
VISENS VENNER I RANDERS 
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Januar 2021 32.årgang 
 

Disse glade venner fra Visens Venner i Randers står 

atter klar til at give alle ved viseaftnerne en god og 

munter aften i Helligåndshuset. 

På glædeligt gensyn .  

Visens Venner i Randers 

Visens Venner  



 Huskelisten 

Program for 1. halvår 2021. 

Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset 

19. januar: Øve Henning 

Tirsdag 2.februar  

Tirsdag 2. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) 

Tirsdag 6. april 

  

Viseaftener: Kl. 19.00 

I pausen kl. 20.00 nyder vi den medbragte mad. 

Tirsdag den 26.januar: Visevært: Henning 

Tirsdag den 23. februar: Visevært: Ivar 

Tirsdag den 30. marts: Vicevært: Ebbe 

Tirsdag den 27. april. Vicevært: Conni (Generalforsamling kl. 17.30) 

 

 Gæstebilletter til viseaftner er 50.00 kr. 

 

 Husk! 

 Søndag den 13. december 2020 synger vi 

julen ind på Værket (foyeren). 

 Max. 70 deltagere. Først til mølle 

  

 Randers Accordion klub spiller fra 13.30 – 14.20. 

 Derefter underholder Visens Venner med julens sange kl. 14.30 til 

ca. 16.30. 

 Vi håber på en rigtig god julestemning.   Gratis adgang! 

  

  

 Koncerter i Randersugen 2021 i Helligåndshuset 

  Mandag den 16. august kl. 19.00 

 Tirsdag den 17. august kl. 19.00 

  

Kig ind på www.visensvenneriranders.dk for nyheder og billeder 

  

Bestyrelse: 

Formand:                          Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940 Randers SV 
                                            e-mail: isb@fiberflex.dk                tlf. 41 58 64 80 
Næstformand:                  Leif From                                          tlf. 28 70 08 56 
Kasserer:                            Ivar Buch                                          tlf. 31 95 80 33 
Sekretær:                           Connie Støvring                              tlf. 23 23 43 08 
Best. Medlem                  Ebbe Bonde Hansen                      tlf. 51 24 88 80 
Supp. til bestyrelse           Lena Nielsen                                   tlf. 20 63 21 37 
Supp. til bestyrelse           Judy Lindgård                                 tlf. 21 34 03 54 

Deadline for næste nummer: 7.  juni 2021 

Vise Nyt: Redaktør : Knud Erik Pedersen tlf. 21739495  

   

 

Henning Andersen 

Ole Ankjær 

Suzanne Schytt 

Jørn Bang 

Lissie Bang 

Henne Buch 

Ivar Buch 

Finn Danielsen 

Leif From 

Ebbe Bonde Hansen 

Karen Møller 

Lena Nielsen 

Conni Støvring 

Fritz Hundborg 

Judy Lindgård 

Bønne 

  

  

 

sang/guitar 

sang/guitar 

sang 

sang/banjo m. m. 

sang/harmonika 

sang 

sang/guitar/mundharpe 

sang/guitar/bas/harmonika 

sang/sav/trommer 

sang/guitar 

sang/guitar 

sang 

sang 

sang 

sang 

pianist 

  

 

2 11 

 



Kære venner. 

Vores juleafslutning i Helligåndshuset blev des-

værre ikke til noget i år, så jeg vil starte med at 

ønske jer en rigtig glædelig jul, og et godt  nytår. 

 

 

 

”Hva’ ska’ vi med kvinder” fremføres af Ebbe og Bønne 
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Nu skal vi i gang igen, og vi kan næsten ikke vente med at un-

derholde for jer. 

Vi satser på, at det går den rigtige vej, og vi starter vores vise-

aftner op igen 26.januar, hvor vi dækker op med den rigtige af-

stand, og spritter af som man skal og ingen fællessange. 

Denne aften skal vi alle på med 2 af de viser, vi holder mest af 

at synge. Henning er visevært, så vi er i gode hænder.  

Vi håber, at I alle vil bakke op om vores forening, så Visens Ven-

ner i Randers kan fortsætte mange år endnu.  

Knus fra Henne.  

Kontingentet som er 180.00 kr.  kan indbetales på konto 

nr.6187 3155638280 

Husk at skrive afsender. 

 Mobil pay 41586480 eller på vise aftenen den 26. januar. 



 

Viseaften den 30. marts 

Denne aften er jeg visevært, og JEG er spændt på, hvad der sker. 

Så kom og bak’ mig op, og hjælp med at lave en god aften. 

Hilsen fra Ebbe. 
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Viseaften den 26. januar 

Jeg har fået både fornøjelsen og glæden 
ved at være visevært  den første viseaf-
ten i 2021.  Håber selvfølgelig at corona 
virussen  ikke ødelægger den  nye sæ-
son. Jeg er sikker på, at visesangerne 
glæder sig til at underholde med nogle 
af de sange, vi holder af at høre.  Jeg 
havde faktisk lavet et program med en 
masse fællessange, men  vi må ikke 
synge fællessange, desværre.  
 
Men glæd jer alligevel, det gør vi, og 
sender jer alle et stort viseknus  på af-
stand. 
 

Visevært Henning  

 

Viseaften den 27. april 

Kære visevenner. 

April måned- forår. 

Jeg har fornøjelsens af at være visevært.  Vi glæder 
os til at se jer og præsentere jer for vore egne sange-
re og musikere. 

På glædeligt gensyn, og vel mødt. 

Connie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paw Sko ApS 

Randers Storcenter  

Merkurvej 55 

8960 Randers SØ 

Tlf   (+45) 86 44 87 30 

Fax (+45) 86 44 87 29 

CVR-nr. 20 61 58 93 

www.pawsko.dk 



 
 

. 

 

 Viseaften den 23. februar  

Budtz/Kwella Duo spiller en række udvalgte danske viser, som har deres 

oprindelse tilbage i 30´ernes Danmark og helt frem til i dag.  

Der vil også være et lille hæld til swingmusikken, som blev så populær i 

Danmark før og under 2. verdenskrig, og som inspirerede de danske kom-

ponister til at skrive et hav af populærsange i swingstil.  

Besætningen er: Jens Christian Kwella på guitar og Karoline Budtz på 

sang og percussion. De to professionelle musikere har en fast konstellati-

on gennem 6 år, og har spillet mere end 500 koncerter sammen i alle tæn-

kelige regi.  

Visevært Ivar 
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i Randers 

 

Generalforsamling. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 

Visens Venner i Randers tirsdag den 27. april 2021 kl. 17.30 

i Helligåndshuset. 

Dagsorden iflg. foreningens love. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Conni, Henne og Ivar. Modtager 

genvalg. 

6. Valg af revisor, på valg er Ole, modtager genvalg 

7. Eventuelt. 

                 Forslag som ønskes behandlet under pkt. 4, skal være formanden i hænde          

                  senest 8 dage før generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne. 

Henne Buch 

Formand. 
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En stor tak til alle, der har været så venlige 

at være sponsorer i vores viseblad. 

Vi har fået 7 nye medlemmer.  

Rigtig hjertelig velkommen til jer al-
le, vi håber I vil befinde jer godt i 

vores forening. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

