
Bestyrelsen 
Formand Ellen Gertz 45gertz@gmail.com 6069 5455  
Næstform. Lise Jepsen bljepsen753@gmail.com 4063 9939  
Sekretær Gert Hansen jannealicehansen@gmail.com 5818 6481 
Kasserer Kirsten kirkvåg kirsten@kirkvaag.dk 6177 5507 
Best.med. Thorkil Østergaard thostergaard123@gmail.com 2873 6088 
Hjemmeside: www.visensvennerslagelse.dk 
___________________________________________________________________________ 

Kontingent kr. 300.- pr. år. 
Indbetaling kr. 150.- 1. januar 
Indbetaling kr. 150.- 1. august 
Kontingent indbetales til Sparekassen Sjælland 
Reg.nr.: 0524 Kontonr. 321579 
Gæster betaler 50.- kr. incl. kaffe og kage pr. gang 
___________________________________________________________________________ 

Balladebladet 
Ansvarshavende redaktør Ellen Gertz: 45gertz@gmail.com  
Redaktør Gunvor Christensen: gunvorgcchristensen@gmail.com 
Næste Balladeblad udkommer 1. februar 2019 
Deadline 15. jauar 2019  
Indslag, gode ideer, ros eller ris -  imødeses gerne,  
og kommer med ved første givne lejlighed. 
Husk: Meddel Gunvor, hvis du skifter adresse, tlf.nr., mail etc.  
___________________________________________________________________________ 

Kommende visearrangementer   
14.11. kl. 19 Sigfred Pedersen Gert Hansen 
12.12. kl. 18 Julearrangement Bestyrelsen  
20.01. kl. 14 Benny Andersen Kirsten Kirkvaag 
06.03. kl. 19 Generalforsamling  
Åben Scene: Tilmelding Lise Jepsen, bljepsen753@gmail.com 
_____________________________________________________________________________________ 

Kommende bestyrelsesmøder 2018/2019 
16. november. På dette møde planlægges bl.a. årets julefrokost. 
 Der udsendes særlig invitation og tilmelding senere 
9. januar. På dette møde forberedes generalforsamling, der afholdes 
 6. marts kl. 19.00 
13. marts      

————————————————— 
Mødested og -tid 

Kløverhuset-Teglværksvej 11, 4200 Slagelse 

Kommende visearrangementer 
2018: 14. nov. kl. 19  -  12.dec. kl. 18 

2019: 20. jan.19. kl. 14  -  06. marts. kl. 19  -  03. april kl. 19 
01. maj kl. 19  -  02. juni kl. ?? 

Balladebladet 
Medlemsblad for Visens Venner i Slagelse 

November 2018 



Anmeldelser 

☆☆☆☆☆☆Visens Venner  den 5. sept. 2018 - Min yndlingsvise☆☆☆☆☆☆ 

Et stort og spændende program tog - efter velkomst og en fællessang - sin 
begyndelse med Åben scene. Her mødte vi Svend Arne med en fin udgave af: 
Med Amor som blind passager. Flemming akkompagnerede og igen til Svend 
Arne og Pias vise om Grevinde Danner - Åh Louise. Det var både en sjov og 
autentisk tekst. Flot udført. 

Endnu en fællessang og så til sangernes yndlingsviser.  Disse var naturligvis 
udvalgt med stor omhu, og fremførelsen gav os også indtryk af, at sangene var 
sunget mange gange før, for det var flot og ganske professionelt fremført af 
alle. Publikum var med fra starten - og sikken et publikum - der var et meget 
flot fremmøde i Kløverhuset denne aften. Men der havde så også været 
annonceret i Uge Nyt om gratis adgang, fik jeg at vide.  

En dejlig positiv stemning var at føle både blandt optrædende og tilhørerne. 
Som allerede skrevet var kvaliteten høj - så kunne man jo sige: Ingen nævnt - 
ingen glemt. Jeg vil alligevel sige: Ingen glemt - men jeg vil nævne et par 
stykker, der gik mig tættest på. Peter/Inger med: Der er meget langt til 
Rungsted (når man kun skal ha´ en øl). Men sikke mange oplevelser han havde 
undervejs. En sjov vise fremført med stor lune. Her må man bare grine med. 

Så er der Klaus, der akkompagnerede sig selv i: Florentinerne. Ja, jeg har en 
svaghed for Thomas Kjellerups viser - og når det så er Klaus, der fremfører i sin 
helt egen stil, så er jeg solgt. 

Gert, der også akkompagnerede sig selv, fremførte:  Ulandsvisen.  Forstod jeg 
ham ret, er det hans egen tekst. Den var i hvert fald god og aktuel omkring 
miljø- og klimadebatten. Og den blev sunget med megen humor. Stof til 
eftertanke. 

Og så Kirsten og Leif/Inger, der gav os: Jacobsen. Jamen, de er jo bare 
uforlignelige.  Man ser jo hele historien for sine øjne, når de synger den sang. 
Den bliver man aldrig træt af. 

Til sidst vil jeg nævne Birthe/Jens, der gav os: Aftentur med Rosalina, som en 
cadeau til vores store digter Benny Andersen, som vi nylig har mistet. Smukt 
og poetisk. 

Vi sang flere fællessange, dels fra vores  sangbog, dels fra et til lejligheden 
trykt hæfte, og aftenen sluttede  med sangen : Stille hjerte, sol går ned.  

En rigtig smuk og dejlig viseaften.                                      Anne Marie 

☆☆☆☆☆☆Viseaften på en eftermiddag☆☆☆☆☆☆ 
Søndag den 7. okt. var viseprogrammet ”Bodil´ler, men først ”Åben Scene” .  

Det var en fantastisk åbning med Elses fortolkning af P. H.s ”Ulandsvise”. 
Man må erkende at vi ikke er blevet klogere hvad angår U- lands bistand.  
Jeg kommer til at tænke på et citat: ”Vi er blevet så fattige, at vi ikke har 
andet at give end vores penge!” Jeg tror at det er Niels Hausgaard, der er 
kommet med udtalelsen.  
Efter Elses sang fik vi en ny Bodil stjerne at høre. Den nye Bodil sang 
Bodil Nielsens (Trilles) Hele Natten. Det var en fin oplevelse at høre; godt 
at du har meldt dig ind i vores forening. 

Så kom vi i gang med Bodil festen.  
Holdet, der fremførte de mange sange var: Lise, Birthe Mortensen, Birthe 
Jensen, Ellen og Gert. Flemming og Birthe Mortensen akkompagnerede 
på klaver, og Gert på guitar. 

Bodillerne der blev sunget var: Bodil Ipsen, Bodil Kjer, Bodil Steen, Bodil 
Udsen, Bodil Jørgensen, Bodil Nielsen (Trille) og Bodil Heister. Det er en 
sand dronning række og holdet der sang ydede dem fuld retfærdighed. 
Det må siges at være et yderst kompetent hold, så det er ikke muligt for 
mig at fremhæve nogen. Alle sang med dejlig indlevelse, og de sang klart 
og rent med fin og tydelig tekstudtale, så de fortjener alle en Bodil.  
Det skal også nævnes, at arrangørerne Lise Jepsen og Birthe Mortensen 
havde en fin introduktion til hver af de omtalte Bodil´ler. 
Det var en eftermiddag, hvor man gik glad og syngende hjem. 

Palle Maarbjerg 

______________________________________________________________ 
Tænk, hvad man dog får for kr. 300.- pr. år 

Husk derfor: Indbetaling af kontingent 1. januar 2019 
Kr.150.- pr. person for 1. halvår 

Redaktøren 
______________________________________________________________ 



! ! ! Velkommen! ! !  
til Visens Venner Slagelse 

Vi har siden sidste blad udkom atter haft den glæde at få nye 
medlemmer i foreningen.  

Ingen nævnt - ingen glemt! Et stort velkommen til alle. 

Vi er nu oppe på 63 medlemmer!  
Bestyrelsen  

_______________________________________________________________
Sigfred Pedersen-aften d. 14.11. kl 19 . 

Jeg selv er aftenens visevært 

Medvirkende er 6 sangere og 4 musikere, der har været i gang i 
nogen tid med indstudering og øvning på 25 dejlige sange og viser. 
Igen er vi blevet opmærksomme på, hvilken sangskat Sigfred 
Pedersen har efterladt sig. En bred vifte af bramfri Nyhavnsviser – 
følsomme kærlighedssange – gamle skillingsviser, ja, der er ingen 
ende på omfanget og forskellighed af hans digtning. 

Nå, ja. I øvrigt bør vi vel også huske at Sigfred Pedersen var med til 
at starte Visens Venner i Danmark i 1953. Han var også foreningens 
første formand. 

Vel mødt d. 14.11. Gert. 

_______________________________________________________________ 

Et lidt uskarpt foto fra en  
tidligere viseaften. 

Det kan jo have visse fordele 
som årene går "  "  "

Men vi har det rigtig sjovt


