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Kirke-vise-koncert 26. marts.
Visens Venner i Hjørring er blandt de heldigste viseforeninger i landet.
Vi har nemlig noget nær Danmarks bedste lokale til viseaftener. I mere
end et årti har Bistrupkirkens menighedsråd stillet kirkens store mødesal til rådighed for os 5 - 6 gange hvert år.
Vi er som brugere af kirken blevet inviteret til dens visionsmøder, og
vores bestyrelse har på den måde fået indblik i de mange opgaver,
som kirkens menighedsråd arbejder med.
Menighedsrådet har en lille mandeklub, der mødes på mandage.
Derfor kan klubbens medlemmer let deltage i vores viseaftener, og vi
har haft fornøjelsen af deres tilstedeværelse et par gange. Et par af
vores aktive visesangere har desuden været på besøg klubben for at
underholde med visesang eller fortælling.
I fortsættelse af dette samarbejde har vi aftalt med Bistrupkirken, at
vi skal være den del af programmet ved kirkens 40-års fødselsdag.
Arrangementet er omtalt i den folder, som kirken har udgivet i anledning af jubilæet, og som vi har rundsendt til jer.
Derfor bliver viseaftenen mandag den 26. marts lidt anderledes,
end sædvanligt. Vi flytter koncerten til kirkesalen, så der bliver plads
til medlemmer af menigheden, der er inviteret.

Generalforsamling 23. april, kl. 19.00
I Bistrupkirken
Vi plejer at holde generalforsamling i forbindelse med vore viseaften i
marts. I anledning af kirke-jubilæet må den flyttes. Dagsorden rundsendes senere.

Vise-Ven-syssel Tidende
Visens Venner i Hjørring

21. årgang
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Invitation til Viseaften den 26. marts
kl. 19.00 i Bistrupkirken.
Foråret nærmer sig!
Sådan lyder overskriften på denne viseaften. Aftenens visevært

er: Ejvind

Denne viseaften er en del at Bistrupkirkens
40-års jubilæums program.
Derfor flytter vi til kirkesalen, så der bliver plads til
medlemmer af menigheden, der er inviteret.
Kaffe kan medbringes som sædvanligt og indtages i pausen
i store mødesal, hvor vi plejer at være. (Se mere side 4)

Poeten
Når foråret sagtelig nærmer sig
og vinterens dårligdom fjerner sig,
får vi nok engang
stor glæde af sang,
der følger den lysende stjernes vej,
hvis bane er rettet mod forårsklang,
i viser om glæde i Danevang,
så jeres humør
bli’r bedre end før,
og tanker får styrke og vingefang
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Viseaften den 12. februar 2018, ”Smil, du er på”.

Birthe fik heldigvis en ven, der var dejlig fed. Så ku’ hun roligt
glemme alt om ”Slankekuren”. Senere kom hun med en vigtig
opfordring: ”Smil til hinanden”, der var fællessang. Visen
”Foråret venter lige om hjørnet”, får humøret til at stige adskillige grader.
Modigt af Ole at vælge en af Otto Brandenburgs største
succésser: ”To lys på et bord”. Men han klarede det flot. Også
duetten ”Det blæser vi på” var virkelig vellykket.
Genialt påfund med ”Musikalske Venner” som fællessang,
med hjælp af 3 gode stemmer. Her kunne vi mindes TVudsendelsen af samme navn, med Steen Bramsen og Allan
Mortensen.
”Klampenborg Blues” blev sunget på ægte klampenborgsk –
Og så hørte vi en vise om kværulanten ”Det gider vi ikke”, –
om ham, ”den lille skid”, der forkastede alle forslag.
Et festfyrværkeri var ”De gamle korpiger”, udklædt som
syngepiger fra Bakkens Hvile. Så sidste opfordring: ”Gem et
lille smil til det bli’r gråvejr”. Skøn fællessang, lige før godnatmelodien.
TAK og blomst til Else, som herefter gerne vil være ”menig”
vise-ven. Vi vil savne dig som solist, Else, men respekterer, at
du må prioritere mellem dine mange aktiviteter.
Og så glæder det mig, at få lejlighed til at rose de to musikere, Jørn og Fritz. – Det er ikke en selvfølge at ha’ så dygtige
spillemænd, men man kan se og høre, at de kan li’ det. Det
stråler ud af deres musik.
Desværre tillader pladsen ikke at omtale alle aktører, selv
om de fortjener det.
Men TAK for en dejlig aften!
A.M. Jørgensen

En aften med mange smil.
Allerede ved indgangen var der smil og ”Velkommen her” Det er altså noget særligt at få personligt håndtryk som goddag. En ekstra oplevelse får man, når man ser, at bordene,
der er flot pyntet med Sonjas smukke blomster-kunst. Tak for
det, Sonja!
Efter første fællessang var alle solister med på sangen
”Smil” - med en morsom tekst. hvem var mon forfatteren?
(Carl-Erik Sørensen. red.)
”Noget om kammermusik” er selvfølgelig af Halfdan Rasmussen, der i sangen skrev, at 14 gr. frost ikke er noget problem, når ”man kan puttevisse hos en køn pige, og spille
gamle melodier på divanens orgelværk”.
Den skrækkelige ”Styrmand Mohr” havde inviteret en særdeles naiv pige med på en rejse til Tahiti. Hun blev installeret
styrmandens kahyt. Men blev omsider klar over, at hun blot
sejlede i pendulfart mellem Grenå og Hundested.
Så kom ”Man kan vel ikke gøre for at man har charme”. Ja
vist har den gode sanger charme, men han kan da ikke gøre
for det, kan han vel?
Efterfølgende ”Den lille lysegrønne sang” i en dejlig trio. Og
så Sigfred Pedersens vise: ”Der er sol i hver eneste bajer”.
Lige så genialt skrevet som den om ”solen, der har gule unger” – den får vi sikkert næste gang.

