
Mogens O. Madsen ’19 

Nordiske  

        Viser 
Sæson 19/20 

Program for sæson 2019/20 
 

Nye tider 
18.30  Dørene åbnes 
19.00  Alle aftnerne starter med spisning  
 af medbragt mad. 
19.45 1. afdeling 
20.30 (ca.) Kaffen serveres 
20.45 (ca.) 2. afdeling er færdig kl. 21.30ca. 
 

Tidspunkter er ca.-tider da 1. og 2. afd. kan  
variere med 5-10 min. 
(Der købes øl, vin og vand i baren) 

 
20. sep.19  Mine bedste viser   
         (Christina og Søren) 
25. okt. 19  Maritime viser (Brian) 
22. nov.19  Gæst Per Jensen / Da jeg var 
         17. (Karin og Anne-Kirsten) 
31. jan. 20  Filmviser (Ole) / gæster  
28. feb. 20  Ungdommen (Gitte) 
27 mar. 20  Svenske viser / Evert Taube 
          og Sigfred (Gitte) 
 

Vi ses i Aktivitetscentret 
Mvh Bestyrelsen 

VISENS VENNER KALUNDBORG  
er medlem af: 

 
VISENS VENNER DANMARK 

www.visensvenner.dk 
 

NordVisa 
www.nordvisa.org samt facebook 

 
AKKS 

www.akks.dk 
 

Foreningen NORDEN 
www.foreningen-nord.dk 

Alle er velkomne 
 

Synger eller spiller du – komponerer du  
eller skriver tekster - eller vil du blot lytte - 
bare du holder af viser, er du  
velkommen som medlem og gæst hos os! 

Kurt Kasch - Kalundborg 2019 



Evert Taube 12. marts 1890 - 31. januar 1976  

Visens Venner har sin rod i Sverige. 
Troubadouren Evert Taube var blandt  
initiativtagerne til stiftelsen af ”Samhället 
Visans Vänner” i Stokholm 1935. 
Derfra bredte interessen sig til de øvrige 
nordiske lande, og i Danmark blev den 
første forening stiftet i København 1953 
med digteren Sigfred Pedersen som for-
mand. 
I 1972 sluttede foreningerne i Danmark 
sig sammen i landsforeningen Visens 
Venner i Danmark (VVD). Formålet var 
bl.a. at sikre, at navnet Visens Venner 
kun bæres af foreninger, som vil fremme 
visesangen i Norden med hovedvægt på 
dansk visesang. 
Visens Venner i Kalundborg blev stiftet i 
nov. 1978 af blandt andre Otto Ahlgreen, 
Rudolf Haaf og Lise Jonas i overens-
stemmelse med landsforeningen Visens 
Venner i Danmark. 

Kontakt             
Formand 

Søren E. Hansen tlf. 61 79 30 33 
 

Mail 
formand@visensvennerkalundborg.dk 

 

Hjemmeside 
www.visensvennerkalundborg.dk 

 

Facebook 
   www.facebook.com/   

        visensvennerkalundborg 
 

Adresse 
Aktivitetscentret 

Esbern Snaresvej 55 
4400 Kalundborg  

Viser ud af huset 
 

 -  Vil du have underholdning til en privat 

    fest. 

 -  Har din organisation brug for et  

    skræddersyet  arrangement. 

 -  Står du for et arrangement, der trænger 

    til understregning af det eksakte 

    tema. 

Eller har du helt andre ønsker. 

Kontakt os og få en uforpligtende snak om 
indhold og pris. 

Vi kan lidt af hvert, og vi kommer og ska-
ber stemning, fest og glæde med viseun-
derholdning og fællessang 

Medlemskontingent 
 

Kontingentet er på 220,- kr pr sæson. 
Billet prisen pr. viseaften er: 

Medlem 20,- kr. 
Gæst  60,- kr. 

Sigfred Pedersen  
10. marts 1903   

- 2. dec. 1967 

I hele Norden er der nu over 70  
afdelinger, heraf 31 i Danmark. 

Lykke Larsen og Brian Møller - Svebølle 2018 


