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Viseaften i

Visens Venner, Vejle
22. april
kl. 19.30 på DOMUS
Dørene på Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle åbnes kl. 18:00

AutoBude
telefon: 70 15 00 03
www.autobude.dk

Torvegade 7A · 7100 Vejle · Tlf.: 75 82 77 77

KLINISK TANDTEKNIKER

Mikkel Laugesen
7582 7273
Flegborg 13, stuen 7100 Vejle
infotand.dk vejle@infotand.dk

Hvidevare

Centret

Vestre Engvej 10
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 37 00
Mail:
info@hvidevarecentret.dk

- altid klar med et godt tilbud til dig

OPLAGSTAL: 200 — 350 stk.
Udsendes 3 gange årligt til
medlemmer af Visens Venner, Vejle,
bladets annoncører
samt landets øvrige viseforeninger.
Sendes pr. mail ved tilmelding til:
visebladet@visensvennervejle.dk
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Ansvarshavende redaktør:
Elsebeth Salting
Redaktør:
Frank Petersen
Forsidefoto:
Per Nygaard
Øvrige fotos:
Bjarne Christensen / Per Nygaard
ANNONCER:
Vore annoncører gør det muligt at
udgive bladet i den form, det har.
Støt vore annoncører - de støtter os.

Sæson

Fredag d. 22. april 2022
”Kender du typen?”
Visevært: Bende Dall-Hansen
Søndag d. 17. juli 2022
”Viser og fællessang
i Skyttehushaven”

Hjemmeside & FaceBook
Per Nygaard
Jørgen Roost List
Frank Petersen
BESTYRELSEN
Formand:
Elsebeth Salting
Dyrehegnet 22, 7120 Vejle Øst
75 81 62 97
Næstformand:
Frank Petersen
Fuglebakken 3, 71200 Vejle Øst,
42 57 09 62
Bestyrelsesmedlem:
Per Nygaard
40 41 76 58
Sekretær:
Bende Dall-Hansen
23 45 64 26
Kasserer:
Vakant

Følg Visens Venner
på nettet
www.visensvennervejle.dk

Kære visevenner

Siden sidste viseaften har Per Nygaard deltaget i det årlige regionalmøde vest, hos Visens Venner i Holstebro, hvor de lokale foreninger
mødes og bl. a. udveksler egne erfaringer m.m.
Og så finder I også indkaldelsen til
den årlige generalforsamling d. 4/5
på Domus.

Hvis der blandt jer visevenner gemmer sig en regnskabskyndig, som
kunne have lyst til at hjælpe os med
den vigtige post som kasserer, som
Så nærmer foråret sig med hastige
er ledig, hører vi meget gerne fra jer
skridt, og vi glæder os til at se jer igen
om det!
til sæsonens sidste viseaften i DOMUS
fredag den 22. april
Den 17. Juli kl. 15.00 kan I møde
Visens Venner i Skyttehushaven
Nu kan vi endelig gennemføre Benmed viser og fællessang, så kom
de’s viseaften, “Kender du typen?”,
forbi og syng med!
som har været coronaudskudt fra sidDet er FestiVejle, der er arrangør af
ste år.
disse årlige sommerarrangementer.
Og det bliver også vores første rigtige
møde med vor nye pianist, Gudrun
I kan læse mere om arrangementet,
Thomsen.
når det annonceres i Ugeavisen.

Vel mødt til sæsonens sidste viseaften den 22. april

Elsebeth Salting

Generalforsamling
i Visens Venner i Vejle
onsdag 04. maj 2022 kl. 19.30
på Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning v/formanden

3.

Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab

4.

Fremlæggelse af budget

5.

Indkomne forslag

6.

Fastsættelse af kontingent

7.

Valg af formand
På valg er:
Elsebeth Salting. Modtager genvalg

8.

a) Valg 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Bende Dall-Hansen. Modtager genvalg.
Per Nygaard. Modtager genvalg.
Der skal vælges nyt medlem af bestyrelsen,
da Bent Poulsen er udtrådt.
Jørgen Roost List er som suppleant
midlertidigt indtrådt i bestyrelsen.
b) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
På valg er:
Ingen pt..

9.

Valg af 1 revisor
På valg er:
Torben Svendsen

10.

Valg af 1 revisorsuppleant
På valg er:
Karin Olesen

11.

Eventuelt
P.b.v.
Elsebeth Salting,
Formand

Foromtale af viseaften

”Kender du typen”
22. april
Visevært: Bende Dall-Hansen

Kære publikum

Der er humor i den udsendelse, synes jeg. Selvom det var bedre for
Jeg skulle have været visevært i april mig, da Mads Steffensen styrede
sidste år, men det blev en aprilsnar på løjerne.
grund af corona. MEN MEN MEN nu
det jo april igen, så nu er jeg på banen!
Min viseaften har overskriften
”Kender du typen”. Det er ikke tilfældigt. Jeg elsker tv–udsendelsen af
samme navn. Anne Glad Wagner,
Flemming Møldrup er for mig godt
- Din lokale madbutik!
selskab til aftenkaffen. Hvem vil ikke
gerne have modet til at klæde sig som
Vindingård Centret 25
Anne Glad! Eller have Flemmings
7100 Vejle
Møldrups lune!

Mobil: 7640 0880

Dengang var der mere ping pong mellem de tre, syntes jeg. De stod så godt
til hinanden.
Samtidig er det sjovt at lære forskellige typer at kende.
Hvem går op i økologi? De ser i køleskabet. Det skab fortæller åbenbart
også meget om dets ejer.
Klædeskabet fortæller jo også en del,
men jeg anede ikke, at man kunne
lære så meget om en person ved at
kikke i badeværelsesskabet!
Er I, kære publikum, ligeså gode til at
aflæse typer, som de to livsstilseksperter?

I ”Kender du typen” er der også indlagte pointquizzer.
Der plejer at være tre styks i hver
udsendelse. Jeg synes nu, at vi skulle
have fire, så det får I.
Til denne viseaften er Gudrun Thomsen akkompagnatør.
Hun glæder sig, ligesom jeg, til at
underholde jer. Jeg håber, at I vil
give hende en dejlig modtagelse.
Aftenen byder også på et par overraskelser. Mere får I ikke at vide, ellers
er det jo ikke nogen overraskelse –
vel?

Det skal komme an på en prøve - denne aften.
Det bliver dejligt at se jer.
I vil blive præsenteret for en lang
Bende Dall-Hansen
række af typer af mennesker i viser,
som forhåbentlig vil falde i jeres
smag.
Fællessangene afslører også typer af
mennesker. Hvad har jeg mon valgt af
fællessang til den griske type?
Eller den fortravlede? Prøv at gæt!

Lejlighedssange
Har du brug for en sang til
konfirmation, bryllup, runde fødselsdage eller lignende, ring eller skriv,
så vil jeg skrive en sang til lejligheden, mod et mindre
vederlag.
Tonny Andersen
Tlf. 22 62 35 41
E-mail: tonny.a@live.dk

Gangbesværet

Der er mulighed for at blive kørt
til salen i elevator
mellem kl. 18:00 og kl. 19:30
ved at ringe på telefon:
42 57 09 62 / 51 55 07 40
eller 22 62 35 41
Så vil I blive serviceret.

Omtale af viseaftenen

”På min vandring gennem Vejle”
Fredag den 11. marts 2022
Næsten ude af “corona-skyggerne” var
det dejligt at være til første viseaften i
2022. Det blev en god aften med omkring 150 fremmødte incl. visesangerne.
Der resterer nu kun én viseaften i denne
sæson, nemlig d. 22. april.

Jacob Gade, født 1879 i Vejle, komponist, forfatter, dirigent og violinist, komponist til flere af aftenens melodier.
Signy leverede en forrygende Tango Jalousi på sit piano. Det var svært for tango
-elskere at holde sig i ro, og flere steder
dansede benene intuitivt med under
bordene.
I “Mig og Maggedudi” med tekst af Ludvig Brandstrup og melodi af Gade fortolkede Henning, mens Annelise agerede/
mimede Maggedudi.
Der blev tygget tyggegummi og lavet
ansigter af denne lidt uopdragne Maggedudi, der tydeligvis kedede sig bravt.

Aftenens visevært Inge Kristiansen havde
sammensat et godt program over temaet “På min vandring gennem Vejle”. Vi
mødte undervejs en perlerække af forfattere og komponister med tilknytning
til Vejle. Nogle af dem optrådte endda
på scenen med egen tekst og musik.
Særligt nævnes lige her:
Anton Berntsen, født 1873 på Assendrup
Mark, uddannet snedker og bygger af
stueorgler ca. 3700 styk. Men også
skæmtsom forfatter med digte og historier i jysk dialekt.
Aksel fortolkede og akkompagnerede
med sin harmonika teksten “Mi nåbo Pe
sme”.
Det var nødvendigt at holde ørene stive
under denne ironiske, men godt og jysk
fortolkede vise. Godt gået af Aksel.

P.Sørensen-Fugholm fiktiv digter skabt af
Per Barfoed, født 1890 i Blåhøj, altså ikke
en Vejle-dreng, men dog med tilknytning
til området. Navnet Fugholm stammer
fra Horsens-gaden Fugholm. Per Barfoed
var journalistelev 1908-11 på Horsens
Avis.
Anledningen er her særligt , at Erling
Bech Petersen har komponeret melodier
til disse herlige og sprog-ekvilibristiske
tekster.

Per og Preben fortolkede teksterne
“Loftkasteller” og “Min lille kolonihave”.
Dejligt at møde disse tekster igen.
Også her gælder det om at “holde ørene
stive”.

I 2. afdeling indledte Allan med “Visen
om Himmelpind”, skrevet af Elna og
Christian Abrahamsen. Det er tydeligt, at
Allan kan noget med publikum.
Kontakten er der, og der bliver flirtet og
skæmtet frem og tilbage.
Frederik Iversen (født 1864 i Nørup)
spillemand og restauratør, er ophavsmand til “Totur til Vejle”.
Signy på klaver og Aksel på harmonika
spillede op til dans.
Herligt at se, at flere fandt vej til dansegulvet under denne totur.
Godt at nogen tør, for den er ikke nødvendigvis nem denne dans, hvis man
ikke lige kender strukturen.

Ruth Fønns, kender vi vist alle .. eller
rettere en eller flere af hendes mange
dejlige tekster.
Inge Poulsen sang”Slentre gennem Vejle”.
En mere nutidig tekst (2006), hvor vi bliver taget igennem byen. Steder som Nørretorv, forbi åen, middelaldergaden, parkeringshuset, naturen herunder skov,
fjord og by.
Også her er der god mulighed for at nynPaul Lekytié (1902-1957) var en musine med på melodien “Avenuen”.
ker/komponist fra Vejle, som står bag
Inge Poulsen sang også Kirsten Mikkelvisen “Blå roser” fortolket af Yrsa.
sens tekst “Vi er Vejle”.
Måske også kendt af nogle fortolket af
Kirsten Mikkelsen (tidl. kulturchef, Vejle Gustav Winckler. Et kæmpehit, første
Kommune) har skrevet en række tekster/ gang fremført af Lekytié selv i 1939, men
sange til Skibetrevyen og Vejle Kabareten. først udgivet i på node i 1941. Klaverno“Vi er Vejle” er skrevet i anledningen af
derne blev udsolgt fra forlaget på 3 dakommunesammenlægningen på Poul
ge, og sangen blev en ren landeplage.
Anka´s melodi “My Way”.
Paul Lekytié hed i virkeligheden Poul
Der er tale om en storladen tekst, hvor
Henning Sørensen. Hans onkel var en vis
personale og kommunen står sammen
Holger Sørensen, der efter sigende har
om de resultater, der er skabt.
taget firmanavnet “Dandy” til sig efter
Citat (sidste linier):
forslag fra Poul Henning.
Karin fortolkede senere endnu en Paul
.. og tænk vi gjord´ alt det og må vi sige
Lekytié-tekst/melodi, nemlig “Når Lauden at fejle
vendlerne dufter”.
Vi både kan og vil, for vi er Vejle.

Inger Christensen, forfatter og lyriker
(født 16. Januar 1935 i Vejle) stod bag
dels en fællessang “Dejlighedssang”, og
sangen, “Mens jorden driver roligt
rundt”. Sangen er skrevet til Jelling Seminariums 150-års-jubilæum.

Nævnes må også, at Erling Nielsen fortolkede “Noget om strøm” med tekst af
Halfdan Rasmussen og musik af Erling
selv.
Tonny sang for første gang sin egen
fremragende tekst/oversættelse af
“Vejles Pris”. Kendt i en anden udgave
med The Dubliners.
Per Nygård rundede af med “Go´nat folk
i Vejle”. Tekst, af den sikkert af de fleste
kendte Anders Andersen og melodi af
den lige så kendte P. Nygård.
Det blev en god og lidt anderledes viseaften, krydret med lidt mindre kendte
fællessange, godt og intuitiv humoristisk
styret af Inge K.

Karl Bjarnhof, forfatter/journalist (født
Vejle 28. Januar 1898) bl.a. Cellist og Or- Super med et rent musikalsk nummer og
ganist, stod bag melodien til PH´s-tekster lidt dans i salen.
“Almindligt”.
Anmeldelsen er skrevet af:
Bende og Signy fortolkede i et suverænt
Bent Poulsen
samspil mellem de 2.

Anmeldelse af en viseaften
Lige når vi har sluttet en viseaften,
hører vi ofte jeres umiddelbare indtryk fra aftenen.
Men hvorfor ikke dele jeres oplevelser med andre?
Kunne du tænke dig at anmelde en viseaften?
Vores redaktør Frank Petersen
hører gerne fra dig på
frank@visensvennervejle.dk

Regionalmøde
Visens Venner Danmark - Midtjylland
12. marts 2022
Lørdag d. 12. marts afholdt De
midtjyske afdelinger af Visens
Venner i Danmark Regionalmøde i
Holstebro.
Fra Visens Venner i Vejle deltog
Per Nygaard.

Bl.a. også om Fællessangsarrangementet vi stod for i Skyttehushaven
sidste år i august.
Den idé var der flere af de andre
foreninger der tog til sig.
Jeg fortalte også lidt om vore nye
pianister, og i øvrigt om vores drift
af foreningen og visioner for fremtiden etc. etc.
Efter regionalmødet var der middag
og visesang fra 18.00 til 22.00.
Det blev lidt sent inden jeg var
hjemme igen.

Per fortæller:
Visens Venner i Danmark er i år
blevet medlem af DATS, der står
for Danske Amatørteater og Scenekunst.
Næstformanden fra DATS holdt på
regionalmødet et indlæg om bl.a.
samarbejde, og gav gode idéer til
diverse tiltag
Der var en god debat.
Ved punktet “Bordet rundt –
hvordan går det derude”, fortalte
jeg om hvordan vi i Vejle var kommet gennem coronakrisen, og lidt
om vore forskellige tiltag.

Per Nygaard

MORGENFRUEN

Tlf.: 7571 1965 / morgenfruen.dk

Fra en øveaften i

Visens Venner Vejle

Næste sæsons viseaftnener

Visens Venner Vejle 2022 / 23
Søndag den 17. juli 2022 kl. 15.00
”Viser og Fællessang I Skyttehushaven”
Fredag den 28. oktober 2022 kl. 19.30
”Sommerminder”
Fredag den 9. december 2022 kl. 19.30
”Hvornår er der dejligst i Danmark”
Fredag den 3. februar 2023 kl. 19.30
H. C. Andersen cabaret:
”Det er ganske vist”
Fredag den 17. marts 2023 kl. 19.30
”Visens Venner i Vejle fylder 60 år”
Fredag den 28. april 2023 kl. 19.30
”En Københavnertur”

Oplevelsesgaver der spreder glæde
Et gavekort til en viseaften eller måske en hel sæson
kan være en god idé til musikglade mennesker.
Priser for sæson 2022/23 fastsættes på generalforsamlingen 4. maj 2022
Kontakt vores kasserer på
kasserer@visensvennervejle.dk

Fællesspisning på viseaftener
Dørene åbnes kl. 18:00
Fra kl. 18:00 hygger vi os med mad
og fællessang indtil kl. 19:30.
I kan selv medbringe mad, eller I kan
bestille hos
VEJLE SMØRREBRØD
Maden bliver leveret på DOMUS,
og kan fortsat betales på DOMUS
MEN KUN KONTANT!
Det har tidligere været muligt at betale med MobilePay. Det er det ikke
længere.
Tallerkener og bestik står klar på
DOMUS.
Drikkevarer må ikke medbringes.
Vin, øl, vand og kaffe kan derimod
købes på DOMUS til rimelige priser.

Foruden smørrebrød leverer
VEJLE SMØRREBRØD
også platter og anretninger.
Smørrebrødet kan købes i følgende
prisklasser: 25 kr., 30 kr. og 35 kr.
Særtilbud, kun til viseaftener:
6 stykker smørrebrød for 99 kr.

SMØRREBRØD SKAL
BESTILLES SENEST KL. 14
DAGEN FØR VISEAFTENEN.
Åbningstiden:
VEJLE SMØRREBRØD
Vardevej 6, 7100 Vejle
Mandag-fredag fra 6:00-14:00.
Lørdag 9:00-14:00.
7582 2247
info@smoerrebroed-online.dk
www.smoerrebroed-online.dk

Vi kan spare mange penge til
trykning, porto og kuverter!
Hvis vi må sende dig VISEBLADET som e-mail!

Har du en e-mailadresse, eller har du fået en ny
så send venligst en hilsen på adressen:

visebladet@visensvennervejle.dk

P. A. Andersen & Sønner ApS
Bageri og Konditori siden 1899
Vi er byens ældste forretning og har et stort udvalg
I friskbagt brød og kager
Vi leverer til firmaer, receptioner osv.

●
●
●
●
●
●
●

BRYLLUPSKAGER
MORGENBRØD
SPECIALKAGER
LOGOKAGER
LAGKAGER
OVERFLØDIGHEDSHORN
PETIT FOURS

P. A. Andersen & Sønner
Frostvej 7
7100 Vejle
7582 0088

Brødhjørnet
Bredballe Center 10
7120 Vejle Ø
7581 4060

Kringleriet
Vindinggård Center 9B
7100 Vejle
7584 0086

Mad & Brød Horsens
Søndergade 14
8700 Horsens
7562 0098

Brødhjørnet
Jernbanegade 9B
7080 Børkop
7586 7677

P. A. Andersen & Sønner
Vesterbrogade 7A
8722 Hedensted
7589 9383

Mad & Brød Vejle
Valløesgade 14
7100 Vejle
7588 0040

P. A. Andersen & Sønner
Erritsø Bygade 109, Erritsø
7000 Fredericia
7944 7794

P. A. Andersen & Sønner
Jenny Kammersgaards vej 2
8700 Horsens
7573 0800

