
Besøg VVDs hjemmeside: 
www.visensvenner.dk 

Besøg VVD på Facebook 
og bidrag gerne med 

relevante opslag. 

Består af 31 lokalforeninger landet 
over med medlemmer, som spiller, 
synger - og lytter.

 I løbet af året afholdes et stort antal 
visearrangementer, hvor syngende og 
spillende visevenner underholder og 
engagerer øvrige medlemmer og gæster 
med inspirerende tolkninger af den danske 
visetradition. Desuden synges masser af 
fællessange.

Visevennerne optræder med glæde i 
omtrent enhver sammenhæng. 
Find lokalforeningerne på visensvenner.dk

Vi arrangerer medlemskurser i 
sceneoptræden, tekstudtale m.m.

 Kim Raun-Jensen, VV København 

Helle Juul Sørensen, VV Køge 

 Go' nu nat!

I Danmark så den første 
VISENS VENNER dagens 

lys i 1953. 
Det var i København, og Sigfred 

Pedersen var den første formand.

Vi er samlet i paraplyorganisationen 
Visens Venner i Danmark, og nye 

foreninger er velkomne i fællesskabet. 
Nærmere oplysning kan fås ved 
henvendelse til VVDs formand. 

VISENS VENNER
I DANMARK

*** 



VISENS VENNER I DANMARK 
er medlem af:

NordVisa
www.nordvisa.org samt Facebook

AKKS 
www.akks.dk 

Foreningen NORDEN
www.foreningen-norden.dk

Visens Venner i Danmark samarbejder med 
søsterorganisationerne i Sverige 

(Riksförbundet Visan i Sverige) og Norge 
(Norsk Viseforum) om udgivelse af det 

interskandinaviske visetidsskrift VISER/VISOR.

www.bit.ly/VisensVennerMagasin

Vil du vide mere, er du 
velkommen til at kontakte:

VVDs landsformand: 
Dorte Birch

mobil: 2048 8624 
dortebirch@ka-net.dk 

 Iben Hasselbalch, VV Nordsjælland 

Jørgen Bendixen, 
VV Roskilde 

Vibeke Broby og 
Stampe Villadsen, 

VV København 

Du spørger måske: hvad er en vise? 
– og det er der ikke et, men mange 
svar på.

Såsom: 
En måde at meddele sig til andre på, 
som det er svært at gøre i almindelig tale.
 En måde at meddele sig til hinanden på 
i f.eks. sociale og meningsfællesskaber.
 En måde at meddele sig underforstået 
på i en sag, man brænder for.
 Simpelthen en tekst, der betyder 
noget for dig!
 Teksten kan udtrykke sorg, glæde, 
tab, kærlighed bedre end mange ord.
 Teksten er vigtigere end melodien.
 Teksten skaber indre billeder.

VISENS VENNER I DANMARK (VVD) er 
en del af det VISANS VäNNER, som i 1935 
blev stiftet i Stockholm med Evert Taube 
som første formand. 

Begrebet VISENS VENNER har siden da 
bredt sig ud over hele Norden, og i dag 
findes VISENS VENNER i alle nordiske 
lande.

 Forsidebillede:
Grethe Hermansen og Hans Aagaard Larsen, VV Furesø 


