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2 Visens Venner Furesø

Olieskitse til et af 
mine skøre billeder 
fra kunstneren til 
Mariannes 18 års 
fødselsdag. Af Jens 
”JN” 1984.

Den stormende, den ustyrlige, 
den erotiske, den fortviv-

lede, den gengældte kærlighed. 
Kort sagt: Vi har valgt sange og 
viser, som handler om kærligheds 
veje og vildveje.

Planlagt i februars mørke for 
at vække os af vinterdvalen. Men 
nu blev det i stedet til en viseaften 
i strålende maj, hvor solen og det 
lysegrønne forårsløv hjælper hu-
møret på vej og får os til – ganske 
forsigtigt – at håbe på en mere fre-
delig verden.

Varme hveder, smør og kaffe fore-
findes.

Kjærlighed

12. maj St. Bededagsviseaften
Af Lise Huitfeld Dupont & Rita Bacher
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Sømandsvise
Digtet af Kaj Munk og udgivet i 1943.

Hvad staar du der saa træg og slap, 
du Bondedrys? 
Et Pigebarn du kender knap. 
Jeg ved om en, og hun er skrap, 
med Foden rap og haarde Klap 
og salte Kys. 
Om Panden har hun skumhvid Krans. 
Hun drog mig ud til Dans, til Dans 
— til Søs.

Med Djævelskab de fjernt og nær 
har ødt mit Hav. 
Dog er hun end mig lige kær, 
ja, maaske endnu mere værd 
min lille Glut, nu hver en Færd 
er Dans paa Grav. 
Mit Liv i hendes Favn jeg vandt, 
lad gaa, om ogsaa dér jeg fandt 
min Grav. —

Mit Fædreland! den blev saa bleg, 
din lyse Kyst. 
De voldtog dig, og knap du skreg, 
og de var mange, de, der sveg. 
Mit Fædreland, du blev saa bleg, 
du er saa tyst. 
Men se, da alt var daanet hen, 
stod end tilbage Søens Mænd 
i Dyst.

Hvor drager mig min Fødestavn 
med Mindets Magt! 
Men heller i en fremmed Havn 
jeg søndertygge vil mit Savn 
og nævne fri og dansk mit Navn, 
saa det bli'er sagt: 
Trods Trusler og trods Judaskys 
holdt Danmarks Sønnekuld til Søs 
sin Vagt.

Vorherre, som i Himlen bor, 
hver Sømands Ven, 
du styrer alle Bølgers Ror, 
du hører Hjertebønnens Ord, 
aah, giv mig Lov at se min Mor 
engang igen, 
naar vi har tvættet os for Skam 
og staar foruden Trælleham: 
fri Mænd.

Men skal det ske, min stolte Brud 
og vilde Viv 
mig sletter i et Favntag ud, 
bring dem derhjemme Hilsen, Gud, 
lad Storm staa Danmark ind med Bud, 
en Vaarstorm stiv. 
En Danmarks Søn, en Søens Søn 
for, hvad han elsked, gav i Løn 
sit Liv.
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Furesøænder ved Næs-
seslottet. Foto, Hans 
Andersen 2005.

Viser på søen

8. juli, kl. 1445~2000 udflugt
Med Annet Laursen Skjelsager

Trækronernes hvælvinger og Møl-
leåens beroligende klukken er igen 

scenen for godt selskab med vådfugle og 
lystsangere.

Der er jo noget der skal indhentes fra 
sidste år. Selvom det ikke holdt længe 
var 2021 året for sømandskor. De ve-
modige sømandsviser blev sunget alene, 
men splejset og hørt som sømandskor 
internettet rundt.

Vi fik ikke fejret 100 års jubilæet for 
Sønderjyllands genforeningsfestdag. 
Den blev som alle kan huske det afholdt 
året efter selve genforeningen, som vi 
måtte ære på stiv armslængde og i maje-
stætisk ensomhed.

Fra Frederiksdals bolværk spiller vi ud i 
det blå, og returnerer til det programsat-
te overfald i Den Gamle Have på mad-
kurvene til fællessang cirka 1730.

Den Gamle Have sælger drikkeva-
rerne og tilbyder mad og is, så nøjes 
med at tage kaffen med til Furehavet.

Billetten, kr. 90, er inklusiv en lille en 
ombord.

Tilmeld dig hos Annet og indbetal li-
gesom kontingent (se bagsiden).

Påklædning efter vejret da båden er 
kropsopvarmet men overdækket.

Parkeringspladsen bag Den Gamle 
Have er gratis, Nybrovej 461.
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Høstfest
9. september Viseaften
Med Annet Laursen Skjelsager

Om du har været på charterferie til 
fjerne egne, eller du blev skoldet 

i det danske sommerland, så ender so-
lens oplevelser på Ellegården med den 

grønne halm i træskoene og høets duft 
lige i snuden.

Husk at vi denne aften åbner en halv 
time tidligere, og at der er kage.

Høsten er kommet og vi fejrer årets 
fold med hjertelune.
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IndkaldelsetilGeneralforsamling

9. september 2022 på Ellegården kl. 1900

Dørene åbnes ca. 1745 
Spisning (egen madkurv) 1800 
Generalforsamling 1900 
Kaffe/kage ca. 2000 
Viseaften ca. 2030

Generalforsamlingen er kun åben for 
Visens Venner Furesøs medlemmer.

VVF giver traditionen tro lækker 
kage til kaffen. Tilmelding til Annet 
inden 6. september, så vi er sikre på at 
kagen rækker.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Revideret rgnskab fremlægges
4. Fremlæggelser 

a/ Fremtidsplaner 
b/ Indkomne forslag 
c/ Forslag til vedtægtsændringer

5. Budget fremlægges
6. Kontingent fastsættes
7. Valg til bestyrelsen (2 år) 2 pladser 

Hans Aagaard Larsen og Steen Johansen
8. Valg af suppleanter (1 år) 2 pladser 

Karin Hou og Rita Bacher
9. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år) 

Jens Olaf Madsen og Arne Hansen
10. Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer, samt for-
slag der ønskes rundsendt til medlem-
merne før generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde inden august. 
Øvrige forslag inden september.

Stemmeret kan udøves ved fuld-
magt. Et medlem kan kun være fuld-
magtshaver for 1 andet medlem.

På generalforsamlingen afgøres alle 
sager ved almindeligt stemmeflertal, 
dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer 
for godkendelse af vedtægtsændringer. 
Såvel aktive- som vennekreds-medlem-
mer har stemmeret.
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R u s s e r h u e 
med motto 
fra forsiden på 
Christopher 
Taylor Buck-
leys bog Make 
Russia Great 
Again: A No-
vel, Simon & 
Schuster 2020, 
ISBN 978-
1982157463.

Skal jeg være bange
Digt af Marianne Asta Pedersen Ciftci, 
fra Fyldepennen.dk 2022.

Skal jeg være bange, 
når jeg føler mig taget til fange. 
Stormagter og politik, 
gør mig til en overflødig spillebrik. 
Øst eller vest, hvem ved bedst? 
Vi bliver en slags tilskuere til vores eget liv, 
kun på grund af storpolitisk kiv.

Hele mit liv har jeg levet i fred, 
kun dumme konflikter kan gøre mig vred. 
Medierne fylder os med alverdens vås,  
deres informationer sætter os i bås. 
Vi er nødt til selv at vælge side, 
for vi hører kun det som medierne lader os vide.

Hvem vinder i den sidste ende en krig? 
Er det ham der udstøder det sidste skrig, 
eller er det ham der kigger på sin smadrede jord, 
mens han håber på at få det sidste ord. 
Måske er det ham der ligger ituslået på marken, 
hvor han må lægge krop til kragernes hakken.



afsender: V
isens Venner Furesø, Skovbakken 90, 3520 Farum

Madkurven
Husk din egen madkurv: kopper, ser-
vietter, håndvåben (kniv & gaffel), og 
det hele til viseaftenen.

Køb drikkevarerne i baren og løft 
glasset, det holder kontingentet nede.

Kaffe-te med pladsbillet
Medlemmer 30 kr
Gæster 75 kr

Ændringer annonceres.

Pladsbestilling
Få indflydelse på hvor du og dine ven-
ner sidder og drikker kaffe til næste 
viseaften, kontakt Annet (forsiden).

Tid og sted
Spisning 1830

Viseaftenen 1930

Slut ca. 2200

Ellegården i Farum
Stavnsholtvej 168

Ændringer annonceres.

Etiketten sladrer
Står der korrekt navn og indbetalings-
dato på etiketten, er alt i orden.

Kontakt kassereren (forsiden) ved 
spørgsmål og ændringer.

Kontingent pr. år
for sæson 2021-22, 200 kr per person.
Indbetales senest 5. november på..
reg. nr. 1551 konto 16871087.

Husk at skrive afsender og email.

VisensVenner.dk
Paraplyorganisation for rigets vise-
venner, Visens Venner i Danmark, har 
også en hjemmeside.

Huleprøver
Samspilsaftener for aktørerne bliver 
holdt på Ellegården 1930-2200.

21. april hulemøde
5. maj prøve
25. august hulemøde
8. september prøve
22. september hulemøde
6. oktober hulemøde
13. oktober prøve
27. oktober hulemøde
10. november prøve
24. november hulemøde
8. december prøve
5. januar hulemøde
12. januar prøve
26. januar hulemøde
9. februar prøve

Post
Få Strofen og seneste nyt per mail. 
Tilmeld dig med en e-mail til kassere-
ren (forsiden). Den trykte udgave lig-
ger til afhentning på viseaftener.

Følg med på VisensVennerFuresoe.dk
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