
Bestyrelsen: 
 

Jens Ole Pedersen, Skovbakkevej 13, 

8850 Bjerringbro. Tlf. 22 32 47 28 

e-mail: jensolep8850@gmail.com 
 

Karsten Jørgensen, Søndergade 60,  

8620 Kjellerup. Tlf. 23 69 45 53  

e-mail: karstenjq@gmail.com 
  

Per Mark, H.C. Andersens Vej 13, 

8620 Kjellerup. Tlf 26 78 26 95. 

e-mail: toveogpermark@gmail.com 

 

Bent Kragh, Højvangen 9, 

8620 Kjellerup. Tlf. 53 37 83 66 

e-mail: kragelykken@energimail.dk 

 

Jørgen Sonne, Hedebyvej 18,  

8600 Silkeborg. Tlf. 86 82 83 64  

e-mail: ajsonne@mail.dk 

 
 

VVKjellerup: 
 

Information om arrangementer m.m.: 

www.visensvenner-kjellerup.dk 

 

VVDanmarks hjemmeside: 
 

På Visens Venners hjemmeside 

www.visensvenner.dk 

  

kan du finde oplysninger af interesse for visevenner. 

 

Visens Venner i 

Kjellerup 
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Fredag den 27/1: Generalforsamling 

Fredag den 3/3: Besøg af VVHorsens 

Fredag den 21/4: Kabaret 
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Juleafslutning den 25/11 2022. 
Så blev det atter jul i den lille viseforening i Kjellerup. Dette års 

juletema, kunne godt have været haps-haps-haps, nu ska’ vi ha’ 

snaps. Det var det nu ikke, ikke kun i hvert tilfælde, der var plads 

til så meget andet. 

Der var besøg af Landsformanden fra VV Danmark, Ib og hans 

fru Pia. De var på turné rundt i landet for at se, hvordan det stod 

til ude i det ganske land. Godt, synes vi selv i Kjellerup. 

 

Der blev sunget en masse sjove og skøre julesange og serveret en 

masse dejlig mad, fremstillet af Ida, Tove, Lotte, Lis, Anna og 

Mona godt hjulpet af deres ægtefæller. Og - ja der blev drukket 

vin, øl og snaps. 

Bent Kragh fik over“bragt” en kragerede med lidt godt til hr. 

Krage. Lotte kom ridende ind på skuldrene af julemanden - jeg var 

ved at tro, at jeg så syner. 

 

Per læste julehistorien Opus 3.: ”Om lille Ebbe, der ikke var sød 

ved de gamle”. En værre historie, morsomt fortalt som sædvane. 

Der var også traditionen tro en julekonkurrence, en svær en, men 

en meget pusserløjerlig én af slagsen. Vi fik besøg af De fem 

Gratier, alias Per, Bent, Jørgen, Karsten og Jens Ole. De var 

påklædt (eller rettere afklædt) efter alle kunstens regler. En 

dansetrup, man aldrig har set magen til. 

 

Bent spillede som sædvane dejligt på klaver, og Landsformand Ib 

trådte til ved et par numre. Publikum var som sædvanlig meget 

oplagt, der var en rigtig god stemning, der blev snakket og grinet 

og fortalt morsomheder, der var dog ikke nogen, som blev bedt 

om at “knytte sylten”. 

Køkkenpigerne havde ekstra travlt, da der altid er meget at lave 

for dem, både før, under og efter spisningen, specielt ved 

julefrokosten. Så stor tak til dem. 

 

Tove var aftenens tovholder, hun gjorde det rigtig godt, selvom 

der var meget at holde styr på. Sluttelig blev der sunget ”En 

viselig aften“ og “Dejlig er jorden” og så var vi klar til at gå hjem 

og ønske hinanden EN RIGTIG GLÆDELIG JUL. 

Mona 

 

Generalforsamling 
fredag den 27. januar 2023  

kl. 19.00 i Alhuset 
med følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent    

2) Formandsberetning    

3) Fremlæggelse af regnskab     

4) Indkomne forslag (skal være hos formanden før 21/1)    

 5) Valg af bestyrelse    

6) Valg af revisor og revisorsuppleant     

7) Valg af praktisk udvalg     

8) Kommende arrangementer     

9) Fastlæggelse af kontingent     

10) Eventuelt. 

 

Der bliver ikke opkrævet nogen entré, og der bydes 

som sædvanligt på mad (ca. kl. 20.00). Kun for 

medlemmer, som har betalt kontingent for 2022 

eller betaler for 2023. 

 

For at undgå kødannelse opfordres medlemmerne til 

at indbetale kontingent (100 kr.) på forhånd til 

6190 8023751 eller MobilePay 6970XE 

Husk at angive navn 

 

Tilmelding til bestyrelsen senest mandag den 23/1. 
 

Forårets næste arrangementer: 
Fredag den 3/3: Besøg af VVHorsens 

Fredag den 21/4: Kabaret. 

 


