Formandens klumme
Ja, så går vi i gang igen, men jeg kan
ikke lade være med at kommentere
vejret. Sidste år skrev jeg: ”Byger,
der går og kommer, det er den
danske sommer”. Det har der ikke
været meget af i denne sommer, til
gengæld har vi kunnet nyde vejret på
samme måde, som vi gør, når vi er
syd på. Det bedste ved vejret har
været de dejlig lune aftener, hvor vi
har kunnet sidde ude og få et glas
vin eller en kop kaffe, til langt ud på
aftenen.
De aktive er begyndt at øve sig til
den første viseaften i september, og
vi glæder os til at komme i gang
igen. Det hele bliver dog noget
anderledes uden Valdi. Vi skal lige
finde vores ”fødder”.
Peter

August 2018

Husker du viseaften 15. Marts 2018 - Käthe og Anny var viseværter
Ja, så 14.4.17
er det slut med visesang for denne sæson og vil glæde mig til vi starter op igen til
september.
Viseaftenen startede med hyggelig jazz musik af Valdi, det er altid dejligt at der bliver
spillet musik af Valdi - ja, hvad skulle vi gøre uden ham. Derefter kom vores formand
på banen med en velkomst.
Viseværter denne aften var Kate og Anny Juul - desværre var Kate blevet syg, men
havde været med til at tilrettelægge programmet - MEGET fint tilrettelagt hele vejen
igennem. Anny Juul måtte så stå for præsentationen og det gjorde hun godt.
Vi startede med et band der hed Brudholm Trio, som bestod af Hanne, Christian og
Henrik. De var rigtig gode og sang en del af deres egne kompositioner, som var virkelig
gode og sjove. Ind imellem deres sange blev der også sunget fællessange, det var en
MEGET fin måde det var arrangeret på. Efter en kort pause var Brudholm på igen, og
også her med fællessange mellem deres numre - en rigtig god og ny ide - dejligt at der
er kommet nogle flere fællessange, som har været ønsket af flere medlemmer - så tak
for det.
Brudholm sluttede med stående applaus, så de var nød til at give et ekstra nummer. Den
handlede om et ægtepar på 90 år, som blev gift mens de boede på plejehjem. Så fortvivl
ikke kære venner, selv i en så sen alder kan man finde kærligheden.
Efter pausen kom vores egne dygtige solister på banen, Viggo startede med "Bedstefar
tag dine tænder ud" - og vi nynnede med - Viggo er ALTID god og han kan sine ting.
Ivy kom så på banen, og sang om hvad kvinder gemmer i deres taske, en rigtig sjov
sang. Godt gået Ivy, du er også altid god. Henny sang violpigen, hun er altid god til
disse søde gamle sange, som vi alle har sunget da vi var unge - tak til dig Henny. Villy
sang en for mig ukendt sang men det gjorde han fint. Annette og Tom kom så på banen
med Elvira og Sixten. De var rigtig gode, og de klæder hinanden, og man har indtryk af
at når de synger kommer det fra hjertet - så tak for dette begge to. Eva og Villy sang
"Den lille lysegrønne sang", og de klædte også hinanden. Dejlig at Eva også er kommet
på banen med sin spæde og gode røst.
Lonny sluttede med "Den lille grå altan", som hun gjorde rigtig godt. Aftenen sluttede
med alle aktører var på scenen og sang godnat sang.
Vores smukke bagtæppe blev så rullet sammen og gemt til vi starter igen til september.
Jeg bliver nu altid lidt vemodig når det bliver rullet sammen, og tænker på, hvad der nu
vil ske inden vi ses igen. Jeg synes det har været en dejlig aften og jeg gik glad ud i
kulden, og glæder mig til vi ses igen 27 september og 5 august til alsang.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Mange visehilsner til jer alle fra Gitta Hansen bord 8

Viseaften 15. marts 2018

Afbud og gæster
Med hensyn til afbud og ønsker om gæster, kan du sende en besked til mig:
vvpa.ulla@gmail.com eller SMS 20328048, så er det nemt for mig at besvare
din besked. Jeg aflytter også jævnligt beskeder på 20328048.
Det er også muligt til en viseaften at få skrevet afbud eller ønske om gæster i
min røde bog - jeg sidder ved bord 5 lige ved døren til garderoben.
Kærlig hilsen
Ulla

Mindeord for Valdi
Valdi døde den 2. juli 2018. Han blev 82 år. Valdi var konservatorieuddannet
pianist fra Polen. Som ung spillede han på et polsk krydstogtskib. Da skibet på
en af sine rejser lagde til i København, gik han fra borde og henvendte sig til
politiet. Han ville ikke søge om asyl, men ville videre til Australien. Politiet
holdt ham fængslet i nogle dage, men herefter blev han løsladt.
For at tjene til føden begyndte han at spille forskellige steder. Sammen med
nogle venner spillede han i Roskilde, hvor han mødte Jessie. Det eneste, han
kunne sige på dansk, var ”Smukke pige, jeg elsker dig”. Valdi demonstrerede i
mange år orgler for Yamaha og samtidig spillede han med i forskellige orkestre,
samt underholdt solo til fester. Han har blandt andet spillet for Prins Henrik.
Valdi var en trofast pianist for Visens Venner på Amagerland siden 1994, og
han har glædet os med klassisk musik, polske sange og akkompagnement til
vore solister, fremført på enten klaver, klarinet eller harmonika. Vi vil savne
ham og hans dejlige humør. Hvem kan ikke huske, når han spillede mellemspil
og ”gik grassat på klaveret”.

Peter

Glæd dig til kommende viseaftener
14.4.17
Viseaften
27. September 2018 - Visevært Ivy Parsbæk
Ønskeprogram, og denne aften bliver fyldt med viser og sange fra de ønsker
publikum er kommet med. Der er mange rigtig gode forslag.
Viseaften 25. oktober 2018 - Visevært Hanne Kalsing
Min aften hedder: "Med kærlig hilsen…"
Det bliver med, nogle søde, sjove, varme, artige, arrige viser og sange, som de
aktive vil dedikere til en eller flere personer.
Hvem de dedikerer visen til bliver måske fortalt på scenen, og måske siges der
et par ord til eller om vedkomne, uanset om de er der eller ej.
Dog er det er ikke alle eller alt man vil offentliggøre, så der er nok nogen, der
bliver sprunget over. Men det er jo også kun tanken der tæller, og det vigtigste
er hyggen og samværet, og at vi får rørt vores stemmer.
Jeg vil i hvert tilfælde dedikere en håndfuld gode fællessange til medlemmerne
og publikummerne. På gensyn til en hyggelig viseaften.
Viseaften 22. november 2018 - Visevært Villy og Eva
Lidt Musical og en gæst
Viseaften 13. december 2018 - Visevært Peter
Det bliver et rigtig hyggeligt juleprogram.

Meddelelser
Vi har her i foreningen mistet et kært og aktivt medlem.
Alice Ingemann er stille sovet ind den 16. maj 2018 efter lang og svær sygdom.
Alice var med i Visens Venner på Amagerland fra starten i 1990. Hun var
formand for borddækningsholdet i mange år, hvor hun var meget flittig og
pligtopfyldende.
Æret være hendes minde.

Else Marie

Udearrangementer
Jytte er i fuld gang med at planlægge de kommende udearrangementer.
Søndag den 30. september 2018 optræder vi i Postkassen til søndagscafé Ældresagen fylder 30 år.
Lørdag den 3. november 2018 optræder vi i Rotunden på Tårnby bibliotek i
forbindelse med Tårnby kommunes "musik-uge" (uge 44). I den forbindelse er
der også planer om at vi optræder på udvalgte plejehjem.

Annoncer
JK Smørrebrød

Amagerbrogade 230, 2300 København S, Tlf. 32 55 60 33

Annonce

Riber

Catering

Selskaber
• Reception

• Grill fest
• 3-retters festmiddag
Du er velkommen til at kontakte mig
for forslag, inspiration og tilbud

Kontakt

Køkkenchef Morten Riber
Riber.Catering@gmail.com
22 44 69 48

Annonce

Brug for hjælp til haven - så er jeg frisk på opgaven

 Nye fliser eller renovering
 Beskæring og træfældning
 Havepleje bl.a. hækklipning og græsslåning
 Anlæg af græsplæne f.eks. ”rullegræs”
 Regnvandsfaskiner
Har du spørgsmål, eller andre projekter i haven, er du velkommen
til at kontakte mig – så finder vi en løsning.
Anlægsgartner Jakob Riber 28 12 21 50

Annonce

Annonce

Nordea | Sundbyvester Filial, Rådgivning
Besøg os: Amagerbrogade 245, København S
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Formanden,
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Formanden,
Dahl, byder velkommen
Peter Dahl,
til generalforsamlingen,
byder velkommen
og vi starter
til med at
synge generalforsamlingen.
to sange med Valdi ved flyglet: Amagers Pris og Den Blå Anemone.
Der er 41 fremmødte inkl. bestyrelsen
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Formandens beretning:
er medlemmer
41 fremmødte
inkl.
bestyrelsen
Der erDer
p.t. 194
inkl. vores
æresmedlemmer
Ernst og Valdi. Vi har 12
personer på ventelisten, Så der er i praksis ingen ventetid længere.
Som altid var det nogle dejlige aftener, der varierede fra ”rene” viseaftener til det mere
rytmiske, hvor særlig Baagerne glædede os med deres musikalitet i december.
Det var dejligt med besøg fra andre viseforeninger, Ballerup og Taastrup, der
imponerede med dejligt sammensatte og glidende forestillinger.
Lyden i salen er til stadighed et emne, der er til diskussion. Desværre tror jeg ikke alle
kan blive tilfredse. Anlægget indstilles ens hver eneste gang, og Annette og Tom går
rundt i salen for at sikre, at lydniveauet er ensartet. De møder op kl. 15.30 hver
viseaften og sætter anlægget op, så det er klar i god tid inden vi påbegynder en
viseaften.
I den forløbne sæson har vi igen haft mange udearrangementer, hvilket ikke mindst
skyldes Annys mange gode kontakter, men også i høj grad det humør, og den
entusiasme, som de udøvende har vist. Vi har flere af vores ”kunder”, der engagerer os
igen, fordi de synes vi leverer en herlig underholdning. Så her skal lyde en stor tak til
Anny.
Og så til bladet som Ulla, trods boligproblemer har revideret og kreeret med stor omhu
og professionalitet.
Den 25. og 26. november 2017 havde vi Birgitte Bruun til at undervise de aktive, så I
kan se, at vi gør hvad vi kan for at blive dygtigere!! Hendes ord kan kort beskrives med:
”Åben øjnene og se ud på publikum, og det kan du ikke, hvis du skal se ned i teksten
samtidig”.
Viseværter i kommende sæson er på plads og vi ser frem til at høre nye som gamle viser
i den kommende sæson.
Aktiviteter: Vi afholder Alsang i bakkerne den 5. august kl. 14.00 med masser af sange,
I kan synge med på.
Bladet: Vi udgiver 3 blade pr. sæson (august, december og marts).
Denne sæson har været en forsøgsperiode med at få udleveret bladet på viseaftenen for
august og december for de medlemmer, som ikke modtager bladet pr. E-mail.
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byder
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Tak Tak generalforsamlingen.

Tak for det samme til Tårnby Foreningsråd.
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Amagers
Prissom
ogsørger
Denfor,
Blå
Tak tilflyglet:
Else-Marie
og bordholdet,
at viAnemone.
altid kommer til en flot pyntet
sal. De undersøger markedet for de billigste servietter og krus, hvor efter de tager på
Der er 41 fremmødte inkl. bestyrelsen
indkøbsraids for at få det billigste, bedste og finest farverelaterede til en viseaften.
Tak til Henny og Grete, de to der tager imod jer i forhallen, og så til Allan, der holder
styr på alt fra musikanlæg til affaldsposer og døråbning (sammen med Bent), og så
tager Allan også billederne til hjemmesiden og bladet.
Tak til Annette og Tom, for en utrættelig indsats med stille lydanlægget op, og få lyden
i salen til at være optimal.
Tak igen til Ulla for at holde styr på afbud og gæster samt bordplaceringer, hvilket er
en ligning med rigtig mange ubekendte. Og tak til Ulla og søster Anette, der med ildhu,
sørger for at lyset tændes og dæmpes i salen, og at yderdørene lukkes og låses.
Tak til Viggo, der sørger for at hjemmesiden altid er oppe at køre, og at de forskellige
medlemslister og viseoversigter bliver digitaliseret og arkiveret.
Tak til alle de kvinder og mænd, som låner deres ægtefæller, kærester eller venner ud
til os, så alt kommer til at forløbe godt på hulemøder og viseaftener.
Tak til anmelderne: Ida Saxe Hansen, Käthe Sørensen, Anny Juul, Githa Hansen, Jytte
Gyldborg Nielsen og Lillian Heneberg.
Tak til alle de aktive, der utrætteligt indøver såvel gamle som nye viser.
Tak til bestyrelsen for et godt, konstruktivt og hyggeligt samarbejde - tak fordi I gider.
Peter takkes for beretningen, som godkendes med applaus.
Regnskabet: Villy fremlægger det uddelte regnskab og fortæller om de forskellige
poster. Det er et flot regnskab og driftsoverskuddet i år er på 13.840 kr.
Villy fortæller, at vi nu er 194 medlemmer, hvoraf 152 er aktivt lyttende. Der har i år
været en fragang på 36 medlemmer (kun 15 året før), og 9 medlemmer er døde i året.
Der har været en tilgang på 36 nye medlemmer i år, så ventelisten er kort, og man kan
blive medlem næsten med det samme. Der var 48 rokeringer, før de nye var på plads i
salen. Der er plads til flere gæster, så der ikke er så mange tomme pladser.
Annoncer i bladet går godt. Vi har annonce for Restaurant Le Perr, Nordea, JK
Smørebrød, Slagter Larsen på Amagerbrogade, Magasin Stewardess samt
anlægsgartnerfirmaet Riber Haver.
Regnskabet er fint. Vi ønsker en buffer på 60.000 kr. men har i øjeblikket ca. 88.000 kr.
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med Valdi ved
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Valg af bestyrelse:
Tom Aggerholm
og fremmødte
Grete Zein modtager
og vælges med applaus
Der er 41
inkl.genvalg
bestyrelsen
Anny Hansen modtager ikke genvalg, og bestyrelsen foreslår Jytte Nielsen, der vælges
med applaus for 2 år.
Herud over ønsker Villy Nordahl at fratræde uden for tur, og bestyrelsen foreslår Margit
Jensen, der vælges med applaus for 1 år.
Suppleanter:
Eva Rasmussen modtager genvalg og vælges med applaus.
Iflg. vedtægterne skal der være 2 suppleanter, og bestyrelsen foreslår Annette Lindholm
som ny suppleant. Fra salen var Sannie Møller også interesseret i at blive suppleant.
Der blev afholdt afstemningen blev ved håndsoprækning, og Annette Lindholm blev
valgt som suppleant.
Peter takker de afgåede medlemmer:
Anny for 17 år i bestyrelsen, de sidste 6 år som arrangør af udearrangementer, som har
skaffet penge i kassen. Villy har været kasserer i 11 år. Et stort arbejde – ikke mindst i
forbindelse med medlemskontingent og rykkere til de for sent betalende. Det glæder
han sig til at blive fri for. Anny og Villy får begge en smuk buket blomster.
Revisor og revisorsuppleant
Revisor Käthe Sørensen og revisorsuppleant Ulla Madsen modtager genvalg, og begge
vælges med applaus.
Eventuelt
Bent Aggerholm ønsker ordet: Summemødet er en god ting for foreningen. Vi kan tale
om tingene, og det er et spørgsmål, hvordan foreningen fremover skal agere med
hensyn til repertoire valg. Iflg. vedtægterne skal hovedvægten ligge på danske viser,
men vi må nok forny os. Nogen synes, at vi kan have lidt popmusik, som måske kan
skaffe os nye og yngre medlemmer. Der er en fare for, at den ældre gruppe så
forsvinder. Vi skal tænke på, hvad vi ønsker at synge og ikke køre det hele alt for
stramt. En operette melodi kan også være en dansk sang. Medlemstallet i VVDk er
faldet. Uden det store held er forsøgt omtale i dagbladene samt flyers med henblik på at
få både udøvende sangere/musikere og medlemmer til foreningen. Det bedste vil nok
være, hvis medlemmerne tager gæster med, som så får lyst til selv at blive medlem.
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Eventuelt
14.4.17
fortsatFormanden, Peter Dahl, byder velkommen til
Jørn Schlichting: det skal ikke være dansktop melodier, men meget gerne danske sange.
Tak Tak generalforsamlingen.
Peter Dahl: vi skal ikke have aftener med pop. Hovedvægten må være danske viser.
På sidste
diskuteret
og besluttet,
det skulle
tages op igen på
ViRegionalmøde
starter medblev
at det
synge
to sange
medat Valdi
ved
Landsmødet. 80-90 % skal være danske viser.
Amagers
Pris os
ogafDen
Blå Anemone.
Jørgenflyglet:
Gylle foreslår,
at vi benytter
Højskolesangbogen.
Jørn Schlichting: Vi benytter mange sange, som også står i Højskolesangbogen.
Der er 41 fremmødte inkl. bestyrelsen
Vi kan ligeledes have udenlandske sange, der er oversat til dansk.
Ivy fortæller, at når hun er visevært til september, vil det også være numre fra
ønskelisten. Popmelodier kan synges som en vise – altså fortællende. Gnags, TV2 og
Anne Linnet har mange gode tekster. Käthy Bødtker har også gode tekster (foreslået af
et medlem ifm. ønskeprogrammet).
Valdi: aftenens fællessange kan også være viser.
Viggo: min opfattelse af, hvad en vise er, kan I finde under: www.moct.dk
Jørn Schlichting afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.
Peter takker dirigenten.
Som bestyrelsen besluttede sidste år, synger vi herefter nedenstående sange:
Du gamle måne
Èn er for lille
En duftende hvid jasmin
Glemmer du
En aften så dejlig som denne
Alle sange akkompagneret af Valdi – tak for det !!!!
Lonny Nilsson, referent

Alsangstævne
Den 5. august 2018 holdt vi alsangstævne i bakkerne ved travbaneparken
Det var som altid vældig hyggeligt, for det skaber en dejlig stemning, når omkring 275
mennesker synger sammen. Amager Harmonikaorkester indledte, og herefter tog
Visens Venner på Amagerland over. Der blev sunget af karsken bælg. Vi fik indviet
vores nye elektriske klaver, som fungerede til alles tilfredsstillelse.
Jeg vil lige benytte lejligheden til at takke alle de frivillige, der hentede/sørgede for:
musikanlæg, telt, gulv, øl og vand, samt salg af samme, uddeling af sanghæfter m.m.
Halinspektøren sørgede for affaldsstativer, borde og stole og udlægning af strømkabler.
Det var et rigtig dejligt arrangement, som vi godt kan være stolte af.
Peter

kalender
Viseaftener på Korsvejen skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup
Dørene åbnes kl. 18:20, programmet starter kl. 19.
Viseaftener for medlemmer

Dato
27. september 2018
25. oktober 2018
22. november 2018
13. december 2018
24. januar 2019
21. februar 2019
21. marts 2019
4. april 2019

Visevært
Ivy
Hanne
Villy og Eva
Peter
Käthe og Pia
Margit og Kirsten
Misse
Generalforsamling

Møder for de udøvende
Dato
6. september 2018
13. september 2018
20. september 2018
4. oktober 2018
11. oktober 2018
1. november 2018
8. november 2018
15. november 2018
29. november 2018
6. december 2018
3. januar 2019
10. januar 2019
17. januar 2019
31. januar 2019
7. februar 2019
28. februar 2019
7. marts 2019
14. marts 2019
28. marts 2019

Formål
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hygge og vise
præsentation
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Hulemøde
Summemøde

Alsangsstævne 2018

Bestyrelsen for Visens Venner på Amagerland
Særligt
ansvarsområde

Post og Navn
Formand
Peter Dahl
Næstformand
Tom Aggerholm
Kasserer
Margit Jensen
Sekretær
Lonny Nilsson
Bestyrelsesmedlem
Jytte Gyldborg Nielsen

Adresse

Ledelse af hulemøder
Ude-arrangementer

Telefon og E-mail

Tripolisvej 8
2770 Kastrup
Kongovej 18.2.tv
2300 Kbh. S
Karupvej 28
2770 Kastrup
Engløkken 60
2791 Dragør
Fortgård Allé 32
2770 Kastrup

32 53 75 44
Pedal@mail.tele.dk
40 46 28 73
Tomaggerholm@gmail.com
32 51 56 07
margitjnsn@gmail.com
23 71 20 95
Lonny.Nilsson@mail.dk
40 78 17 11
Jyttegyldborg@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Ulla Riber

Gæster og afbud til
viseaftener
Udarbejdelse af bladet

Teglkåsvej 30
2770 Kastrup

20 32 80 48
VVPA.Ulla@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Grete Zein

Optagelse af nye
medlemmer

Sundby Parkvej
14.3.th

26 70 21 39
Grete.Zein@webspeed.dk
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AnnonceKontaktpersoner

Hele Amager handler hos
Slagtermester Larsen
Amagerbrogade 153

Tlf. 32 58 01 39

