
   

Formandens klumme Marts 2023 

Kære Visevenner 

Så gik endnu en sæson med nogle 
herlige viseaftner med god 
stemning, og vores solister og 
musikere har gjort det rigtig godt.  

Nu har vi en sommer foran os, og 
det bliver dejligt. Men vi glæder os 
også til september, hvor vi igen 
starter en ny sæson med visesang og 
hyggeligt samvær.  

Vi prøver hele tiden at forny os, i 
marts har vi nogle Elton John sange 
med på programmet. Desuden har vi 
i december og februar måned haft 
optrædende gæster. 

Tak til solister og musikere for hele 
tiden at indøve nye numre. Tak til 
publikum for medleven og god 
stemning. 
 

          Tom Aggerholm 

 

                               



 
  

 

 

 

Husker du viseaften 15. december 2023 - Jytte var visevært 

Den sidste viseaften før jul er altid noget man ser frem til , og 2022 var ingen undtagelse. Salen 
er pyntet op, scenekanten er dekoreret med nisser og nisseting, og  Niels-Flemming diverterer 
med alle de dejlige julesange, som vi kender - stemningen og forventningerne er i top. Jytte 
havde tilrettelagt et program med kendte og nogle, i hvert fald for mig, ukendte  julenumre, som 
vores sædvanlige dygtige stab af engagerede optrædende frembragte med energi og ildhu. 

Den første fællessang var en munter en af slagsen, og en hyggelig og festlig start på aftenen, 
efterfulgt af Hannes fantasifulde og festlige udgave af Julemusen Julius, med tilhørerne 
udklædning - skrevet af Peter Westh, som i øvrigt figurerede flere gange i aftenens program - 
altid let genkendelig og høreværdig. 

Igen kom Peter West på banen med "Bare Fire Linier", fremragende fortolket af Tom og 
Annette - en sød lille sang om ulykkelig kærlighed, efterfulgt af Bent med "Den Hellige Stad", 
som han, efter en lidt forsigtig start gav fuld skrue, og fortolkede fremragende, og med 
indlevelse, så denne smukke og pompøse sang kom helt ud i krogene - flot !!  

Anny sang med sin spinkle lille stemme historien om den lille dreng, der forgæves ønskede sig 
boksehandsker, så han kunne tæve Kaj, men nu var bange for at Julemanden havde givet dem til 
Kaj, og han derfor var bange for at Kaj ville give ham en kæmperøvfuld 2. juledag !! Eva sang 
en meget fin julesang, skrevet af Kurt Ravn, og Hanne og Niels-Flemming satsede tydeligvis på 
næste sæson af Vild med dans, med deres opførelse af Nisse Charleston - fantastisk. 

Efter at Søren Banjomus og vi andre havde set Julemanden kysse mor, kom aftenens gæste-
solister Jan og Claus på banen. De fremførte yderst professionelt en række numre af egen avl, 
og gjorde det overbevisende. Jan havde tydeligvis meget på hjerte, var stærkt engageret på flere 
fronter, og hans lyst og evne til at binde numrene sammen med tilhørerne historier, gjorde deres 
optræden ekstra høreværdig. Jans kraftfulde stemme og egne sange (jeg fornemmede lidt Kim 
Larsen), og Claus's fremragende spil  på den seksstrengede bas, var en rigtig god oplevelse. Men 
deres optræden havde måske fortjent et mere engageret publikum, med tanke på deres genre og 
volumen. 

Efter pausen kom vi tilbage på (h)julsporet med Lonny, der sang for med Julen har bragt 
velsignet bud. Annette fortalte om en dag i december - med tekst af Michael Hardinger, og såvel 
julestemning og gaveindkøb kommer nærmere og nærmere. John havde fået rotter på loftet,  og 
han fortalte på sin sædvanlige finurlige facon om den larm og uro det indebærer. Det eneste Ivy 
ønskede sig til jul, var to nye tænder -  og jeg kan ikke forestille mig nogen i Visens Venner, 
der kunne være bedre i stand til at give udtryk for den smerte og frustration hun udviste ved 
savnet - Bodil Steen var tilbage. Viggo gav sin version af "Nu tændes tusind julelys", Tom og 
Annette spillede og dansede sig igennem "Jul på Hawaii" - Annette iført bastskørt,  - så 
bliver det ikke mere eksotisk. Jørn foredrog i vanlig afdæmpet stil en "sød lille Julesang" - det 
gøres ikke bedre. 

Lonny fik lov til at slutte forestillingen af med "en uromantisk julesang" - en sjov og realistisk 
sang om at jul er andet end hjerter og gaver - men også arbejde, penge og problemer  - og 
alligevel en tid vi glæder os, og ser frem til. 

Til sidst sang vi alle "Tak for alt i det gamle år", og på gensyn i 2023, og må det blive det bedste 
år nogensinde. 

    Bjarne P. 



 
  

 

 

 

Husker du viseaften 15. december 2022 

 

 



 
  

 

 

 

Husker du viseaften 26. januar 2023 - John var visevært 

Så fik vi startet året 2023, hvor John inviterede os til ”Kærlighed og vinter”, og vi ser 
vel alle hen til et år, hvor vi kan nyde tilværelsen og mødes i Visens Venner på 
Amagerland. 

Det er dejligt at lukke dørene op til festsalen til Niels-Flemmings velkomstmusik, og se 
at vores visevenner strømmer ind. Der er en del afbud, og programmerne, der ligger 
helt alene på bordene viser, at mange desværre ikke får sendt afbud. Men vi har pladser 
nok, så I skal bare invitere gæster med - vi får plads til dem alle. Stemningen er der 
ikke noget i vejen med. Alle hygger sig under spisningen, og så er vi klar til en 
viseaften med John som visevært. 

Hanne starter med sin solosang: Du nye år, hvor hun er flot klædt på og har backing 
group af Niels-Flemming. Hanne og Annette kan bare det med de flotte kostumer – der 
går et sus gennem salen, når de går på scenen. Anny ”fortæller” på sin flotte måde om 
Xanthippe, og vi bliver belært lidt om de gamle filosoffer. 

Første afdeling er en blanding af flere kærlighedssange, og Tom, der smukt synger:  
”I de lyse nætter”. Viggo spiller og synger ”Tom Trauberts blues”, hvor Waltzing 
Matilda er en del af sangen. 

I anden afdeling møder vi Kim Larsen og Lars Lilholt. Villy synger ”Pianomand”, og 
Ivy synger ”Kære øjeblik” af Lars Lilholt – godt at høre noget nyt.  

Vi sender også tankerne til Tårnby Kommunes tidligere vice- og kulturborgmester Poul 
Feldfoss med sangen ”Udenfor og indeni” – der kan komme flere sange fra den side. 

Jørn leverer denne aften to sange: ”Og det var den vinter” og senere ”Stegt flæsk” – 
man må sige, at Jørn er en ørn til at levere viser. 

Det er en rigtig dejlig og hyggelig viseaften, og vore medlemmer elsker at synge 
fællessange. Der tales så meget om, at viseforeningerne skal have sangskrivere, men 
det er da ikke noget problem for VVpA - Annette skriver stemningsfyldte sange, og 
Hanne har altid skrevet og skriver stadig sange. Man mærker, at vores visesangere gør 
meget ud af at kunne levere de bedste sange, og hvis der bliver et afbud i sidste øjeblik, 
så er Niels-Flemming ikke sen til at stille op. Denne gang fik vi fornøjelsen af en sang 
fra Ørkenens Sønner. Den mand kan levere alt muligt.   

Tak til alle på scenen, der sang så godt, og gjorde denne aften rigtig dejlig og hyggelig.   

    Lonny Nilsson 



 
  

 

 

 

Husker du viseaften 26. Januar 2023 - John var visevært 

 



 
  

 

 

 

Viseaften 23. februar – Forårssange og eventyr 

Det er slutningen af februar, og det er begyndt at blive lysere og snart forår. 
Overskriften for aftenens viseaften var forårssange og eventyr. 

I den første del af viseaften var vores egne solister på scenen, med forårets viser – for 
man bliver så glad når solen skinner … 
Vi hørte også om Ingeborg, nævningen, Cleopatra (hva´ be ha) og der var sambadans. 

Efter pausen var det tid til ”Det er ganske vist” en cabaret om H. C. Andersen med 
ViseVeteranerne (Helle Juul Sørensen, Dorte Birch, Erik Lund-Nielsen og Jes Sindal). 
Gennem fortælling og sange hørte vi om H. C. Andersen – hans liv og mange af 
eventyrerne. Det var en fantastisk forestilling. 

At rejse er at leve – det siges at H. C. Andersen brugte 7 år på rejser i Danmark og 
udlandet. Vores 2. nationalsang, som er skrevet af H. C. Andersen, sang Dorte Birch. 

”I Danmark er jeg født der har jeg hjemme, 
der har jeg rod derfra min verden går” 

Eventyret ”Det er Ganske vist” – blev fremført, som en fortælling hvor de 4 
viseveteraner havde hver sin rolle i eventyret – høns, ugler og duer, og vi hørte om 
hvordan en fjer kan blive til 5 høns. 

Ved den afsluttende sang var der stående applaus fra hele salen, denne forestilling var 
en meget stor oplevelse. 

Tak til bestyrelsen, visevært (Käthe), egne solister og ViseVeteranerne. Dette var 
endnu en god og hyggelig viseaften – eventyrligt. 

    Anette Hansen 

Amagerbrogade 230, 2300 København S, Tlf. 32 55 60 33 

JK Smørrebrød 

Annonce 



 
  

 

 

 

Husker du viseaften 23. februar 2023 - Käthe var visevært  

og ViseVeteranerne præsenterede H. C. Andersen Cabaret 

 



 
  

 

 

 

Regionalmøde lørdag 11. marts 2023 - VVpA var værter 

Annonce 

Ved Landsmødet i Frederikssund i 2022, hvor Jytte og Lonny var delegerede, tilbød 
VVpA at afholde det kommende regionalmøde i marts 2023. Det var mange år siden 
vores forening havde været værter, så ”forventningen til VVpA spidsede til”. 
Regionalmødet omfatter alle viseforeninger på Sjælland og Nykøbing Falster - i alt 19 
foreninger. Der deltog 16 foreninger, og mødet blev afholdt i SAS-Klubbens restaurant 
i Kastrup. Der deltog 37 gæster, heraf 30 delegerede, og vi startede med lidt frokost. 
Selve mødet startede kl. 13, og skulle slutte kl. 16. Dagsorden og mødet blev ledet af 
Visens Venner i Danmark (forretningsudvalget), og formanden Ib Østergaard stod for 
selve mødet, som sluttede lidt forsinket i god ro og orden, men med mange ivrige 
diskussioner – også om fremtiden for Visens Venner, og hvilke muligheder der er for 
den medlemsskare, der bliver ældre.  

Kl. 18 mødtes 54 gæster til en dejlig middag - hvorefter huset kl. 20 brød ud i sang 
med viser, som de forskellige foreninger kom med. Der blev sunget og klappet, og det 
var sjovt at høre de andre foreninger. Vi sluttede kl. 22, og efterfølgende har vi fået 
hilsner med tak for et dejligt arrangement. Nu kan vi puste ud i flere år!!! 

    Hilsen Lonny Nilsson 



 
  

 

 

 

Regionalmøde lørdag 11. marts 2023 - VVpA var værter 

 



 
  

 

 

 

Generalforsamling 27. april 2023 

Torsdag den 27. april 2023 kl. 19.00 på Korsvejens skole 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning for sæson 2022-2023 og 
fremtidsperspektiver for foreningen 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  
(1. april 2022 til 31. marts 2023) 

4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
Ad punkt 4 Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse (se næste side i bladet). 

Ad punkt 5 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
 generalforsamling. 

 
Ad punkt 6  
Bestyrelsen:  Lonny Nielsson (modtager genvalg) 
  Ulla Riber (modtager genvalg) 
  Käthe Sørensen (modtager ikke genvalg) 
   

Suppleanter:  Anny Hansen (modtager genvalg) 
  Hanne Kalsing (modtager genvalg) 

Ad punkt 7  
Revisor:  Anne Lise Braat (modtager genvalg) 
Revisorsuppleant: Ulla Madsen (modtager genvalg)  



  

 

Med hensyn til afbud og ønsker om gæster, kan du sende en besked til mig: 
vvpa.ulla@gmail.com eller SMS 20 32 80 48,  så er det nemt for mig at besvare din 
besked. Jeg aflytter også jævnligt beskeder på 20 32 80 48. 

Det er også muligt til en viseaften at få skrevet afbud eller ønske om gæster i min røde 
bog - jeg sidder ved bord 5 lige ved døren til garderoben. 
                              Kærlig hilsen 
                                              Ulla 

kalender  

Viseaftener på Korsvejens skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup 
Dørene åbnes kl. 18:15, programmet starter kl. 19. 

Møder for de udøvende Viseaftener for medlemmer 

Afbud og gæster 

Husk at medbringe tallerken, glas og 
servietter til viseaftener 

Dato Visevært 
23. marts 2023 Villy og Viggo 

27. april 2023 Generalforsamling 

Dato Formål 

9. marts 2023 Hulemøde 

16. marts 2023 Hulemøde 

30. marts 2023 Summemøde 

Villy og Viggo er viseværter ved sæsonens sidste viseaften. 
Kai Normann Andersen har komponeret ca. 900 sange hvoraf vi har sunget/spillet ca. 
90 sange i vores forening. Elton John har komponeret ca. 500 sange hvoraf vi kun har 
sunget nogle ganske få. 
Det bliver en helt fantastisk aften primært med fortolkninger af Kai Normann 

Andersen's og Elton John's tekster og musik. 

Husk Generalforsamlingen torsdag 27. april 2023 i salen på Korsvejens skole.  
Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til kr. 350 (kr. 50 pr. viseaften) for alm. 
medlemmer og kr. 200 for udøvende medlemmer og medlemmer med andre 
foreningsopgaver. Desuden foreslås "gæsteprisen" hævet til kr. 60. 

Kontingentstigningen er dels begrundet i forøgede udgifter til bl.a. at der altid er god 
lyd til viseaftener. Desuden har vi et ønske om at kunne præsentere flere gæste-
solister til viseaftener. Sammenlignet med andre viseforeninger er 
medlemskontingentet stadig i den lave ende, og vi ønsker at det skal være relativt 
billigt at være medlem af vores forening. Dog skal det heller ikke være så billigt, at 
det er uden betydning om man deltager i viseaftener - det har meget stor betydning at 
medlemmer er engageret i de aktiviteter vi skaber i fællesskab. Vi er alle sammen 

med til at skabe den hyggelige og festlige stemning til viseaftener. 



  

Kontaktpersoner  

Bestyrelsen for Visens Venner på Amagerland  

Medlemsbladet  
Ansvarshavende:    Formanden             Materiale til næste nummer af bladet  
Korrektur:    Bestyrelsen             skal være Ulla i hænde senest søndag 
Redaktion:    Ulla Riber              den 6/8 2023 på vvpa.Ulla@gmail.com 

Hjemmeside: www.vvpa.dk 

Kender du nogen som har lyst til at prøve kræfter med at stå på scenen til 
viseaftener? Vi vil gerne være flere i gruppen af udøvende medlemmer. Der er 
både plads til musikere og sangere, og Visens Venner på Amagerland er ikke 
kun for pensionister - sang og musik har ingen aldersgrænse. 

Hvis du har en god idé til programmet for en viseaften, kan du evt. bidrage 

som visevært eller være visevært sammen med en erfaren visevært. 

Post og Navn 
Særligt 

ansvarsområde 
Adresse Telefon og E-mail 

Formand 

Tom Aggerholm 

Tovholder på 
musikanlæg og lyd 

Kongovej 18.2.tv 

2300 Kbh. S 

40 46 28 73 

Tomaggerholm@gmail.com 

Næstformand og 
sekretær 

Lonny Nilsson 

Referater  

Sende bladet til 
medlemmer og andre 
pr. E-mail 

Engløkken 60 

2791 Dragør 

23 71 20 95 

Lonny.Nilsson@mail.dk 

Kasserer 

Käthe Sørensen 

Kontingent og  

styr på økonomi 

Tovværkgade 2.3.tv 

2300 S 

20 86 61 53 

kathe.soerensen@youmail.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Annette Lindholm 
Hulemødeleder 

Alberts Vænge 11 

2620 Albertslund 

20 94 99 90 

Ann-Lin@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Jytte Gyldborg Nielsen 

Ude-arrangementer 

Tovholder på 
anmeldelser af 
viseaftener 

Fortgård Allé 32 

2770 Kastrup 

40 78 17 11 

Jyttegyldborg@hotmail.dk  

Bestyrelsesmedlem 

Ulla Riber 

Faste pladser samt 
gæster og afbud til 
viseaftener 

Udarbejdelse af bladet 

Teglkåsvej 30 

2770 Kastrup 

20 32 80 48 

VVPA.Ulla@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Grete Zein 

Optagelse af nye 
medlemmer 

Sende/uddele bladet 
til medlemmer   

Sundby Parkvej 
14.3.th. 2300 S 

26 70 21 39 

Grete.Zein@webspeed.dk 

 


