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Rigtig godt nytår til alle. Så skriver vi 2018, jeg har tidligere sagt, tiden er noget 
underligt udefinerbart noget, jeg synes et år flyver afsted, vi skal igen tage fat på 
et nyt år og sætte mål for det kommende år, det er altid spændende, hvad det 
nye år bringer. 
Jeg personligt vil ønske for vores forening, at vi fortsat vil have nogle gode 
viseaftener, Derudover ønsker jeg nye medlemmer, som sammen med os alle, 
kan styrke fællesskabet i vores forening. Så hvis I kender nogen, der har lyst til 
at komme i Visens Venner unge som ældre, så tag dem med til en viseaften.  
Alle aktive gør et stort stykke arbejde, vi kan dog godt bruge flere, så hvis nogle 
har lyst til at yde et stykke arbejde, det være sig kreativt eller praktisk, så hører 
jeg gerne om det. 
Her ved årets begyndelse, er det tid at evaluere 2017, så jeg hører gerne 
tilbagemeldinger på viseaftenerne i 2017.. Hvad har været godt / hvad har været 
mindre godt, og hvad kan vi gøre bedre.  
Som jeg tidligere har sagt på viseaftenerne, er du tilfreds så sig det til andre, er 
du utilfreds så sig det til mig. 
Hvis ikke der er publikum/medlemmer, er der ikke noget Visens Venner 
Kalundborg, og vi vil gerne matche vores publikum så godt som muligt. 
På gensyn i år 2018. 
Bedste hilsner 
Anne Juul 
formand 
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Viseaften den 26. januar 

 

 
DEN DEJLIGSTE VISE 
Lulu Ziegler, den lille, store danske skuespiller og visesanger Lulu Ziegler 
blev født i 1903 (i Vestsjælland) og døde i 1973, altså for 45 år siden.  
 
Fredag den 26. januar præsenterer Visens Venner i Kalundborg programmet 
”Den Dejligste Vise” – en cabaret over Lulu Zieglers liv og kunst.  
Cabaret’en opføres af  
’ViseTeatret’/Anne Juul, Hanne Ilkjær, Vagn Olsen og Dorte Birch.  
I Cabaret ”Den Dejligste Vise” fortælles om Lulu Zieglers liv og kunst, en kunst, 
der blev kendt og elsket langt ud over Danmarks grænse – i Skandinavien, 
Tyskland og Frankrig – og som stadig vinder genklang hos viseelskere. 
Publikum får i korte træk en gennemgang af den politisk bevidste kunstners liv 
og kan glæde sig til genhør med en række af de kendte Lulu Ziegler-viser og til 
at stifte bekendtskab med et par mindre kendte numre. Enkelte af disse viser er 
tidligere på sæsonen hørt i foreningens programmer i anden sammenhæng, men 
ViseTeatret har besluttet at fastholde sit oprindelige program med henblik på det 
billede, vi ønsker at give denne betydelige kunstner. 
På gensyn i Visens Venner Kalundborg den 26. januar 2018. 
 

 

Aftenens kulinariske tilbud: 

I pausen kan købes 

et lækkert pålægsbord for 50,00 Kr. 

Drikkevarer skal købes i baren til foreningens fordelagtige priser. 

Bestilling af mad kan ske på e-mail til Hanne Ilkjær senest den 22. januar på  

madbestill@gmail.com. 

eller til Anne Juul den 22. januar  på telefon 61103560 mellem kl. 10,00-17,00  

I er naturligvis velkommen til at medbringe egen madkurv  
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Viseaften den 2. marts Nordiske viser og Sigfred Pedersen 

 

Akompagnatører  
Mogens Bækgaard og Niels Berg 

 

Solister: Britta, Benny, Kurt, Jan, 
Suzanne, Ole og Ka-Ma 

Nordiske viser: 

  
De fleste visefolk ved sikkert hvem trubaduren Evert 
Taube var og har hørt en del af hans  
viser f.eks. ”Calle Schewens vals”, ”Min elskling du er 
som en rose”, ”Så længe skuden kan gå og mange 
andre. 
Men ved man også at Visens Venner har rod i Sverige, 
Evert Taube var det naturlige centrum i en kreds af 
svenske visefolk og han var en af initiativtagerne – og 
den første formand - til Visans Vänner Stockholm, der 
blev stiftet i 1936. 
Vi er tæt på hans fødselsdag, som er den 12. marts for 128 siden. 
Fra Sverige bredte interessen sig til de andre nordiske lande. 
 
Alf Prøysen er en norsk forfatter og stor visekunstner.  
I 1948 blev han medlem i klubben Visens Venner, hvor 
han blev det første æresmedlem. 
Sammen med bl.a. Thorbjørn Egner og Kåre Siem 
samlede han viser til Den store norske visebog. 
Vi kender en del af hans viser de mest kendte er nok: 
f.eks. ”Pindsvineskindet” ,” Du skal få en dag i morgen”, 

 
Visedigteren Arne Svendsen har skrevet en del revyviser, 
men vi kender ham mest for hans finurlige viser. 
f.eks. ”I sølibat”, ”Verdens største idiot” m.fl. 
Bellman er også en kendt skikkelse i visekredse, 
bl.a. med sine epistler. 
Vores danske viseskribenter er bl.a. meget kendte for at  
skrive revyviser. 
Jeg kunne nævne en hel række, men mest kendt er nok 
Poul Henningsen, Ludvig Brandstrup, Arne & Børge 
Müller og i nyere tid Carl-Erik Sørensen. 
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Sigfred Pedersen 
 
Efter pausen Viseaften den 2. marts 2018 kommer til at handle om Sigfred 
Pedersen  ( 1903 - 1967 ) Sin tids mest fremtrædende visedigter kaldet 
"Nyhavnsdigter" og ”Smilets digter.” 
Og i Danmark blev den første forening stiftet i København i 1953 med Sigfred 
som formand.  
I 1972 sluttede de danske foreninger sig sammen i paraplyorganisationen VVD. 

Sigfred Pedersens viser blev folkeeje, mens han levede. De er kendt af vor 
generation, og forhåbentligt går de også i arv til næste generation. Vi skal høre 
nogle af de kendte viser - men også nogle af de mindre kendte sørgmuntre 
viser.Sigfred Pedersen skrev i anledning af sin 60 års fødselsdag: 

 
Jeg er glad for or'genaler,  
or'genaler elsker mig. 
Hvorfor skal man altid trave 
ad den slagne landevej? 
Or'genalerne gør krumspring, 
de vil ikke gå i snor. 
- Der er mange sjove krumspring 
på den markvej, hvor jeg bor. 
 
Kh Suzanne 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Ved viseaftnerne den 2. marts og den 6. april 
skal I selv medbringe madkurv   

 
Drikkevarer skal købes i baren til foreningens fordelagtige priser. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Viseaften den 6. april 
Kære alle visevenner. 

Fredag den 6. april er temaet igen: De unge og os andre 
Traditionen tro har vi igen i år besøg af Gitte Overbjergs talentfulde unge solister, 
hvilket vi er ret stolte af. Gitte vil hive nogle af de unge kræfter ind som har 
tilknytning til byen. Som sædvanlig er det spændende hvad de finder på. 
For ikke at stå helt i skyggen af de unge, vil ”os andre” lægge os i selen, så vi 
kan matche dem med både nye og gamle viser. Publikum skal heller ikke ha’ lov 
at sove i timen, så vi finder også nogle gode ”syng-med-viser”. 
På glædeligt gensyn. 
Mange hilsner Gitte, Hanne og Karin  
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Kalender: 
 
Viseaften den 26. januar  kl. 19,30, 
Viseaften den 2. marts  kl. 19,30 
Viseaften den 6.april kl. 19,30 
Generalforsamling den 17. april kl. 19.30 
 
Viseaftenerne er i hus 2 - Dørene åbnes kl. 19,00 
 
Hulemøde onsdag den 31. januar kl. 19,00 i hus 3 
Hulemøde onsdag den 7 marts kl. 19,00 i hus 3 
Hulemøde onsdag den 11. april kl. 19,00 i hus 3 
Vi evaluerer den foregående viseaften og taler om den kommende viseaften,  
og så hygger vi os. 
Hvis andet ikke er nævnt er alle vores arrangementer på 
”Skolen på Herredsåsen” Klosterparkvej 175, Kalundborg 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestyrelse: 
 

Anne Juul: Formand.: Strandbakken 118, 4400  Kalundborg 
e-mail: annejuul@ka-net.dk  Telefon: 61 10 35 60 
 
Anne-Kirsten Neergaard: Næstformand og sekretær  
e-mail: ak@petestate.com 
 
Hanne Ilkjær: Kasserer.: 
e-mail: ilkjaer1@gmail.com 
 
Karin Hansen: Bestyrelsesmedlem  og tovholder for den praktiske gruppe: 
e-mail: rud.karin@gmail.com 
 
Jan Hyldal: Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for scrapbogen og fotograf: 
e-mail: janhyldal@hotmail.dk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

Næste nummer af Strofen udkommer i juni- 2018 
Indlæg til bladet sendes til:  

Redaktør: Karen Margrethe Silberbauer  
Tlf.: 42 51 15 99  

e-mail: ka-ma.silberbauer@ka-net.dk 
Indlæg til bladet senest: fredag den 25. maj 2018 
Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside: 

www.visensvennerkalundborg.dk 
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Sæson Forår 2018  
 
 

 
 
26. Januar 2018 
 
ViseTeatret med Lulu 
Medvirkende: Anne, Hanne, Dorte og Vagn på tangenterne 
 
 
2. Marts 
 
Nordiske viser / Sigfred Pedersen  
Viseværter: Suzanne og Ka-Ma 
 
 
6. April 
 
De unge og os andre ????? 
Viseværter: Gitte, Hanne og Karin 
 

17. April 
 
Generalforsamling 
På Skolen på Herredsåsen, hus 3 
Kl. 19.30 


