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VENNEKREDSAFTEN
Tirsdag den 11. september 2018 kl. 19.00
I Trekanten
Så er det atter tid til viseaften i vennekredsen.
Normalt har vi gæster denne aften, men i
år synes vi, vi selv vil stå på scenen.
Karen G (se nærmere omtale side 3) blev
født i 1918 og det er derfor i år 100 år siden hun blev
født. Glæd jer til at høre hendes
sjove og underfundige viser.
Flere af vore visevenner vil komme på
scenen og synge nogle af deres viser
af andre visedigtere. Og selvfølgelig
vil der være mulighed for at synge
med på fællessangene.
Mød op til en hyggelig viseaften!
Lise
Ryslinge 2019

Allerede nu ved vi, der bliver kursus ”med visen i centrum” næste år. Og så bliver det
10 gang, siden det første kursus løb af stablen i Vrå i 2009. Vi måtte aflyse et kursus
i 2011, da Vrå Højskole opsagde vores aftale ganske kort tid før kursets afvikling.
Det vil så være syvende år, vi skal være på Ryslinge højskole, og det bliver i dagene
27. juli til 2. august 2019
Sæt X i kalenderen allerede nu - husk der gives rabat ved tilmelding inden 1
marts.
Lise

vww.visensvenner-aalborg.dk

Formanden har ordet!
Så er vi klar til efterårssæsonen 2018.
Første vennekreds bliver tirsdag den 11. september.
Vi kan vist godt blive enige om, at denne sommer har været umanerlig
varm. Allerede sidst i juli havde flere træer og buske iklædt sig efterårsdragten, og bedre blev det ikke, da en efterårsstorm i det nordjyske smed
en masse gule blade på den lige så gule græsplæne. Nå men det er historie, kigger jeg ud på min plæne er den smuk grøn og allerede slået én
gang.’
Den 27, juli satte vores sekretær Lis samt Alice og Annie fra vennekredsen samt undertegnede kursen mod Ryslinge, for i en uge at være på højskole med ”Visen i
Centrum”. Smuk er der på Fyn og meget smukt i Ryslinge- og i år meget varmt - hele 33 grader!
For underviserne var der ingen kære mor, vi måtte pænt blive inden døre, for dér stod klavererne og dér var eleverne, men de der ikke lige var til time kunne gå til, hvis de ellers orkede det,
og nyde den skønne natur. Hver morgen var der morgensamling i skolens smukke sal, og vi var
så heldige selv at få lov til at tilrettelægge den, godt hjulpet af flere af kursusdeltagerne, der
sammensatte nogle spændende morgener. Inden morgensamlingen var der stemmeopvarmning samt lidt bevægelse, det var vore stemmecoach Helle Qvist, der havde 20 minutter til at
sætte stemmerne og kroppen i gang.
Hver eftermiddag var der fællessamling enten i foredragssalen eller spisesalen, og igen var det
os selv, der stod for den. Her hørte vi bl.a. om Herman Bang, Holger Drachmann, hvor henholdsvis skuespiller Jørgen Bing og Peter Lorenzen fra Kolding udvidede vores horisont. Også
visesanger Bente Kure og sangpædagog Helle qvist berigede os. Og så fortalte Ryslinge Højskoles forstander Torben noget historie om Ryslinge.
Formiddag og eftermiddag bestod af skemalagt undervisning. Her var visefortolkning og scenefremtræden ved Jørgen Bing og undertegende, Bente Kures skrivekursus, Helle Qvists sangteknik og ikke mindst, hver eftermiddag fællessang fra Højskolesangbogen med Torben Johnsen ved klaveret. Her kunne alle, der ikke var skemasatte deltage, hvilket også skete med stor
fornøjelse og tilslutning.
Og sidst, men ikke mindst , stillede 3 frivillige akkompagnatører deres ekspertise til rådighed.
Flere gennem de sidste mange år.
Peter Lorenzen fra Kolding der foruden at akkompagnere på Guitar også spillede sav og underviste i guitarspil, Jørn Schlichting, der sammen med Torben Johnsen deltes om at spille inde
hos Jørgen Bing og fra Horsens Ib Østergaard, der fik sved på panden inde hos undertegnede.
Foruden klaver spiller han også på harmonika og guitar. En rigtig stor tak til vores akkompagnatører
Hver aften var der visecafé, hvor de deltagere, der havde lyst kunne underholde os med viser
og fællessang. Inden vi rejste hjem, havde vi lavet en aftale med højskolen om næste års kursus. Det er en slags jubilæum, da det så er 10. gang vi har et højskolekursus, hvor visen er i
centrum - et kursus, der henvender sig både til de, der er solister, men så sandelig også til de,
der bare kan lide at synge sammen.
Til sidst - men ikke mindst - en meget stor tak til min medarrangør Bente Kure for et meget fint
samarbejde.
Lise

VORES VENNEKREDSAFTENER i 2017/18
September - 11/9-2018 November - 13/11-2018

Husk at notere!

KAREN G. ANDERSEN
blev født i Aalborg og blev før krigen gift med daværende postassistent
Jørgen H. Andersen. Selv var hun også ved postvæsenet som telefonassistent ved omstillingsbordet. Parret fik to sønner, og som følge af
Jørgens forfremmelser førte familien i nogle år en omskiftelig tilværelse.
Først flyttede de til Hjørring, senere til Skive for i 1961 at ende som
postmesterpar i Helsinge. Efter Jørgens pensionering flyttede de i 1974
til Frederiksberg.
Både i Hjørring og i Skive havde hele familien cykler - som typisk var og cyklen havde været Jørgen og Karens eneste transportmiddel lige
siden deres forlovelse. Tit og ofte cyklede alle fire ud i landskabet, som endags-turister f.eks. for
at se en bestemt landsbykirke. Eller de voksne cyklede alene ud for at få lidt fred for børnene.
I hjemmet gik der ikke én dag, uden at man sang Aakjærs sange. Fra Skive har Karen og Jørgen også været på en cykeltur til Karup og Fly engang. De to har nok set et ældre gravsted, hvor
der stod Vejmand et eller andet, og hustruens navn. Og de kan have troet at de nu havde fundet
netop den vejmand, som Jeppe Aakjær, der var født på denne egn, så indigneret havde digtet
om i 1905. Mange gode Jens vejmænd er vist begravet i Danmarks jord. Formentlig er denne
oplevelse grundlag for Karen G.s mest kendte tekst Visen om Stine fra Fly
Karen G. gik siden på udkik efter moderne troubadourer, der kunne og ville sætte musik til hendes tekster. Hun brugte bl.a. det trick at skrive en bestemt vise til en bestemt person, der så
pænt måtte komponere og synge sig gennem kvadet.

Først i de senere år modtog hun KODA-penge, i takt med en stigende anerkendelse både for Visen om Stine fra Fly samt for sine andre vise-skriverier, f. eks. Der er dejligt på landet, Søren og
Maren, Mit kirsebærtræ; alle har de melodi af Otto Hænning, der var hendes flittigste visekomponist. De fleste er, som det er blevet skrevet, pointerede viser.
I sine sidste 20 leveår blev hun medlem af Otto Hænnings viseklub Ballademagerne på Frederiksberg, hvor hun som nævnt boede fra 1974. Klubben havde til huse i Biblioteket på Solbjergvej men flyttede senere til et mere blivende opholdssted i Medborgerhuset på Toftegårds plads i
Valby.
Karen G. blev i april 1979 aktivt medlem af VV i Glostrup, - uden optagelsesprøve (den havde
hun jo aflagt hjemme ved skrivebordet). Og hun betragtede i høj grad foreningen som en hjemlig
base, hvor to pianister også lavede melodier til mange af hendes tekster. Hun var så engageret i
vor forening, at hun i 1993 blev æresmedlem i VV Glostrup.
Det var gennem sine sidste succesrige år, at Karen G. ofte talte om at ”sætte sig et spor”. Dette
lykkedes også efter al forventning i efteråret 1993, hvor hun i samarbejde med Otto Hænning og
MUSIKMUSENs forlag (nu i Gilleleje) udgav cd´en VISER VERSA med 21 af hendes bedste viser, optaget live på Søpavillonen i København. Endvidere udgav forlaget en visebog med samme titel, indeholdende 56 af Karen G.s viser, alle med noder.
Heldigvis nåede Karen at sætte sig dette spor, for allerede året efter, i november 1994, døde hun
meget pludseligt og efterlod et stort savn blandt sine mange visevenner. Hendes viser bliver stadig sunget, og i forbindelse med en mindekoncert i december 2009 har foreningen besluttet at
lægge nogle af hendes viser ud på foreningens hjemmeside.
(Biografi Visens venner i Glostrup)

Med Visen i centrum på Ryslinge højskole 28/7 – 3/8- 2018
Der var noget for enhver smag.
Vi startede dagen med at varme stemmerne op under kyndig vejledning af Helle.
Derefter:
Morgensamling – hvor en af arrangørerne eller en af kursisterne havde valgt sange krydret med en
historie om hvorfor valget var faldet på netop den sang der
skulle synge. Den ene dag lavede Bente et pep-talk show om
sceneforberedelse.
Eftermiddagssamling - Her var der en af dagene et musikalsk
foredrag om: Holger Drachmann Hot eller not? En anden dag
var det forstanderen, der fortalte om Ryslinge Højskole
Om formiddagen og eftermiddagen efter samlingen var der
værksteder bl.a. Visefortolkning hos Lise og Jørgen (hver for
sig), sangtræning hos Helle og skrivekursus hos Bente.
Hver eftermiddag, efter fællessamlingen, var der arrangeret fællessang efter højskolesangbogen –
rigtig hyggelig – hvor der blev sunget en masse sange som vi ikke kendte så meget til, og også
kendte sange krydret med lidt historie.
Om aftenen var der visecafe hvor deltagerne optrådte med hvad de havde øvet sig på gennem dagen. Den sidste aften var der åben koncert hvor deltagerne viste, hvad de havde arbejdet med igennem ugen. Her blev gæster fra lokalområdet inviteret som gæster.
En dejlig uge med mange dejlige sangglade deltagere. Et kursus som det varmt kan anbefales at
deltage i
Anni og Alice
Vennekredsen Aalborg Visens Venner

Her skulle jeres indlæg, ønsker m.m. have stået.
Vi ville så gerne have lavet en ønskekoncert med nogle af jeres ønsker, hvilket jeg
efterlyste ved sidste vennekredsaften i maj.
Desværre er der ikke kommet nogle ønsker ind, så i stedet prøver vi at gætte på,
hvad I kunne ønske jer at høre.
Har I nogle forslag til afvikling af vore viseaftener, er der mulighed for at sende det
til os– vi vil gøre hvad vi kan, for at efterkomme jeres ønsker.
Lise@ketilsoe.dk

Vores landsformand Dorte Birch skriver:

Benny Andersen er død.
Vi er en stor digter, poet, humorist og revser fattigere.
Hvor har han dog givet os meget - tekster til smil,
tekster til eftertanke-tekster til stor glæde.
Tak, Benny, for det hele! - jeg er sikker på at visehimlen tager hjertelig imod dig - og her vil vi fortsætte med at synge
dine viser– og hver gang sende dig varme tanker.
Æret være Benny Andersens minde.

Bestyrelsens sammensætning:
Formand
Lise Ketilsø Hansen
Åhavevej 32, Voerså
9300 Sæby
98460126/23700126
lise@ketilsoe.dk
Kasserer Vennekredskontakt
Bent Popp
Primulavej 5
9800 Hjørring
23234393
hbpopp@has.dk
Sekretær
Lis Bak
Østre Alle 55
9000 Aalborg
98121065/21673753
emilbak@email.dk
Suppleant m.m.
Beth Christensen
Toldbodgade 23
9000 Aalborg
22908200
beth.sol@stofanet.dk
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Forfriskninger på ”Trekanten”
Det er ikke muligt at medbringe egne
forfriskninger og mad til vore arrangementer (vennekredsaftener m.m.),
men der kan købes i cafeen.
1 flaske vin
130,- kr.
1 glas vin
25,- kr.
1 øl
25,- kr.
1 sodavand
15,- kr.
Isvand
15,- kr.
2 kopper kaffe og kage
25,-kr.
Kaffe
12 kr.Kage
13 kr.
Kaffen bestilles ved at skrive sig på en liste der ligger ved indgangen til salen. Det
øvrige henter man selv i cafeen.
HUSK AT BETALE FOR KAFFE OG KAGE!!

Følg med på: www.trekanten.info

