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Kære medlemmer 
I ønskes alle et rigtigt  

  
 

Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 

Nådens Gud! lad dit solskin i vår 
os skænke på marken et gyldent år! 

Velkommen, nytår, og velkommen her! 
 

Nu må vi godt synge igen, så vi glæder os til denne sæson. 
Siden sidst har vi haft alle programsatte viseaftener og vores årlige 
tilbagevendende viseaften i Gl. Svebølle. Og det er da ikke så ringe endda. 
Nytårshilsen fra 
Hanne og Anne-Kirsten 
 
Hej alle visevenner! 
D. 20. november 2021 var Visens venner igen så heldige at blive inviteret (for 38. 
gang) til at underholde i Gl. Svebølle forsamlingshus, En aften vi alle glædede os til. 
 
Alle bordene i salen var flot pyntet med årstidens grønne og røde blade.  
Karen Margrethe og Britta havde igen fået sat et varieret og godt program 
sammen. 
 
Alle udøvende tog af sted med en lille smule nervøsitet, ville der overhovedet 
komme nogen, eller ville corona smitten holde alle hjemme. Glade var vi alle da vi 
så at salen var fuld. Karen Margrethe havde skrevet et meget flot sanghæfte, dem 
måtte vi samle sammen igen, ingen tilhører måtte synge med. Både tilhørerne og 
Visens Venner var lidt skuffede, men alle var enige om at vi må passe på hinanden i 
disse corona tider. 
 
Alt i alt en dejlig aften, forhåbentlig kommer vi den 39. gang.  
 
Mange hilsner og godt nytår til jer alle. 
 
Karin Hansen 
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Næste viseaften er blevet til en viseeftermiddag 
Søndag den 13. februar 2022 kl. 14.00 – 16.00 
Tema: Giro 413 
 
Den 13. oktober 2021 var det præcis 75 år siden, at Karl Bjarnhof for første 
gang kunne byde velkommen til dét, der skulle vise sig at blive DR’s mest 
populære underholdningsprogrammer i radioen, og samtidig er det et af 
verdens ældste, stadig eksisterende radioudsendelser. 
 
Det er det program der har gjort flere viser til pop og vi (der er gamle nok) 
husker fra vores barndom at Lulu Ziegler med ”Vildandens sang” skrevet af 
Knud Pfeiffer og Birgitte Grimstad med Thorstein Bergmans ”Samarkand”, 
hver søndag tonede ud af alle huse, og (hvis man boede i etagebyggeri med 
terrazzo trappegang) rungede i hele opgangen.  
 
Senere var det Pia Raug med ”Regnvejrsdag i november”, Conelis Wreeswijks 
”De 18 svaner”, sunget på dansk af Birgitte Grimstad, Erik Grip der sang 
"Velkommen i det grønne" og "Åbent Landskab",  
og…..Ja, vi kan blive ved.  
 
Vi glæder os til at 
præsenterer jer for både de 
gamle og nyere viser giro 
413 gjorde populære. 
 
Hilsen 
Karin og Hanne 

 
Der bliver serveret kaffe i pausen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Højskole: 
 
Igen i år bliver der visekursus på Ryslinge højskole i uge 30 (23.-29. juli) 
Igen er det Bente Kure der styrer løjerne. 
Det er virkelig en oplevelse at deltage og en god inspirationskilde. 
Gode instruktører og akkompagnatører og ikke mindst god forplejning. 
Og sammen med skønne visevenner fra hele landet. Super-duper. 
Se på hjemmesiden 
www.ryslinge-kortekurser.dk 
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Oles spørgehjørne 
Interview med formanden 
 
O: Hej, Anne-Kirsten! 
 

A-K: Hej. 
 
O: Hvor fra fik du interessen til at synge? 
 
A-K: Jeg synes jeg har sunget hele mit liv, Som barn har jeg sunget i kor, 
som ung sang jeg i et andet kor. Under min uddannelse sang jeg ikke, da 
jeg flyttede rundt hele tiden. Så blev jeg gift og flyttede her til Kalundborg. 
Her har jeg også sunget i forskellige kor. 
  
O: Hvornår startede du i så i Visens venner? 
 
A-K: Visens Venner i Kalundborg startede 1978, med Rudolf Haaf som 
formand, og samtidig begyndte min mand som pianist i foreningen. Så jeg 
tror jeg startede året efter som aktivt medlem. Senere kom jeg i bestyrelsen. 
Det var den gang da Leon Svendsen var formand. 
 
O: Hvordan finder du de viser du bruger? 
 
A-K: Jaaa….. Dem finder jeg ved at kigge i forskellige visebøger, og ved at 
lytte til andre viseudøvere, som inspirerer mig. 
 
O: Kan du nævne et par stykker du har været specielt glad for? 
 
A-K: Ja, for eksempel ”Sommernatskvartet” af P.H. og så Anne Linnets ”En 
Forårsdag” 
 
O: Har du været med til at synge i Gl. Svebølle forsamlingshus? 
 
A-K: Ja, jeg var faktisk med første aften, sammen med Niels Berg og Svend 
Nielsen (en gammel operasanger). Vi havde lidt af et hus med at få Svend til 
ikke at synge viser som opera. Ha ha. Men de senere år har jeg kun været 
med en enkelt gang. 
 
O: Hvad mener du om Visens Venners fremtid?   
 
A-K:Tjaaa… På landsplan kan man jo se at medlemstallet 
falder og falder og desværre er der gode gamle foreninger 
der må lukke. Og man kan nok også sige at på landsplan 
mangler vi yngre kræfter. Og den tendens er desværre også 
gældende i Kalundborg, og coronasituationen har ikke gjort 
det bedre. 
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VISEUNDERHOLDNING UD AF HUSET. 
 
Du kan bestille Visens Venner Kalundborg til at synge og underholde ved dit 
kommende arrangement.  

Kontakt Ole Bünger.  
E-mail: Bungerole@gmail.com 
eller tlf: 20 96 90 66.  
------------------------------------------ 

 
Vi mangler en webmaster!!! 
 
Er der nogen af vores medlemmer der kunne tænke sig at lege lidt med 
vores hjemmeside? 
  
Så vil vi være meget glade og taknemmelige.  
Du kan kontakte: Hanne Ilkjær på e-mail: 
ilkjaer1@gmail.com  
M.v.h. 
Bestyrelsen 
----------------------------------------------- 
 
Bestyrelse: 
 
Anne-Kirsten Neergaard: Formand,  
Nyvangsvej 20, 3.4, 4400, Kalundborg - e-mail: ak@petestate.com 

Hanne Ilkjær: Kassere - e-mail: ilkjaer1@gmail.com 

Brian Møller: Bestyrelsesmedlem - e-mail: harmonikaen@gmail.com 

Karin Hansen: Bestyrelsesmedlem - e-mail: rud.karin@gmail.com 

Ole Bünger: Bestyrelsesmedlem - e-mail: bungerole@gmail.com 

Hanne Ravnsted: Suppleant – e-mail: hanneravnsted@hotmail.com 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Næste nummer af Strofen udkommer medio august 2022 

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 mandag den 8. august 2022 

 
Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside: 

www.visensvennerkalundborg.dk 
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Kalender: 
 
Viseaftener 2022 
 
Viseeftermiddag:  søndag den 13. februar  kl. 14.00 – 16.00 

Tema:  ”Giro 413” 

Viseaften: fredag den 18. marts kl. 19.45 – spisning kl. 19.00 

Tema: ”Evert Taube og Sigfred Pedersen”  

Generalforsamling  
og Viseaften: fredag den 29. april kl. 19.00 – spisning kl. 18.00 
Tema: ”De unge” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hulemøder: 
 
Tirsdag den 15. februar 

Tirsdag den 22. marts 

Tirsdag den   3. maj 

Alle Hulemøder er kl.19.00 
------------------------------------ 
 
Viseaftenforløb: 
 
kl.18.30 Dørene åbnes 
kl. 19.00 Alle aftenerne starter, med spisning. 
kl.19.45 1. afdeling 
ca.20.30 Kaffen serveres 
ca.20.45 - 2. afdeling er færdig ca. kl. 21.30  
Hvorfor der står ca., er fordi 1. og 2. afd. kan variere med 5-10 min. 
 
(Der købes øl, vin og vand i baren.) 
------------------------------------------------ 
 


