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Kære Medlemmer. 
Siden sidst har vi haft alle programsatte vieseaftener 
og vores årlige tilbagevendende viseaften i Gl. 
Svebølle. Og det er da ikke så ringe endda. 
Sommeren er gået på hæld, og vi kan hilse en ny 
sæson velkommen 
 
Aller først – 1000 tak for jeres tillid til mig som formand for vores forening. Jeg er 
allerede i gang med at tage fat på arbejdet, sammen med den øvrige bestyrelse. Vi 
har fået planlagt viseaftnerne i 22/23 og I kan godt glæde jer til programmet.  
 
Det bliver dejligt at have et coronafrit år. Et år hvor vi kan glæde os over samværet, 
uden at være nervøs for om det vi har planlagt vil blive aflyst. 
 
Vi er allerede godt i gang med flere arrangementer. I sommers var vi til et 
Guldbryllup, og her i efteråret venter der endnu et par arrangementer. Rigtig 
dejligt når vi bliver brugt. 
 
I bestyrelsen har vi haft snakken om hvad vi kan gøre for at få flere medlemmer. Et 
af de tiltag vi laver i år er “Et frisk pust”.  Her vil vi invitere yngre og unge 
visesangere til at komme og give en vise eller to. Der er allerede truffet aftale med 
et par stykker, og dem kan I godt glæde jer til. 
 
Som i nok ved er et af mine hjertebørn at viser er for alle, unge som gamle. Vores 
viser fortæller en historie. De er kulturbærende, og vi skal værne om dem og give 
dem videre til kommende generationer. 
Derfor er jeg sammen med en arbejdsgruppe i gang med at skaffe midler til en 
massiv indsats for at fremme visesangen blandt de yngre generationer. Efter 
hånden som arbejdet skrider frem, slipper I nok ikke for at høre om det. 
 
Jeg glæder mig til, sammen med jer, at skabe en række hyggelige viseaftner. Vi skal 
synge sammen, hygge og ikke mindst høre en række gode, sjove og alvorlige viser. 
 
Ta´ naboen, datteren, vennerne fra gamle dage med under armen og lad os skabe 
nogle fantastiske timer i godt selskab. 
 
Gitte 
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Den 9. september har vi en eventyrlig opstart på efterårets viseaftener med 
Viseveteranerne. De kommer og underholde os med deres cabaret:  "Det er 
ganske vist", hvor vi skal høre tekster af og om H.C. Andersen. 
De medvirkende er: 
 

 
Jes Sindal, Dorte Birch, Erik Lund-Nielsen og Helle Juul Sørensen 

 

 
I 2. afdeling vil vi hylde nylig afdøde Poul 
Dissing, og vi i vil i den afdeling også synge en 
del fællessange 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi begynder aftenen med spisning. 
 
Der kan bestilles et ”sommerskud” til 50 kr.,  
Som består af en dobbelt fisk med rejer, kaviar og røget laks. 
 
Bestil på e-mail: madbestill@gmail.com. 
senest den tirsdag den 6. september  
 
Eller på tlf.: 20969066 tirsdag den 6. september mellem kl. 9 -16. 
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Oles spørgehjørne 
 
Interview med formanden 
 
 

 
O: Hej, Gitte 
 
Gitte: Hej. 
 
O: Hvor fra fik du interessen til at synge 
G: Jeg er opvokset i en familie hvor musikken har været vigtig.  
Min mor har altid sunget og min morfar spillede og sang meget sammen 
med mig. 
Jeg var omkring de 6 år da jeg startede til kor og har sunget siden.  
De første mange år i Kalundborg Pigekor, og da jeg flyttede til Århus 
startede jeg i deres visens venner afdeling. 
 
O: Hvordan finder du de viser du bruger. 
G: Det er meget forskelligt. Det kan være i bøger hvor jeg falder for en tekst, 
det kan være YouTube hvor jeg høre noget jeg har lyst til at arbejde med. 
Når jeg sidder i bilen og høre radio og der pludselig dukker noget op som jeg 
bare må undersøge om det kan bruges. 
 
O: Hvad mener du om Visens Venners fremtid?   
G:  Jeg tror de næste par år er meget afgørende for 
vores forening.  
Formår vi at få nye aktive og tilhørere, så skal vi nok 
bestå også om 20 år.  
Jeg tror på at vi nok skal lykkes med det, det kræver 
en del af os alle i foreningen. Vi skal ud at fortælle 
den gode historie om sammenhold, hygge, 
musikalske oplevelser og os som en kulturbærende 
forening. 
 
VI skal fortælle at viser er for alle og ikke kun for en bestemt aldersgruppe. 
Ikke mindst skal vi ud og vise at viser også henvender os til yngre 
mennesker. 
I vores forening er vi godt på vej.  
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Ryslinge Højskole 
 
I uge 30 startede vi hjemmefra i godt humør og glædede os til atter at 
tilbringe en uge på den pragtfulde ”Ryslinge højskole”. Vi blev vel modtaget 
af den unge stab, tidligere elever, som havde fået et sommerjob på skolen. 
De var meget hjælpsomme og altid med et smil. 
 
Vi havde store forventninger til kurset, som var vel tilrettelagt af Bente Kure 
og Leif Ernstsen og som sædvanlig have de allieret sig med formidable 
akkompagnatører og instruktører: Ib Østergaard, Jørgen Aagaard, Peter 
Lorenzen, Jørgen Bing, Leif Ernstsen og Helle Qvist Kongshavn tog sig af 
stemmetræningen. Bente havde et skrivekursus, hvor man kunne skrive 
sangtekster og andet skriv. Derudover sang vi masser af fællessange. 
 
 
Dagene begyndte med morgensamling i den 
flotte, gamle samlingssal, hvor vi fik 
informationer for dagen og sang selvfølgelig af 
højskolesangbogen,  
både nye og gamle sange.  
 
 
I løbet af dagen var der 2x2 timers undervisning. 
 
Hver eftermiddag var der en time, hvor visefolk underholdt med forskelligt:  
Peter og Lene med historier og viser af Sigfred Pedersen. 
Lissy og Jørgen med tekster af Lars Kanit. 
Peter og Ib om Visens Venner DK. 
Forstanderen Helge fortalte om skolen m.m. 
En eftermiddag var vi på besøg hos Lasse og Mathilde i Lundeborg, de 
lavede en flot koncert for os og de unge tidligere elever havde medbragt 
Brunsvigere og kaffe. 
En rigtig hyggelig eftermiddag. 
 
Hver aften var der åben scene i visecafeen, hvor vi optrådte med de viser vi 
havde øvet.  
Mange fine viser, både søde viser og vovede viser. 
Den første aften underholdt den ledende stab. 
Lissy var en formidabel visevært og Gunner den perfekte scenemester.  
Det er betryggende med én der klarer alt med mikrofoner og stativer. 
 
Tak til alle de medvirkende for et godt sammensat kursus. 
Britta og Ka-Ma 
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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: 
 
Gitte Overbjerg, formand: - e-mail: goverbjerg@icloud.com 
 
Hanne Ilkjær, Kasserer: - e-mail: ilkjaer1@gmail.com 

Anne-Kirsten Neergaard: - e-mail: ak@petestate.com 

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

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

Henning Schou: Suppleant – e-mail: viseove@svenherlig.dk 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Næste nummer af Strofen udkommer medio januar 2023 

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 9. januar 2023 

 
Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside: 

www.visensvennerkalundborg.dk 
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Kalender: 
 
 
Viseaftener efterår 2022 
 
Viseaften:  fredag den 9. september kl. 19.45 – spisning kl.19.00 

Tema:  ” Det er ganske vist” m. Viseveteranerne. - 

 2 afdeling: Tribut til Poul Dissing + fællessange 

Viseaften: fredag den 14. oktober kl. 19.45 – spisning kl. 19.00  

Tema: ” Guldet fra gemmerne”  

Viseaften i Gl. Svebølle forsamlingshus: fredag den 18. november 

Viseaften: fredag den 25. november kl. 19.00 – spisning kl. 18.00 

Tema: ” Snart jul igen” 

 

Hulemøder: 
 
Tirsdag den 13. september 

Tirsdag den 18. oktober 

Tirsdag den   29. november 

 

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. 
Den 9/9 er 1. afd. ca. 30 min. længere. 
 
(Der købes øl, vin og vand i baren.) 
 


