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Næste blad 
Kommer august 2022 
 

 

Har du/I nogle ønsker til indlæg i det 
næste blad så send en e-mail til 
redaktøren. 

 
 

 

 

Kalender : 
(ændringer kan forekomme) 
Visearrangementer: 
28. April 2022 
 Viseaften – sommerafslutning 

Visevært: Sonja 
Tema: Sigfred Pedersen 

8. September 2022 
 Viseaften – generalforsamling 

Visevært: Kirsten 
27. Oktober 2022 

Viseaften  
Visevært: Lene 

24. November 2022 
Viseaften – juleafslutning 
Visevært: Peter 

  
  
 
 
 
 
 
Viseaftenerne foregår i OK-Klubbens 
lokaler, Ålegården 3, 6000 Kolding. 
Fællesspisningen begynder kl.18. 
Viseunderholdningen begynder kl. 
18.45. Der er kaffepause ca. 
midtvejs, og vi er færdige ca. 21.30. 
 
Husk, at man kun kan betale med 
kontanter eller mobilepay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Kære visevenner 
Så kom april og afløste en dejlig lun og solskinsrig marts med kulde, blæst 
og vinterligt vejr. Det får forhåbentligt snart en ende, så vi igen kan komme 
ud og nyde foråret. 
 

 
 
 
Næste viseaften den 28. april 
Efter en dejlig viseaften i februar med mange forskellige viser er vi nået til 
forårets sidste viseaften, hvor vi skal synge et udvalg af Sigfred Pedersens 
mange viser. Sonja er visevært, og hun vil guide os gennem aftenen. 

 
13. årgang nr. 2 April 2022



 

Sigfred Pedersen blev født på Fyn i 1903. Sigfred Pedersen blev student 
fra Odense Katedralskole i 1923 og cand. polit. I 1931. Det var dog det 
muntre liv i København, der tiltrak den unge mand, og han blev den tids 
store visedigter, litteraturanmelder, maler, skuespiller, restauratør og 
journalist. Han var især tiltrukket af Nyhavn, som inspirerede ham til nogle 
af hans mest kendte viser. Vi kender vist alle de meget populære viser 
som Nu går våren gennem Nyhavn, Tørresnoren, Katinka Katinka og Den 
gamle skærslippers forårssang fra 1927. På det tidspunkt var han kun 24 
år. I begyndelsen af 1940érne drev han Wessels Kro i Sværtegade i 
København. Wessels Kro, som stammer helt tilbage fra 1774, er i øvrigt 
opkaldt efter nordmanden Herman Wessel, hvis motto var ”pengene til 
sprut ligger altid øverst”. 
Sigfred Pedersen var endvidere medstifter af den første Visens Venner 
forening i København i 1953. 
 
Regionalmøde 
I midten af marts var formanden og kassereren til Regionalmøde i 
Holstebro. Formanden for Visens Venner Danmark causerede blandt over 
begrebet viser. Hvor poppet må en vise være, før den ikke længere hører 
under dette begreb? Det har også været drøftet på tidligere møder, men 
der er lidt delte meninger om, hvor skillelinjerne går. Den generelle 
opfattelse er nok, at en vise skal fortælle en historie, hvad nutidens sange 
ikke altid gør, men det vil uden tvivl gavne foreningerne, at der også 
kommer lidt fornyelse i repertoiret. 
Det blev endvidere nævnt at alle foreninger havde mærket medlemsned-
gang på grund af coronakrisen. Enkelte mærker dog et lille opsving, men 
andre står i fare for at måtte lukke helt. 
 
Kontingent 2022 
Husk at indbetale jeres årskontingent – kr. 250,00. 
Kontingentet kan enten betales kontant ved indgangen eller i pausen (til 
kassereren). Ved overførsel til foreningens bankkonto skal I huske at 
anføre navn/navne. 
Bank: Nordea konto 2470-8983 786 031 
 

Gæster 
Det er muligt at invitere en gæst, eller et par, til hver viseaften (dog ikke 
den/de samme hver gang) til samme indgangspris, som I selv betaler 
nemlig kr. 20,00, men husk gæsten/gæsterne skal registreres ved 
indgangen. 

 

Vi, der sidder ved kassen, har en lille bøn til jer – ikke for store sedler, når 
I skal betale for indgangen eller maden. Det er rigtig svært for os at have 
byttepenge nok. 

Madbestilling 
Husk at bestille smørrebrød (senest søndagen før), hvis du vil deltage i 
fællesspisningen. Hvis du også, eller kun, vil have kaffe eller te og kage 
eller en halv bolle, skal du også huske at bestille dette. 
Bestillingen sendes til Kirsten enten på e-mail, kibe@boegelund.info, 
eller på telefon 2073 6568. 
Bestilling kan også foretages via hjemmesiden: 
Tryk ctrl. + klik på:  http://www.visensvennerikolding.dk 
Man kan også selv medbringe mad-/kaffekurv inkl. service. Tilmelding 
skal under alle omstændigheder ske til Kirsten af hensyn til pladser i 
salen. 
 
Husk: Der kan kun betales med kontanter eller mobilepay i OK-Klubben 
 
Ps: Hvis du ikke i løbet af et par dage (senest søndag før viseaftenen) 
har modtage en kvittering på din bestilling fra Kirsten, bedes du kontakte 
hende.  
 

 
 

 
 

I ønskes alleI ønskes alleI ønskes alleI ønskes alle    
 

en rigtig god Påskeen rigtig god Påskeen rigtig god Påskeen rigtig god Påske    


