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NYHEDSBREV
Visens Venner i Danmark

Indhold:
Anmodning om at medvirke til udbredelse af "Viser/Visor"
Nordvisas årsmøde
Ændring af dato for afholdelse af Ryslinge-kurset!
Kære viseformænd!
Brev med stærk opfordring og anmodning om at medvirke til, at vores viseblad Viser/Visor
udbredes til mange flere viseinteresserede både i vores foreninger og udenfor foreningen i jeres
lokalsamfund. Vi ved jo alle godt, at mange holder af viser, uden at de ved, det e r viser…..
Med forrige nyhedsbrev, der blev udsendt i slutningen af oktober 2015 fik I et varsel om, at 2
eksemplarer af Viser/Visor nr. 6 ville blive tilsendt jer, så I, ved at forære et eksemplar til en
anden, medvirkede til at udbrede interesse og kendskab til det magasin, som vi alle bidrager
økonomisk til. - Jeg håber, I blev glade for det – og har glædet en anden også. Jeg er
efterhånden så stolt af det blad. Og af de frivillige, der skaber det. - Det tager sig GODT ud, og
det indeholder en række virkelig interessante og velskrevne artikler.
Både fra hjemmefronten og fra det øvrige Skandinavien.
Hvis I har en ide til en artikel, så tøv ikke med at kontakte Kim Ravn-Jensen eller en af de andre i
den danske redaktion.
Og når vi nu er ved det øvrige Skandinavien:
Jeg har i embeds medfør deltaget i Nordvisas årsmøde på Särö den 30. oktober-1. november.
Det var inspirerende og rart at være sammen med omkring 200 skandinaver med fælles
interesse.
Weekenden indeholdt en hel del møder: Årsmødet i Nordvisa og en del møder omkring vores
viseblad, såvel i bladets redaktioner (dansk, norsk og svensk) og i styregruppen (de tre
landsformænd). En positiv konstatering var, at der er økonomi til at vi kan udgive i hvert fald til
og med nr. 10.
I løbet af weekenden slog det ned i mig, at indenfor Nordvisa er Visens Venner i Danmark speciel
på den måde, at vi ’kun’ består af Visens Venner. I den norske og den svenske
landssammenslutning er der udover Visens Venner også viseklubber og singer/songwritere af
enhver slags. Denne forskellighed kan jo ikke undgå at gøre det lidt mere udfordrende at forstå
og indstille sig på hinandens vilkår og/eller muligheder.
Vi drøftede det på et af weekendens møder, og jeg tog hjem med beslutning om at gøre et forsøg
på at etablere samarbejde mellem Visens Venner i Danmark og viseklubber og
singer/songwritere. Det vil øge vores synlighed og styrke os med et udvidet visefællesskab.
Bliv nu ikke bekymrede for at jeg ønsker en sammensmeltning eller nedtoning af Visens Venner i
Danmark. Tværtimod. Jeg tror på, at vi alle kan få fordel af samarbejde henover
foreningsgrænserne, og på, at vi står stærkere overfor myndighederne.
Til dette omfattende arbejde har jeg brug for jeres hjælp:
Der findes ikke en oversigt over landets viseklubber.
Derfor vil jeg bede jer om at sende mig oplysninger om eventuelle viseklubber i jeres
kommune – navn, kontaktperson, adresse, eventuelt mailadresse og telefonnummer.
Efterfølgende vil vi sammen drøfte emnet på vore regionalmøder i marts.
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Åhavevej 32, Voerså
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lise@ketilsoe.dk

Kasserer: Hans Aagaard Larsen tlf. 4495 6365
Skovbakken 90
3520 Farum
skovbakken90@mail.dk

