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Vær velkommen Herrens år.  
 
Lad os håbe at 2021 vil bringe mange oplevelser, fællesskab og glæde. Alt 
det vi har manglet det meste af 2020. 
 
Som statsministeren sagde i sin nytårstale:  
 
”Vinteren bliver hård. Men for hver uge, der går, vil stadig flere danskere 
være vaccinerede. Påskedag er i år den 4. april.  
Her vil årstiden igen hjælpe os.  
Vi vil være nået langt med vaccinationerne. 
 
Jeg tror – jeg håber – at påsken bliver vores vendepunkt.  
Ikke en afslutning. Men et vendepunkt”  
 
Sidste år måtte vi aflyse 2 af de planlagte viseaftener samt vores 
julehyggedag og vores traditionelle arrangement i gl. Svebølle 
forsamlingshus. Generalforsamlingen kunne heller ikke afholdes som planlagt 
i april, men blev flyttet til september hvor vi så bagefter, helt utraditionelt, 
holdt en viseaften.  
 
Vi starter desværre året med endnu en aflysning den 29. januar, men håber 
meget på at det i marts vil vende, bare så meget at vi igen kan holde 
viseaften på afstand. 
Husk…  det er altid mørkest lige før daggry. 
 
Anne-Kirsten og Hanne I. 
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Viseaften den 12. marts 2021 

Viser med et swingende tvist 
 

Da vi ikke kunne holde vores viseaften med Peter Jessen som 
visevært i januar, forsøger vi igen den 12. marts. 
I første afdeling vil de glade sangere fra Visens Venner 
fremføre valgte viser i en lettere swingende udgave ombord på 
det gode skib  
MS Jazzfool med Peter Jessens faste hånd på roret. 
 
 

 

I anden afdeling får vi besøg af det stærke hold fra Visens Venner i Glostrup 
som består af: 
 

 Anni Laksø Jess Sindal Nicolai Engstrøm 
 
 
 
Det er sjældent at vi har viseaften lige præcis på Evert Taubes fødselsdag, så 
det bliver vi altså nødt til at fejre med nogle af hans viser, og det skal holdet 
nok sørge for. Men der vil også være andet på programmet. Så glæd jer til 
mødet, og for nogle af jer gensynet, med disse dejlige musikalske visevenner. 
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Oles spørgehjørne 
 
Interview med en lokal viseven 
Britta Hedelund, som er født i 1943 i den lille by Stige på Fyn.  
 
 
 
 

O: Hvor fik du fik du interessen til at synge fra? 
 
B: Jeg læste om Visens Venner i de lokale blade og aviser, og da jeg i 
forvejen sang meget i Stige friskole, syntes jeg at det var oplagt. 
Jeg og min mand boede i Odense i en del år, inden vi flyttede til Kalundborg i 
1968. Jeg blev medlem af visens venner i Kalundborg i september 1990, efter 
at have snakket med Anne-Kirsten Neergaard og Dorte Birch.  
Jeg husker vi øvede hos Anne-Kirsten og Birger Neergaard, Birger spillede 
klaver. De første gange sad jeg bare og lyttede på. 
Min debut var på Bispegården tilbage i 1990, hvor jeg sang ”Vennesangen” 
sammen med Ole Birch.  
Derefter fik jeg mod på at synge solo, og blev solist med mit første nummer 
som hed ”Der var engang”. Jeg holder meget af den vise og har den stadig 
på mit repertoire den dag i dag. 
 
O: Hvordan finder du viserne? 
 
B: Jeg låner sangbøger og DVD’er. Så læser jeg dem igennem derhjemme, 
stille og roligt. Er det en god historie og en god melodi, så er det lige mig. Jeg 
elsker når der er indhold i det jeg synger. 
 
O: Du har tit sunget i Svebølle? 
 
B: Ja, Visens Venner har i mange år haft et samarbejde 
med Gl. Svebølle forsamlingshus. I 2020 var det 38 år siden 
traditionen begyndte. Jeg har været med siden 1994. Så i 
atten år har jeg stået på den lille scene.  
 
O: Hvad mener du om fremtiden? 
 
Jeg håber da at vores forening vil overleve, det ser jo ikke 
godt ud for tiden. Flere af vores viseforeninger i Danmark 
har givet op. Vi mangler simpelthen publikum samt nye 
udøvere plus at vi p.t. kæmper en kamp mod 
coronarestriktioner. Jeg håber at landet snart åbner op, så 
vi igen kan være sammen og synge.  
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Jeg bladede i Dorte Birch´s skitsebog og fandt dette skønne billede. 
 

Og med tilladelse fra Dorte viderebringer jeg dette, så I alle kan glædes over det.   
(Tak for det Dorte) 

 
Vi længes mod foråret og „friheden“ til at ses med vores familie og venner. 

 
Jeg synes billedet lover os at det snart lysner. 

Ka-Ma 
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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 

 
Kalender: 
 
Viseaften den 29. januar kl. 19,30, Aflyst 
 
Viseaften den 12. marts kl. 19,30 
 
Generalforsamling den 23. april kl. 19.00 og Viseaften umiddelbart derefter. 

Hulemøde: 
 
Foregår også i Aktivitetscentret, men nede ad gangen til venstre i nogle 
lokaler de kalder  
Dronninge- og Prinsessestuen  

 
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00, Aflyst 
 
Tirsdag den 16. marts kl. 19.00 
  
Tirsdag den 27. april kl. 19.00 
 
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 2021 
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 august 2021 

Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside: 
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