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Kære Visevenner
Julen nærmer sig og vi glæder os til
julehygge.
Jeg håber vi får et nyt år uden
aflysninger, og de første 3
viseaftener er på plads. Til februar
får vi gæster udefra med en afdeling
H.C. Andersen. Det er ”Vise
Veteranerne” der gæster os, og de er
bare gode, så det kan I glæde jer til.
Vi arbejder allerede på efterårets
programmer.
Vores lyd er forbedret væsentligt
efter vi har fået lydmænd på, så det
fortsætter vi med.
Næste år er det vores tur til at være
værter for Visens Venner Danmarks
regionalmøde - det er den 11. marts
2023, og planlægningen er allerede i
gang.
Jeg vil ønske jer alle en Glædelig Jul
og et Godt Nytår.
Tom Aggerholm

Godt Nytår

Kommende viseaftener

Torsdag 15. december 2022 er Jytte visevært
Vi skal julehygge og ønske hinanden en rigtig glædelig jul. Der er også
optrædende gæster på programmet.
Torsdag 26. januar 2023 er John visevært
Torsdag 23. februar 2023 er Käthe visevært
Vi får også besøg af "Viseveteranerne", som underholder med H. C.
Andersen Cabaret "Det er ganske vist". Det kan du glæde dig til.
Torsdag 23. marts 2023 er Villy og Viggo viseværter.
Kai Normann Andersen har komponeret ca. 900 sange hvoraf vi har
sunget/spillet ca. 90 i vores forening. Elton John har komponeret ca. 500
sange hvoraf vi har sunget nogle ganske få.
Det bliver en helt fantastisk aften primært med fortolkninger af Kai
Normann Andersen's og Elton John's tekster og musik.

Annonce
JK Smørrebrød

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

Tårnby kommunes musik uge - uge 44
VVpA var inviteret til at deltage i musik ugen, som løber af stablen
hvert år.
Vores forening siger altid tak for invitationen og kommer meget gerne
for at vise vores velvilje over for Tårnby Kommune, som jo gratis låner
os både Festsalen på Korsvejens skole samt sanglokalet samme sted, og
desuden får vi stor hjælp af skolens ”skolebetjente/pedeller”. Mange
viseforeninger må betale dyrt for anvendelse af lokaler i de respektive
byer, så vi har det bare så godt!!!
Søndag den 30. oktober underholdt en gruppe fra VVpA på Tårnby
Bibliotek i Rotunden. Det er et hyggeligt sted at synge, og på sådan en
dag er der flere arrangementer efter hinanden, så publikum kan få nogle
gode timer med sang og anden underholdning.
Mandag den 31. oktober underholdt Annette, Bent og Tom på
Irlandsvejens plejehjem med stor succes, og med aktiv deltagelse af
plejehjemmets beboere og personale.
Tirsdag den 1. november underholdt Edith, Lonny og Villy på
plejehjemmet på Pyrus alle. Beboerne på dette plejehjem er lidt dårligere
end på de andre plejehjem, så der er ikke helt den samme medvirken,
men alle var glade for besøget, og personalet fortalte os at det var en
dejlig underholdning for beboerne.
Torsdag den 3. november underholdt Edith, Lonny og Villy på
plejehjemmet Tagenshus på Randkløve Allé. Samme program som 2
dage før, men her var der rigtig gang i den. Beboerne sang med og
morede sig rigtig meget over Ediths festlige sange.
Èn af beboerne kom senere ned med sin legetøjs banjo og stod og
spillede med – det blev et festligt besøg.
Vi er klar igen til næste år.
Hilsen Lonny

Husker du viseaften 22. september 2022 - Hanne var visevært
Første viseaften i den ny sæson 2022/2023 startede med at NielsFlemming spillede dejlig dinner-musik. Herefter kom vores formand og
bød velkommen til nye medlemmer og os andre.
Når Hanne Kalsing er visevært kan vi altid glæde os over noget skægt,
noget nyt, og alvorsfuldt, og altid underholdende.
Det gik i en lind strøm: "Kan du mærke kærligheden",
"Sensommervisen" og "Gadespejlet" blev smukt fremført, og desuden
fik vi "Jeg har skuffet fru Jensen". Margit var kommet helt fra Lolland
for at synge “Ingen Smily”.
Efter pausen var der "Sommerens ø", "Norwegian sunset", "Håbets bro",
"Sommerhuset". Desuden "Reklameturen", som vi alle husker så godt
når vi skulle ud og se på varmetæpper og andet godt der kunne sælges til
os husmødre. Herefter flød det derudad med dejlige iørefaldende
melodier og tekster, såsom "Solvej min sommersang", "På en fransk
altan", "Alt hvad hun ville var at danse", "Pralevisen" og "Den første
gång jeg såg dig".
Vi håber vi kommer til at høre mere til Niels-Flemming - han kom
nemlig med en herlig sang “Spørg Amagermor”, og vi tror han har flere
oppe i ærmet.
Der var tekster af Ellen Heiberg, Piet Hein, Eddy Skoller, Peter Vesth,
Hanne Kalsing, Steffen Brandt, Bjarne Lisby, H.C. Andersen, Annette
Lindholm, Viggo og andre.
Der var 6 fællessange, så vi fik alle rørt stemmerne.
Men desværre var den sidste fællessang “Fuld af farver” ikke en vi
havde hørt før, så der var ikke mange der kunne synge med her.
Viseaftenen er anmeldt af Käthe Sørensen

Husker du viseaftenen 22. oktober 2022

Husker du viseaften 27. oktober 2022 - Ivy og Jørn var viseværter
Viceværterne havde planlagt en fornøjelig aften for os over temaerne: Sigfried
Pedersen, Knud Pheiffer, Halfdan Rasmussen & Benny Andersen.
Første afdeling: Vi indledte med en hyggelig fællessang ”Den gamle
skærslippers forårssang” akkompagneret af Villy og alle sang med lige så
lystigt. Herefter gik det slag i slag. Lonny sang med sin melodiøse stemme:
”Det pusler alle vegne” efterfulgt af Villy, der sang ”Der er altid lidt sol til en
sanger”. Så hørte vi Edith med ”Noget om helte”, Viggo med ”Svante i
Paradis”, og Bent sang ”Noget om drankervejr”. Ivy sang ”Jitterbach”, John
sang ”Håndklaver & charme” - alle sang de, med de allerdejligste stemmer.
Jytte afsluttede festligt første afdeling med fællessangen ”Katinka”.
Anden afdeling: Denne afdeling startede vi med fællessang, anført af Bent – vi
sang med stor entusiasme ”Snapsen står skænket”. Nu fulgte ”Hvornår er der
dejligst i Danmark” sunget af Edit, og hele salen sang med på omkvædet. Jørn
gav et nummer ”Bien & Blomsten” og Hanne charmerede os med ”Tænk hvis
jeg sad på månen” efterfulgt af Viggo, der med klangfuld stemme sang ”Gå
stille og tyst gennem verden”. Så sang Bent ”Noget om stjernefangst”
efterfulgt af Lonnys sang ”Vidste du det”. Sidste sang inden fællessangen var
Ivy, der med sin meget specielle og dejlige stemme sang ”Tivoliminder”.
Så kom Jytte igen med en dejlig og velkendt fællessang ”Svantes Lykkelige
dag”.
Tredje afdeling: Lonny indledte med fællessangen ”En aften så dejlig som
denne” og så gik det atter slag i slag: Annette - altid dejligt udklædt - sang
”Bare for at få et glimt af dig”, og Villy gav en dejlig blues sang ”Virus blues”.
Ivy sang ”Tidseltango”, Hanne - i dejlig udklædning som en lille dreng - sang
”Noget om sommer”. Så kom Tom og sang ”Skvalderkål blues”. Sikke han
sang – hele salen rokkede med og det var en dejlig oplevelse, at høre Tom
synge blues! Jørn sang en finurlig sang ”Noget om at ærgre sig”. Aftenens
sidste solosang var Tom, der sang ”Når Danmark tager sig aftenkjole på”. Alle
sange var dejligt fremført.
Aftenen sluttede med fællessangen ”Go’ nu nat”, som alle med stor glæde sang
med på.
Hele aftenen understøttede Niels-Flemming og Villy sangene med dejlig
klavermusik og Jørn på harmonika. Vi havde som sædvanlig, en rigtig dejlig
viseaften, hvor vi både hørte sang/selv sang og hyggede os med hinanden
Referent: Anne Lise Braat
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Husker du viseaften 17. november 2022 - Edith & Co var visevært
Dørene slås op, lyset og dejlig musik strømmer os i møde, gode venner
ser hinanden igen, og vi er klar til at gå til bords og nyde den medbragte
mad, mens vi lytter til dejlig taffelmusik leveret af Niels-Flemming.
Tæppet går, snakken forstummer, og formanden byder velkommen - så
får viseværten ordet, og spillet - syngespillet - er i gang.
Fællessangen indledtes af Edith og Tom med ”Lidt go’ musik gør alle
mennesker glade”, og så var stemningen sat.
Der var rigtig mange gode sange og dejlige melodier, og det er svært at
nævne alle, men alle havde gjort et stort arbejde, ingen tvivl om det.
Jørn sang ”Jeg er for gammel”, og det gjorde han rigtig godt. Ivy sang
”Den sidste turist i Europa”, og det gjorde hun så fint. De er gode til at
fortolke en vise.
Bent med ”Lille kammerat” sang så smukt.
Viggo have også et par dejlige sange om bl.a. drømme.
Som altid en fornøjelse at se og høre Annette og Tom med deres dejlige
og sjove sange - det er noget alle synes om, og der var stort bifald.
Hanne havde også nogle sjove sange, og de fik kant med store og
farverige udklædninger. Det er sådan noget publikum holder af, og
”Fløjtetønden Victoria” skabte stort bifald.
Alle de udøvende havde gjort et stort stykke arbejde, og er altid parat til
at spille og synge, så vi kommer i godt humør.
En dejlig viseaften som begyndte med ”Lidt go’ musik” og sluttede med
”Nu går sidste vise”.
Alt i alt en dejlig aften, med mange gode fællessange. Stor tak til
viseværten Edith Østed & Co.
Else-Marie Nordahl

Husker du viseaftenen 17. november 2022

Er du den nye kasserer i vores forening?
Käthe har valgt ikke at fortsætte som kasserer i næste sæson (2023/2024). Vi
søger derfor en person, som har lyst til at påtage sig opgaven at være kasserer i
Visens Venner på Amagerland.
Du har sans for at holde orden på regninger, og sørge for at de bliver betalt og
bogført. Du kan lide at have overblik og sætte ting i system, og der er brug for
at du har styr på medlemskontingenter.
Måske har du haft et arbejdsliv inden for regnskab og bogføring eller har
kendskab fra foreningslivet. Du behøver ikke nødvendigvis at være aktivt
medlem af vores forening, men vi vil sætte pris på at du har lyst til at deltage i
foreningens aktiviteter.
Vores revisor er også frivillig og medlem af foreningen, og der er en god
mulighed for sparring omkring praktiske regnskabsmæssige spørgsmål.
Du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål om
posten som kasserer i vores forening.

Annonce

kalender
Viseaftener på Korsvejens skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup
Dørene åbnes kl. 18:15, programmet starter kl. 19.
Viseaftener for medlemmer
Dato
Visevært
15. december 2022
Jytte
26. januar 2023
John

23. februar 2023

H.C. Andersen Cabaret
"Det er ganske vist"

23. marts 2023
27. april 2023

Villy og Viggo
Generalforsamling

Husk at medbringe tallerken, glas og
servietter til viseaftener

Møder for de udøvende
Dato
Formål
Hulemøde
5. januar 2023
Hulemøde
12. januar 2023
Hulemøde
19. januar 2023
Hulemøde
2. februar 2023
Hulemøde
9. februar 2023
Hulemøde
2. marts 2023
Hulemøde
9. marts 2023
Hulemøde
16. marts 2023
30. marts 2023
Summemøde

Afbud og gæster
Med hensyn til afbud og ønsker om gæster, kan du sende en besked til mig:
vvpa.ulla@gmail.com eller SMS 20 32 80 48, så er det nemt for mig at besvare din
besked. Jeg aflytter også jævnligt beskeder på 20 32 80 48.
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

Kontaktpersoner
Bestyrelsen for Visens Venner på Amagerland
Særligt
ansvarsområde
Tovholder på
musikanlæg og lyd

Post og Navn
Formand
Tom Aggerholm

Referater
Sende bladet til
medlemmer og andre
pr. E-mail
Kontingent og
styr på økonomi

Næstformand og
sekretær
Lonny Nilsson
Kasserer
Käthe Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Annette Lindholm

Hulemødeleder

Bestyrelsesmedlem
Jytte Gyldborg Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Ulla Riber

Bestyrelsesmedlem
Grete Zein

Medlemsbladet
Ansvarshavende:
Korrektur:
Redaktion:

Adresse

Ude-arrangementer
Tovholder på
anmeldelser af
viseaftener
Faste pladser samt
gæster og afbud til
viseaftener
Udarbejdelse af bladet
Optagelse af nye
medlemmer
Sende/uddele bladet
til medlemmer

Formanden
Bestyrelsen
Ulla Riber

Telefon og E-mail

Kongovej 18.2.tv
2300 Kbh. S

40 46 28 73
Tomaggerholm@gmail.com

Engløkken 60
2791 Dragør

23 71 20 95
Lonny.Nilsson@mail.dk

Tovværkgade 2.3.tv
2300 S
Alberts Vænge 11
2620 Albertslund

20 86 61 53
kathe.soerensen@youmail.dk
20 94 99 90
Ann-Lin@mail.dk

Fortgård Allé 32
2770 Kastrup

40 78 17 11
Jyttegyldborg@hotmail.dk

Teglkåsvej 30
2770 Kastrup

20 32 80 48
VVPA.Ulla@gmail.com

Sundby Parkvej
14.3.th. 2300 S

26 70 21 39
Grete.Zein@webspeed.dk

Materiale til næste nummer af bladet
skal være Ulla i hænde senest søndag
den 5/3 2023 på vvpa.Ulla@gmail.com

Hjemmeside: www.vvpa.dk

Kender du nogen som har lyst til at prøve kræfter med at stå på scenen til
viseaftener? Vi vil gerne være flere i gruppen af udøvende medlemmer. Der er
både plads til musikere og sangere, og Visens Venner på Amagerland er ikke
kun for pensionister - sang og musik har ingen aldersgrænse.
Hvis du har du en god idé til programmet for en viseaften, kan du evt. bidrage
som visevært eller være visevært sammen med en erfaren visevært.

