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Selvom vi stadig har sommervejr er september årets første efterårsmåned, og dermed
tid til at tænke på sæson 2018 / 2019.
Vi har i år haft den dejligste sommer, nogle synes måske, det har været for varmt.
Jeg synes, det har været skønt. Det giver energi til den kommende tid, hvor det bliver
mørkt og tid til indendørs hygge.
Jeg glæder mig til at komme i gang med viseaftenerne, vi har sammensat et varieret
program, som vi håber, vil falde i Jeres smag.
Foreningen fylder 40 år, og vi er i bestyrelsen ved at planlægge 40 års fødselsdagen,
som vi håber, I vil deltage i.
Danmark har mistet en af de største digtere Benny Andersen, som bl.a. har glædet os
med sine viser, digtsamlinger, noveller og børnebøgerne Snøvsen.
Benny Andersens sange vil leve videre i mange år både udenfor og i
visesammenhæng, er jeg sikker på.
Ode til døden
Når jeg tænker på mig selv
tænker jeg: godt nok
du har slået nogle skæve
men også sat sig spor
har en del at fortryde
og en del at være stolt af.
Benny Andersen
fra digtsamlingen ”Sjælden marineret”
På gensyn til sæson 2018/2019
Anne Juul

Facit:
det ku ha gået meget værre
men det gik dog meget bedre
du fik rigeligt
du har bestået
du består
god dag at dø på
hvis det skulle være
om end mandag ville passe bedre

Benny Andersen er død.
Vi er en stor digter, poet, humorist og revser fattigere.
Hvor har han dog givet os meget - tekster til smil, tekster til
eftertanke - tekster til stor glæde.
Tak, Benny, for det hele! - jeg er sikker på, at Visehimlen
tager hjerteligt imod dig - og her vil vi fortsætte med at synge
dine viser - og hver gang sende dig varme tanker.
Æret være Benny Andersens minde.
Dorte Birch
Landsformand for Visens Venner i Danmark

1

Viseaften den 21. september
Sange vi kan li´ - Håber I også kan.
Dette år starter med en håndfuld af blandede bolcher. I kommer til at lytte til de
søde, de sure og dem med ekstra overraskelser inden i.
Aftenen skal selvfølgelig ikke forløbe uden, at I skal røre jeres stemmer.
Fællessangen får en stor plads denne aften.
I løbet af aftenen vil I kunne lytte til de gamle kendinger og nogle af vores helt
nye sangere. Mon ikke vi har en af landets yngste medlemmer.
På gensyn
Gitte Overbjerg, Karin Hansen og Hanne Ilkjær
Madkurv medbringes
Drikkevarer skal købes i baren til foreningens fordelagtige priser
________________________________________________
Viseaften den 12. oktober
1. afdeling
Nonner og Munke og andre ”Herligheder”
Det lyder da spændende – åh nej! Det er andre ”Helligheder”
Vi prikker lidt til både Sekter – Frelsens Hær – Bibelhistorie og Gejstligheder.
Visen ”Ivelandssekten” er baseret på en virkelig hændelse.
Sekten siger, at den praktiserer kristen lære om fællesskab og sædelig renhed.
Nogle borgere i byen anmelder sekten for utugt og ”Kvindefællesskab”
Det fik revyforfatteren norske Arne Svendsen til at skrive denne vise.
Frelsens Hær gør en masse gode ting, det glemmer vi ikke,
men vi har fundet en sjov parodi.
Vi skal også i søndags skole og høre bibelhistorie og bl.a. om Noahs ark.
Og hvad gemmer Provsten bag altret? Hvad er en ”Prælat”
Nonner og Munke er et helt kapitel for sig;
En uheldig munk – en munk, som ikke holder af kvinder
– nonnernes stærke tro - de opfindsomme nonner,
og så har vi lige en kværulant, som døjer i varmen og ikke gider noget.
Og hvad mon der gemmer sig i munkenes kælder?
Ja, I kan glæde jer til at høre underfundige
og hyggelige viser.
Vi glæder os til at se jer til viseaftenen den 12. oktober
mvh.
Vagn - Niels – Benny – Kurt – Ole – Britta og Ka-Ma
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2. afdeling
VI MINDES BENNY ANDERSEN med smil og eftertanke
Naturligvis skal vi mindes vores store poet og revser i tekst og musik på
viseaftenen den 12. oktober 2018.
Enten vi er til de muntre sider af Benny Andersens digtning, eller vi er til de mere
revsende og skarpe sider – alle er vi enige om, at han var noget helt særligt.
Ikke kun i Danmark, men ud over verden var han kendt og anerkendt – oversat til
f.eks. kinesisk!
I Skandinavien var han et ikon, som vi, uanset om sproget var dansk, norsk eller
svensk, med begejstring hyldede.
Jeg holder jo meget af den lille historie om Kalundborgs norske venskabsby,
Lillesand, hvor Svantes lykkelige dag synges ofte og synges på den specielle
måde, at ved sidste vers, hvor Nina kommer nøgen ud med fugtig hud, rejser alle
selskabets mænd sig som hyldest til kvinden!
Benny Andersens forfatterskab vil være eviggrønt – tak for ham!
På gensyn
Dorte Birch og Anne Juul.
Den 12/10
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 8. oktober på madbestill@gmail.com.
eller til Anne Juul den 8. oktober på telefon 61103560 mellem kl. 10,00-17,00
____________________________________________________
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
Søren Hansen: bestyrelsessuppleant Webmaster
e-mail: soereneh@gmail.com

Næste nummer af Strofen udkommer i Januar- 2019
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 onsdag den 16. januar 2019
Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside:
visensvennerkalundborg.dk
3

Viseaftener i sæson 2018 / 2019
Den 21. september
Sange vi kan li'
Den 26. september
Hulemøde
Den 12. oktober
Nonner - Munke og andre Helligheder
og
Viser af Benny Andersen
Den 9. november
40 års fødselsdag, invitationen er vedhæftet
Den 1. februar
Syng med
Den 1. marts
Dialekter og Swingpigerne
Den 5. april
De unge og os andre
Fredag den 16. november kl. 19,00
afholder foreningen i samarbejde med Gammel Svebølle Forsamlingshus
viseaften.
Det er i år 36 år siden denne tradition begyndte, Niels Berg har været med i
mange år som pianist, og vi har den glæde, at Niels også i år er med som
akkompagnatør sammen med Lene Wittrup.
Karen Margrethe Silberbauer og Britta Hedelund vil sammen med de
udøvende sammensætte aftenens program.
Vi håber rigtig mange visevenner vil møde op til en hyggelig aften, så vi
kan bevare denne tradition.
Entreen er 100,00 kr. inkl. et dejligt ostebord.
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