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Kære visevenner 

Så kom vi godt i gang med 2 vellykkede viseaftener, og vi følte, at corona-spøgelset 

endelig var en saga blot og ikke skulle berede os flere kvaler! 

Og så alligevel vender corona-virussen tilbage for fuld styrke.  

Den får ikke lov til at ødelægge vores viseaftener, MEN vi må desværre bede jer 

medbringe coronapas, som I viser ved indgangen til salen ved næste viseaften.  

Vi dropper også fællessangene, men det er så også det hele.  

Vi er jo en temmelig fast skare, som sandsynligvis alle er vaccinerede, så når I har 

vist jeres coronapas én gang behøver I ikke at gøre det fremover. Hvis I ikke kommer 

til juleviseaftenen, må I vise det, når I kommer næste gang. Dette er en tillidserklæ-

ring. 

Som I alle ved, har vi ”altid” viseaften den første fredag i måneden.  

I forårs sæsonen er der desværre gået lidt kuk i planlægningen.   

Februar måned er der viseaften fredag den 25.  

Marts måned er det fredag den 18.  

April måned er det fredag den 8.  

Skriv det i kalenderen med det samme, så I ikke glemmer det. 

 

Ved viseaftenen i december er det Lasse, som er visevært. Han skriver: 

Vi HAVDE lagt op til en spændende juleviseaften efter et års mistet juleviseaften 

med skønne snapseviser og julesange som fællessang. Bestyrelsen har imidlertid 

truffet den kloge beslutning at droppe fællessang af hensyn til fælles bedste. Så vi 

må affinde os med, at det kun er de aktive visesangere, der får lov til at udfolde  

deres skønne stemmer. Ærgerligt når fællessangen er en høj og vigtig prioritet i vo-

res dejlige Viseklub. 



 
 

Vi har udarbejdet et meget varieret viseprogram, med en blanding af almindelige vi-

ser, juleviser, historier og hvordan man holdt jul i barndommens præstegård,  

i Hagested ved Holbæk, i, under og efter krigen. Vores dygtige musikere får travlt og 

skal nok forstå at bistå visesangerne på bedste måde. 

Vi skal også opleve Marianne på flygel og Ole på tværfløjte spille en række skønne 

julemelodier! I foyeren vil vores visevenner ved ankomsten blive mødt med skøn ju-

lemusik ved kapelmester Niels Erik Espersen på harmonika og Ole Nisbeth på tvær-

fløjte. 

Vores kreative designer Kirsten Kann har lovet os, at hun igen i år vil dekorere  

bagtæppet på scenen med sine pragtfulde, hjemmesyede julekollektioner. Desuden 

vil Kirsten ved en bod i foyeren sælge juletæpper, nissehuer og mange andre flotte 

juledesign til overkommelige priser! Overskuddet vil igen i år gå til udsatte grønland-

ske børn, der har det svært, således at også disse børn kan få en rimelig jul. 

Det vil være rigtigt godt, hvis alle vores visevenner vil købe en nissehue og tage den 

på ved juleviseaftenen. Det giver den helt rigtige stemning i salen. 

Nu håber vi, at der ikke kommer flere restriktioner, så vi kan få en rigtig god og hyg-

gelig juleviseaften med masser af dejlig musik og viser! 

 

På glædeligt gensyn Lasse H.  

 

Viseaften i februar 2022 er Vike visevært. Hun skriver: 

 

Kære Visevenner 

I det nye år 2022 er første viseaften den 25. februar! Nej, det er ingen nytårsløjer, 

det er ganske vist! 

Det er min første aften som visevært, og jeg håber, det hele går som det skal, ellers 

får jeg nok en hjælpende hånd/stemme fra jer undervejs. Men det skal nok gå! 

NATBUSSEN kommer og underholder i 2x40 minutter.  

Natbussen består af: Svend Jørgensen på piano, Jesper Løvdal på saxofoner og klari-

net, Tom McEwan på trommer, fuglefløjt, kinesisk udstyr og vocal og Kesser på 

banjo, kazoo, fløjter, bombarde, vocal med mere. Det bliver meget fornøjeligt! 

MEN der er selvfølgelig også plads til skålesang, fællessange, og viser fra egne aktø-

rer.  

Mange hilsner Vike 

På bestyrelsens vegne  Per 


