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Godt nytår  og velkommen til endnu et viseår. Håber alle er 
kommet godt over årsskiftet og kan se frem til en række 
spændende oplevelser i det nye år.  
Jeg vil starte med en tilståelse. I sidste nummer af vise-
strengen, fik jeg annonceret vores generalforsamling til at 
være 12  marts. Det var den også sidste år, men det var jo 
pga. corona nedlukninger. Vi var nødt til at aflyse arrange-
menter i januar. Og februar. Derfor, husk generalforsamling 
d.12. februar. På Dalgården kl 1230.Traditionen tro er 
VVØ vært med lidt smørrebrød og en vand eller øl, så husk 
tilmelding.  
Jeg glæder mig til et nyt viseår. Både med gæster udefra og 
optræden med egne aktive. Til arrangementet d. 12 marts 
får vi besøg af husorkestret fra Visens venner Ballerup. 
Brudholm trio. Mere om det inde i bladet. 
Håber at se jer til vores arrangementer, og tag gerne en ven 
med. 
formanden 
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Til arrangementet i marts får vi besøg af Brudholm Trio 

Trioen er nærmest fast husorkester hos Visens Venner Bal-
lerup og har et bredt repertoire  af både kendte viser, og 
også viser som de selv har skrevet både musik og tekst til. Vi 
har tidligere haft besøg af Brudholmerne til stor glæde for 
vores publikum. 

 
 
Brudholm Trio præsenterer sig således: 
  
Vi har spillet sammen siden 90’erne, og vi har skrevet og 
komponeret mange gode viser og sange. 
Vi har udgivet 2 CDèr med nogle af dem – ”Luk fuglene ud” og 
”Kun en dråbe” på Erik Grip´s forlag, Gyps Fulvus. 
  
Vi skriver selv sange ud fra den dagligdag vi har, og det vi op-
lever. 
Teksterne handler derfor om vores børn, parforhold,  små 
sjove eller mærkelige oplevelser, glæder og sorger. 
Kort sagt om livet, som de fleste mennesker kan finde gen-
kendelse i.  
Melodierne er hurtige at fange og nynne med på. 
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Deres guitarist , Christian Nemming, havde for nogle år siden 
et tæt samarbejde med et af vore tidligere medlemmer ’ Gre-
the Hansen hvor Christian satte musik til nogle af Grethes 
mange digte. Grethe og Christian fik kontakt i forbindelse med 
Borsholm visetræf, hvor glade visesangere mødtes i Borsholm 
forsamlingshus. Senere rykkede træffet til Faxeladeplads og 
blev til viser i vandkanten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling  
Husk at tilmelde jer til generalforsamlin-
gen. Foreningen er jo som sædvanlig vært 
ved lidt smørrebrød og en øl eller vand.  
Efter generalforsamlinge underholder nogle 
af de aktive med et varieret program, men 
denne gang bliver det især jer selv som 
skal bidrage. Der vil blive rig lejlighed til 
at røre stemmebåndene med fællessange. 
Tilmelding til formanden på borup-
vej30@gmail.com eller tlf 20711727 

  

 4 

 

mailto:borupvej30@gmail.com
mailto:borupvej30@gmail.com


 5 

 
Jul i VVØ. 
Vores juleforestilling blev denne gang afholdt på Rolloteket i 
Faxe. Det foregik d. 04.12.22 og 
denne gang havde vi besøg af den yngre generation. Faxe Mu-
sikskole som vi fået et samarbejde med, 
kom og sang nogle dejlige numre. Elvira, Maja,Johanne, Ben-
jamin og deres sanglærer Safir, som også sang julen ind. 

 
VVØ stod for 2. afd. med jule-
sange , der var kendte og gamle 
og julesange, der var nye. 
Det var en dejlig eftermiddag, 
hvor vi i pausen blev forkælet 
med gløgg og æbleskiver. Det var 
hyggeligt at være i Rolloteket, 
som denne dag var fyldt godt op, 

også med gæster udefra. 
Kh Mette 
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Endnu et år er gået i visens venner vi har haft 6 gode arrange-
menter, og som noget nyt har vi indledt et samarbejde med den 
lokale musikskole, i håb om at få lidt yngre kræfter til at inte-
ressere dig for visesang. Lad os håbe det bærer frugt frem-
over, så der bliver nogen til at fortsætte visetraditionen.  
 
Efter at Coronaen efterhånden har sluppet tager i den danske 
befolkning blev det atter muligt at lave en sommerudflugt. En 
hyggelig tur til Næstved automobil museum med efterføgende 

frokost og underholdning i museets  
 
 
 
 
 
 
 
 

hyggelige cafe. Hvor skal turen 
gå hen i år? Har du et forslag 
hører vi gerne om det.  
 
Det er desværre et generelt problem for vise foreninger landet 
over at holde skruen i vandet. Dels er der en naturlig afgang af 
ældre medlemmer, men i mange foreninger er det også et stort 
problem at få besat bestyrelsesposter. Derfor er jeg rigtig glad 
for at Marianne har sagt ja til at lade sig opstille til bestyrel-
sen. Kender du nogen som har lyst til at synge eller spille, så tøv 
ikke med at få dem med i visens venner. Vi kan altid bruge flere 
medlemmer. 

 

Formanden 
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Hvad  sker der i foreningen? 
Gennem de sidste 25, år har vi haft flere forskellige forestil-
linger. Den første var opsætningen af Kærlighedskarrusellen 
som hovedsagelig var baseret på tekster af Ulla og Kjeld 
Schmidt Jensen. Et ældre ægtepar som boede i Rødvig, og som 
har efterladt os en kæmpe udvalg 
af viser. Bl.a. Min butik, som jeg of-
te har sunget for jer.  

Vi har haft forestillinger med sø-
mænd og havfruer. Flere gange har 
der været gang i bakkesangene. Vi 
har haft forestillinger med gårdsan-
gerviser,  og der har været program 
med Evard Taube. Vi har haft et 
program med filmperler, og ikke mindst vores største suces, 
John Mogensen kabaretten, som vi opførte 40 gange. Det me-

ste båret frem af vores dygtige in-
struktør, Jørgen Cervino. Nu påtæn-
ker vi at forsøge os med en forestil-
ling med Morten korck sange fra no-
gen af alle de gamle film. Godsforval-
teren kommer til at guide os igennem 
forestillingen og der bliver rig lejlig-
hed til at synge med på de gamle 
kendte sange. 
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Kommende arrangementer i VVØ: 

Søndag 12. februar 2023 generalforsamling, Dalgården 

Søndag 12. marts 2023 Haslev bibliotek 

Søndag 16. april 2023 

Entré til alle almindelige visearrangementer: 00 kr. for med-
lemmer og 60 kr. for ikke medlemmer.  
Kaffe/kage 40 kr. 
 
 
Ønsker du transportmulighed til arrangementer? 
Ring til et bestyrelsesmedlem. 

Vi øver hver onsdag fra kl. 19,00  på Dalgården i Rønnede.  
Nye aktive er meget velkomne.  
Kontakt formanden før du kommer, da det kan ske at en øve-
aften er aflyst. 

Har du en e-mailadresse?  

Vil du have Visestrengen og eventuelt andre nyheder sendt di-
rekte til din mailadresse? Send en mail til formanden,  

borupvej30@gmail.com så kommer du med på forsendel-
seslisten og foreningen sparer porto.  

Visens Venner Østsjælland 
Formand:  
Henning Pedersen, Borupvej 30 4683 Rønnede - 5671 2290 
mob. 2071 1727 -  E-mail: borupvej30@gmail.com 

Kasserer:  
Jette Olsen, favrebyvej 11, 4654 Faxe Ladeplads - 
30 63 45 33 E-mail: jettefroulund@gmail.com  

 

Bladredaktør: Henning Pedersen 

Se også vores hjemmeside: www.visensvennerost.dk 

Nu også på facebook: Visens venner Østsjælland 

Bank: Sjællandske sparekasse konto:  6070-199627   


