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Flegborg 13, stuen  7100 Vejle 
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Sæson 
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   

 

TEKNISK REDAKTION/FOTO: 

Ansvarshavende redaktør:  

Elsebeth Salting 

Redaktør:  

Frank Petersen 

Forsidefoto:  

Per Nygaard  

Øvrige fotos:  

Per Nygaard m.fl. 

 

ANNONCER:  
Vore annoncører gør det muligt at 
udgive bladet i den form, det har.  

Støt vore annoncører - de støtter os. 
 

Hjemmeside & FaceBook 
Per Nygaard 
Jørgen Roost List 
Frank Petersen  

 

BESTYRELSEN 

Formand:  
Elsebeth Salting 

Dyrehegnet 22, 7120 Vejle Øst  

20 42 37 96 

Næstformand:    
Per Nygaard 
Hesselager 11, 7100 Vejle 
40 41 76 58 

Bestyrelsesmedlem:  
Jørgen Roost List 
51 55 07 40 

Sekretær: 

Bende Dall-Hansen 

23 45 64 26 

Kasserer:  

Frank Petersen 

42 57 09 62 

 
 

 

 

Fredag d. 28. oktober 2022 

”Sommerminder” 

Visevært: Erling Nielsen 

 

Fredag d. 9. december 2022 

”Hvornår er der dejligst i Danmark?” 

Visevært: Frank Petersen 

 

Fredag d. 3. februar 2023 

H. C. Andersen Cabaret 

”Det er ganske vist” 

Vise-veteranerne 

 

Fredag d. 17. marts 2023 

”Visens Venner i Vejle fylder 60” 

Viseværter: Per Nygaard / Jørgen Roost 

 

Fredag d. 28. april 2023 

”En Københavnertur” 

Visevært: Aksel Rauff 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 
      

 

Kære visevenner! 

Allerførst ønskes i alle et godt nytår! Vi ser 

frem til et år uden corona med aflysninger af 

viseaftener, og vi håber på et fredeligere 2023 

uden forhøjede priser på alting! 

 

Vores første viseaften i det nye år, d. 3/2 bliver 

med gæster udefra, en lille gruppe såkaldte 

”viseveteraner”, som består af 3 garvede vise-

sangere og deres pianist.  

De tre sangere er Dorte Birch, tidligere for-

mand for Visens Venner Danmark og Visens 

Venner i Kalundborg, Erik Lund-Nielsen, tidli-

gere formand i Visens Venner Køge, som des-

værre nu er nedlagt, Jes Sindal, tidligere besty-

relsesmedlem hos Visens Venner i Glostrup, 

samt Helle Juul Sørensen, tidligere pianist – og 

kasserer i Visens Venner  Køge.  

Disse 4 visefolk har skabt en lille cabaret med 

titlen ”Det er ganske vist”, som omtales andet-

steds i bladet.  

 
Vores viseaften starter med denne cabaret, og 
afsluttes med et lidt kortere viseprogram, hvor 
en lille flok af vores egne visesangere under-
holder med Signy ved flygelet, og hvor vi selv-
følgelig også synger nogle fællessange. 

Som I jo helt sikkert allerede har set og hørt 

om, er vi i gang med at få vores 60 års jubi-

læum d. 17/3 på plads – bl.a. med salg af 

gæstebilletter i det omfang pladserne i salen 

tillader det.  

 

Det er derfor meget vigtigt, at I, vores egne 

medlemmer, som ikke behøver købe billet, 

sørger for at tilmelde jer pr. mail på  

        jubi-billet@visensvennervejle.dk 

senest d. 10/2, så vi ved, hvor mange af jer, 

der kommer, og hvor mange billetter, vi 

derefter kan sætte til salg.  

Årsagen hertil er, at der er en begrænsning 

for publikumsantallet i salen på Domus, som 

vi ikke må overskride.  

Man kan derfor ikke blot komme, uden at 

være tilmeldt på forhånd, desværre! 

 

Vi håber selvfølgelig at se jer alle til jubilæet, 

men også d. 3/2 til en hyggelig viseaften 

med viseveteranerne og os selv – uden for-

håndstilmelding! 

 

                      Elsebeth Salting 

                         Formand 

    
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Din lokale madbutik! 

Vindingård Centret 25 
7100 Vejle 

 Mobil: 7640 0880 

mailto:jubi-billet@visensvennervejle.dk?subject=Billet%20til%20JUBILÆUMS-koncert%2017.%20marts%202023


Cabareten er siden 2020 blevet vist en del 
gange i såvel forskellige afdelinger af Visens 
Venner som i andre organisationer – eksem-
pelvis i afdelinger af ÆldreSagen.  

Fra en optræden hos Visens  
Venner i Kjellerup lød det bl.a.:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil se frem til en spændende viseaften, 
hvor der ud over  
         ”Det er ganske vist..”  
også bliver plads til både et par fællessange 
og en lille håndfuld viser med vore egne vise-
sangere. 

Gruppen ViseVeteraner (Veteraner af Visens 
Venner) blev dannet i 2019 af Dorte Birch, 
Erik Lund-Nielsen, Jes Sindal, der alle er erfar-
ne visefortolkere og Helle Juul Sørensen som 
den erfarne pianist og viseakkompagnatør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. Dorte Birch: 
   Tekstforfatter,  visesanger / -fortolker 

 

.. Erik Lund Nielsen:   
   Teknikansvarlig, visesanger / -fortolker 

 

.. Jess Sindal: 
    Guitarist/troubadour, visesanger /  
    - fortolker 

 

..  Helle Juul Sørensen:  
    Historiefortæller, pianist og   
    akkompagnatør 

 

Alle fire er aktive i forskellige afdelinger af 
Visens Venner i Danmark, og de er jævnligt 
på gæsteoptræden i andre Visens Venner 
afdelinger rundt omkring i hele landet. 
Det første projekt, Veteranerne gav sig i kast 
med, var at skabe en forestilling om H. C. 
Andersen.  
Resultatet er blevet cabareten: 
          “Det er ganske vist”  
    – en musikalsk fortælling med 
   tekster af og om H. C. Andersen.  

Foromtale af viseaftenen 
 

”Det er ganske vist..” 
- en H. C. Andersen cabaret 

 

Fredag den 3. februar 2023 

Visevært: ViseVeteranerne 

 

“Gæsterne Dorthe, Helle, Erik og Jes 

lavede en virkelig god cabaret, fremført 

med charme og smittende godt humør. 

Helle akkompagnerede pragtfuldt til 

både de kendte fædrelandssange og de 

mere sprælske optrin.  

Jeg vil blot nævne et par af sangene fra 

det lange kalejdoskop: 

.. Jes’ grimme ælling,  

   som bliver til en svane 

.. Danse, danse, dukke min – med de   

   medvirkende som dansende dukker 

.. Tavlebordsduetten med prinsesse  

   og gangerpilt 

.. Konen med æggene 

.. Kim Larsens papirklip.  

Kabaretten fik en legende lethed med 

Dorthes kommentarer og oplæsning, 



Anmeldelse af viseaften 

 

”Sommerminder”  

 

Fredag den 28. oktober 2022 

Visevært: Erling Nielsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så er der taget hul på en ny, forhåbentlig 
normal sæson i Visens Venner. 
Det er fredag den 28. oktober, lunt vejr, og 
byen vrimler med folk til Halloween-optog og 
Black Friday. 
Så stolene på Domus fyldes langsommere 
end ellers. Man har haft bøvl med at komme 
gennem trafikken, og det har været vanske-
ligt at finde en P-plads. 
Men nu er vi samlede: formanden byder vel-
kommen og præsenterer aftenens pianist, 
Gudrun Thomsen. 
Og vi andre ser frem til Erling Nielsens pro-
gram: ” Sommerminder” med forventning om 
stråhatte, badetøj, parasoller, solbriller og 
frottehåndklæder. 
Men det er en helt anden rekvisit, Aksel og 
Preben præsenterer os for i harmonikaduoen 
” Af banen, her kommer heltene ”.  
De er i spejderuniform og medbringer et 
tændt lejrbål, to harmonikaer og knivbevis. 
Og de får publikum med på omkvædet. 
Så skifter vi til den romantiske sommer med 
Inge, der synger ”Sommernatskvartet” ynde-
fuldt, så tekst og fremførelse rimer. 
Værten, Erling, lægger stemme til  ”Fritiof i 
Arkadien ”, en Evert Taube sang, der godt 
kunne være den, der har givet ham ideen til 
aftenens emne: Sol, lys og let stemning. 

Så kommer en pige, forklædt som dreng med 
kasket for at fortælle om, hvordan oplevelser 
på en sommerlejr kan videregives i breve til 
forældre. Det gjorde Annelise med vanlig 
underspillet charme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mette er på banen med 
”Grøftekantsfilosofi” om, hvad en snegl på 
en bar pigekrop kan afstedkomme. Ikke så 
lidt, viser det sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Eftermiddag på Øresund” er lavet om til 
ditto på Vejle Fjord. 
Og lokalpatrioten Per får flettet mange lokali-
teter fra omegnen ind i den smukke sang. 
Akkompagneret fint af egen guitar og 
”spejdernes” harmonikaer. 
 



Så kommer der et badehåndklæde. Det befin-
der sig på den solskyggebærende Elsebeth. 
Hun synger om ”Solskin, bikini og Søndags 
BT”. Et omkvæd, der fint illustrerer det vigtig-
ste ved en stranddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgen foredrager en Wresvik –romance, 
mens et par illustrerer, hvad sangen handler 
om: dans, musik og tur i skoven. Fin idé. 
Så dukker Erling op med ”Elskede du ” i pas-
sende forlængelse af forrige nummer. 
Karin kan fortælle, hvordan ”Fine gamle da-
mer ” med kniplingshandsker og skøre knogler 
oplever et lille fiskerleje. Hun følges af Frank, 
der her er hendes diametrale modsætning: En 
dyb, fyldig bas beretter om en folkelig haveko-
loni, hvor den planlagte hvile afbrydes af di-
verse uforudsete begivenheder. En sjov som-
meroplevelse. 
Og så kommer aftenens flotteste udklædning. 
Den befinder sig på Bende, der ligefrem lyser 
op i gult.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og hun er så sikker i teksten, at hun med beg-
ge hænder frie  kan give ”Fru Sommer” en  
ekstra dimension. 

”Drama på engen” kan jo være mange ting. 
Men når Allan træder frem, tyder det på en 
lidt vovet sang. Og vore forventninger skuffer 
han heller ikke med sin pudsige fortælling 
om myrens død mellem Jens og Inger. I hø-
stakken. 
Det modsatte tema serverer Preben og hans 
harmonika. Bagerjomfruen ”Emma” lader sig 
nemlig ikke besnakke til utugt, og hun ender 
som jordemoder. 
Vært Erling er igen optrædende med ” Min 
kone er på landet”, en revyvise fra 1910, 
men som ikke har mistet aktualitet. Og frem-
ført i de enkelte vers, så man fornemmer de 
forskellige situationer, den handler om. 
Hvordan forskellige kulturer kan støde sam-
men foredrager Tonny i  visen ” Oplevelser i 
folkeferien ”. Her mødes murere og baroner i 
Gilleleje, og det giver anledning til komik. 
Franks bas afslutter aftenen med ”En juni-
dukkert”, der med et glimt i øjet beretter om 
oplevelser, når HUN møder HAM på stran-
den, og hvad deraf følger.  
De indlagte fællessange passede fint til te-
maet, bortset fra Marens træben. Men 
Åkjærs vise om Anna, der var kær i Anders, 
passede som fod i hose – og den lød efter 
Franks udsagn flot, når man stod på scenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erling Nielsen havde en heldig hånd med at 
vælge varierede tekster til emnet. 
Og de fleste blev fremført, så vi som publi-
kum havde let ved at forstå dem. 
Bedst var det, når remedier- få eller mange- 
bidrog til at understrege sted og stemning.  
En typisk viseaften med god stemning blev 
åbningen af sæson 2022-23. 
 
                                  Karl Brok 



Erling Nielsen 
50 års Jubilæum i Visens Venner, Vejle 

 

 

 

 

 

 

 
  Kære Erling! 
 
Tillykke med dit jubilæum hos os i VV Vejle! 
Du havde din første øveaften hos os d. 24/1 
1973, så vi har ikke kun et 60 års foreningsju-
bilæum i år, men også dit 50 års jubilæum, der 
skal fejres behørigt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du har gjort – og gør stadig – en meget stor 
indsats for os.  
Du er straks parat, hvis der lige mangler en 
node i den korrekte tonart, eller hvis nogen 
har brug for en visetekst, som du gemmer i 
dine arkiver.  
Du har igennem mange år sørget for, at vi alle 
fik en optagelse fra vores viseaftener, så vi 
kunne genhøre – og gerne lære noget af, 
hvordan vi havde klaret vores vise/r. Og du 
har påtaget dig arbejdet med at være visevært 
mange, mange gange i årenes løb, og det er i 
sig selv også en stor opgave.  

Du har ligeledes haft opgaven som vores 
kommentator, når vi øvede os, så vi kunne få 
noget feed-back med udgangspunkt i dine 
mangeårige erfaringer – uden at vi nødven-
digvis altid behøvede at være enige med dig 
 
Du har også være formand et par gange, dels 
fra 1985-88 og igen 1990-2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud over vores viseaftener, har du mange 
gange været med, når vi har besøgt andre 
viseforeninger, ligesom du har været med til 
mange runde fødselsdage m.m., når vi har 
været ude omkring og synge.  
Det er fantastisk, at du har kunnet det! 
 
Og du er her stadig, og det er vi meget glade 
og taknemmelige for, TAK! 
 
              Elsebeth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… lidt om mig selv… 

Mit navn er Rikke Kring Suner, jeg er 56 år, og 

bor i Hedensted. 

Jeg er mor til to unge mennesker, Emma-

Sofie på 28 som bor i København, og Benja-

min på 24, som bor i Aarhus. Jeg er uddannet 

korrespondent, og mit arbejdsliv er på 23. år i 

en virksomhed i Horsens, hvor jeg arbejder i 

eksportafdelingen, ligesom jeg også tager mig 

af interne besøg og events. 

Min sangglæde rækker så langt tilbage som 

jeg kan huske. Den blev grundlagt i min barn-

dom, hvor jeg kommer fra en meget sangglad 

familie, og også i min skoletid i en lille lands-

byskole med morgensang hver morgen.  

Senere i skolekor med en fantastisk motive-

rende musiklærer, og i min gymnasietid som 

musiksproglig student, tog sangen mere fart. 

Jeg modtog sangundervisning og elskede at 

synge – og lidt skolerevy og andre optræde-

ner blev det også til. 

 

Mens jeg studerede, i Aarhus, sang jeg i kor 

og her var jeg så heldig at få en del soli, som 

virkelig rustede mig til at synge alene foran 

andre. Her var sangene af meget blandet 

karakter, hvilket jeg holdt meget af. 

Senere i Viborg såvel som i Hedensted, har 

jeg været forbi et par gospelkor, men jeg 

savnede forskelligheden i repertoiret.  

Under et højskoleophold vandt ”Den Blå”  

(Højskolesangbogen) for alvor mit hjerte, og 

her kom viser og ”gamle sange” også til at 

betyde en del for mig.  

De seneste 15 år har jeg deltaget i ”Syng i 

Den Blå” – længe før det var moderne    

Jeg glæder mig til at være en del af Visens 

Venner Vejle, lære nye sange, få lov at frem-

føre dem, få nye bekendtskaber og være en 

del af de kulturbærere, som jeg anser os, der 

stadig synger ”de gamle sange”, for at være. 

Dét er en vigtig mission! 

Anmeldelse af en viseaften 
 

Hvorfor ikke dele dine oplevelser med andre? 
Kunne du tænke dig at anmelde en viseaften? 

 
Vores redaktør Frank Petersen hører gerne fra dig på 

frank@visensvennervejle.dk   

Ny aktiv visesanger i Visens Venner 
Rikke Suner 

Visens Venner i Vejle har været så heldige, at en ny visesanger har meldt sig ind i foreningen. 
Velkommen til Rikke Suner. 
Rikke sang sin første vise ved viseaftenen i december, nemlig det gamle Kræn Bysted num-
mer: ”Solen er så rød mor”. 
Vi har bedt hende skrive lidt om sig selv...  

mailto:fuglebakken3@gmail.com?subject=Indlæg%20til%20Visebladet


 Anmeldelse af viseaftenen 

 

”Hvornår er der dejligst i Danmark” 

 

Fredag den 9. december 2022 

Visevært: Frank Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

Aftenens vært ved viseaftenen d. 9. december 
– Frank Petersen – kunne markere sit 5-års 
jubilæum som et særdeles aktivt medlem af 
Visens Venner i Vejle.  
Frank havde formuleret aftenens tema som et 
spørgsmål og i samarbejde med de mange 
visesangere sammensat et særdeles flot og 
alsidigt program med 22 numre.  

Som tilhører var det tydeligt, at der i forbere-
delsen til denne viseaften havde været et godt 
samspil mellem visevært og sangere.  
Aftenens optrædende lagde virkelig sjæl og 
engagement i deres svar på spørgsmålet 
”Hvornår er Danmark dejligst?”  
Hele repertoiret blev til en farvestrålende 
buket af nyere og ældre sange og viser, og 
sjældent har man oplevet så mange forskellige 
musikalske genrer på en viseaften.  
Ud over egentlige viser bød aftenen på tekster 
og melodier lige fra grand-prix-musik, over 
rock og pop til operettetoner – hele menuen 
serveret af en flok yderst veloplagte og dygti-
ge visesangere. 

Som tilhører kom man til at tænke på de man-
ge kvaliteter ved Danmark.  

Mon ikke Franks vision også har været både 
at få visesangerne inspireret og ikke mindst 
at få aftenens tilhørere til at reflektere over 
mangfoldigheden ved vores land. Hvis det 
var formålet, lykkedes det rigtig godt.  
Præcise og velvalgte kommentarer mellem 
de enkelte numre var med til, at tilhørerne 
på intet tidspunkt i programmet kom væk fra 
konceptet. 

På viseaftenen d. 9. december var der også 
debut for to nye medvirkende. Ved flyglet 
sad for første gang pianisten Ove Rasmussen, 
som på denne aften viste, hvor stor erfaring 
og musikalitet, han kan bidrage med, og på 
scenen optrådte Rikke med ”Solen er så rød, 
mor” – en vise af Lars Lilholt og Kræn Bysted 
– fremført på en måde, som kun kan få tilhø-
rerne til at glæde sig til et genhør med Rikke 
ved mange fremtidige viseaftener.   

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil som anmelder afholde mig fra 
”karaktergivning” og fra at vurdere de enkel-
te visesangeres præstationer, men nøjes 
med at konstatere, at alle havde gjort sig 
kæmpestor umage med at finde relevante 
svar på aftenens opgave med at finde tekster 
og melodier, som kunne besvare spørgsmå-
let: ”Hvornår er der dejligst i Danmark?”  



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 

Vi blev af visesangerne ført rundt i et meget 
forskelligartet univers: Sange om romantiske 
forårs- og sommernætter, årstidernes skiften, 
fortid og nutid, poesi, forelskelse osv.  

 

I løbet af aftenens sange og viser bliver vi 
mindet om sider ved vores eget land, som 
måske er glemt og overset - eller som vi ikke 
lige går og tænker over i hverdagen. 

I aftenens sidste nummer mødtes alle med-
virkende på scenen og sluttede op om san-
gen ”Kalenderlyset”.  
Som tilhører er man fortrøstningsfuld med 
hensyn til fremtiden for Visens Venner i Vej-
le.  
Med den energi og dynamik, som hele holdet 
udstråler, kan vi uden tvivl glæde os til man-
ge gode viseaftener. 

       Tak for en rigtig flot aften i Domus! 
                                    Søren Mols                                           

MORGENFRUEN 
Tlf.: 7571 1965 / morgenfruen.dk 

  Tak til AMMEGA 

Visens Venner i Vejle modtog før jul besked 

om, at vi var blevet tildelt 1.000 euro fra 

AMMEGA gennem deres danske  afdeling 

Ammeraal Beltech Modular A/S, der er 

hjemmehørende her I Vejle. 

Beløbet svarende til ca. 7.500 Danske kroner 

vil primært blive anvendt I forbindelse med 

foreningens eksterne arrangementer. 

 

Ønsker alle et 

 



Følg Visens Venner  

på hjemmesiden 
 

www.visensvennervejle.dk 

En viseaften i Visens venner 2022 



Visens Venner Vejle – 60 års Jubilæum 

Koncert med Thomas Kjellerup og Erik Grip 

 

Den 17. marts 2023 kl. 19:00,  Domus (Store sal)  v/Sønderåen 1, 7100 Vejle 

Der er spisning og fællessang fra kl. 18.00 til 18.55 

Husk! Hvis du er medlem og har betalt kontingent for sæson 2022/2023 kommer 
du gratis ind. Det kræver dog tilmelding/reservation senest 10.02.2023 mod oplys-
ning om medlemskab og medlemsnummer.  
Tilmelding/ reservation på  jubi-billet@visensvennervejle.dk 
 
Har du som medlem ikke betalt kontingent kr. 250,00 endnu, eller er du ikke med-

lem, men ønsker at blive medlem så indbetal hurtigst kr. 250,- (for 3 viseaftener 

resten af sæsonen februar, marts og april) inden den 01.02.2023. Derefter kan til-

melding/reservation til Jubilæums-koncerten den 17.03.2023 foretages. 

Medlems-kontingent til Visens Venner, Vejle indbetales på: 

            Bank nr.:    5545         Konto nr.:   7557 779 293 

Oplys venligst:  Navn, adresse og e-mail  

Pris pr. billet for ikke medlemmer: kr. 175,00 + gebyrer 

Billetsalg: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/62gox7w04u  

Vi glæder os til at byde jer velkommen. 

mailto:jubi-billet@visensvennervejle.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. 

 

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: 

1 viseaften: 80,- kr. 
Hele sæsonen - 5 viseaftener: 250,- kr. 

 
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 

DET ER NU IGEN  

BLEVET MULIGT AT  

BETALE MED MOBILE PAY 

Der vil være opslag med telefon-nr. 

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: 30 kr. og 40 kr.  

Særtilbud, kun til viseaftener:  

6 stykker smørrebrød for 150 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 

www.smoerrebroed-online.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. 

 

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 

●   BRYLLUPSKAGER   
●   MORGENBRØD 
●   SPECIALKAGER 
●   LOGOKAGER 
●   LAGKAGER 
●   OVERFLØDIGHEDSHORN 
●   PETIT FOURS


