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Kære Visevenner 
 
Foråret blev ikke som vi havde spået, men nu er de fleste af os vaccineret, så nu 
vender vi stærkt tilbage. 
Vi glæder os til at se jer alle den 24. september hvor vi har generalforsamling og 
sæsonens første viseaften. 
Vi er i gang med at tilrettelægge viseaftenerne 2021/2022, da vi på grund af corona 
ikke har fået sat temaer på de forskellige aftener. Men det begynder at tage form. 
 

At flyve som et forårsfrø 
for sommerblomst at blive 
er kun at visne for at dø, 
kan ingen frugt du give. 
Hvis modenhedens milde magt 
af livet selv du lærte, 
da slår bag falmet rosendragt 
dit røde hybenhjerte. 
 Alex Garff 

 
 
FÆLLESSANG 
Hjælpetjenesten i Kalundborg har arrangeret en hyggelig eftermiddag med alsang, 
kaffe og lagkage. 
Visens Venner synger for, og Brian Møller akkompagnerer. 
Det foregår i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev, den 23. august 
kl. 14.00 til 16.00 
Der er mulighed for bustransport fra Kalundborg Vandrehjem kl. 13.00.  
Hele arrangementet med bus, Kaffe og lagkage er gratis. 
 
Tilmelding til Karin Hansen på 
tlf.: 31 43 40 36 - senest den 
16/8 kl.12.00. 
Husk gyldigt coronapas. 
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Oles spørgehjørne 
Interview med en lokal viseven 
Henning Schou 
 
Ole: Hej Henning 
Henning: hej Ole 

 
O: Hvor fik du fik du interessen til at synge fra? 
H: Det startede i slutningen af 70erne, hvor jeg gik 
på lærerseminariet og havde musik som linjefag, og så skal man jo bruge sin 
stemme.  
Der fandt jeg ud af at der var et potentiale.  
Så op igennem 80erne sang jeg blandt andet i Jyderup Sangkor, hvor jeg 
startede som tenor. Det var dog ikke den helt rigtige stemme, så senere blev 
jeg bariton/ bas. 
Så i 90erne kom de gode tider med daghøjskoler, og der var jeg næsten 
professionel daghøjskoledeltager. Der lavede vi noget teater, hvor der altid 
var koblet noget musik ind i. Det var friluftsteater, ofte H.C. Andersen-eventyr, 
og dem lavede vi for det meste som musicals. 
Så senere kom jeg med i Tågerupgøglerne. Der var ikke så meget sang, det 
var mere musikken, men der var også tekster.  
”Så stak jeg af med cirkus”, Cirkus Olaiski, som du jo også kender, Ole, og 
var der en del år, indtil helbredet sagde til mig: ”nu går den ikke længere”, og 
så måtte jeg jo stoppe.  
Men så havde jeg jo lært dig og Hanne at kende. Og 
så en dag spurgte jeg Hanne. ”Hvad med Visens 
Venner, kan I bruge mig der?” og det mente hun da 
nok.  
Og så har jeg været der lige siden. 
O: Hvordan finder du de viser du bruger? 
H: Åh, det sådan nogle der tosser rundt i mit hoved. 
Nogle havde jeg allerede taget hul på, inden jeg 
startede i V.V.  For eksempel ”Manden på risten” har 
jeg altid holdt meget af. 
 
----------------------------------------------- 
 
 
Viseaften den 24. september 
Efter generalforsamlingen vil vi divertere med viser af Sigfred Pedersen og 
Kim Larsen. Vi er: Ole Bünger, som bedst ka´ li´ originaler, og Kim Larsen 
”Troubaduren” Henning Schou og undertegnede. Jeg drømmer mig tilbage til 
barndommen med sporvogne og spøgelser.  
Det bliver både kendte viser og nogle, som er knap så kendte bl.a. Kim 
Larsens første lille sang, som også var den sidste, som han sang ved hans 
sidste koncert, som var i Holbæk.   Ka-Ma 
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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 hjælp-
somme 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 akompagnatører 
og instruktører: Ib Østergaard, Torben Johnson, 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. 
Dagene begyndte med morgensamling i den flotte, gamle samlingssal, hvor vi fik 
informationer for dagen og så sang vi selvfølgelig fra højskolesangbogen, både nye 
og gamle sange. I løbet af dagen var der 2x2 timers undervisning. 
Hver eftermiddag var der en time, hvor nogle af kursisterne havde forberedt 
underholdning. Mette og Ib underholdt med Liva viser, Lene og Peter med Fynske 
sange, Jens Ole med Sigfred Pedersen viser, 
 

En dag fik vi besøg af julemanden 
(John– kursist, har været julemand 
i 30 år,) han lavede en julefest.  
Vi dansede om juletræet og sang 
”Nu er der jul igen” og legede 
julelege, bl.a. ”Rundt om en 
enebærbusk”, ”Tornerose var et 
vakkert barn” mm. 
 
 
 

 
Hver aften var der åben scene, hvor vi optrådte 
med de viser vi havde øvet. Mange fine viser, 
både søde viser og (meget) vovede viser. 
Den første aften underholdt den ledende stab. 
Så var de jo præsenteret. 
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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Kalender: 
 
2021 
 
Generalforsamling 
og Viseaften:  fredag den 24. september kl. 19.00 – spisning kl. 18.00 

Viseaften: fredag den 29. oktober  kl. 19.45 – spisning kl. 19.00 

Viseaften: fredag den  3. december kl. 19.45 – spisning kl. 19.00 

    

2022 
 
Viseeftermiddag:  søndag den 13. februar  kl. 14.00 – 16.00 

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

Generalforsamling  
og Viseaften: fredag  den  29. april kl. 19.00 – spisning kl. 18.00 
  

 
Hulemøder: 
 
2021 
 
Tirsdag den 28. september 

Tirsdag den   2. november 

Tirsdag den   7. december 

 
2022 
 
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.) 
 
  



5 
 

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: 20969066.  
 
--------------------- 
 
 
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 januar 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 10. januar 2022 

 
Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside: 

 
 


