Formandsberetning for årene 2019/20 -2020/2021 og 2021-22 for
Visens Venner Hillerød.
Til Generalforsamlingen onsdag d. 11 maj 2022.
Denne beretning er gældende for de sidste 3 år. Vi har jo været ”lagt
ned” af corona i en længere periode. Derfor har vi hverken haft
viseaftener i efteråret 2020 eller foråret 2021. De pokkers kinesere!
Af samme grund aflyste vi generalforsamlingen som skulle have fundet
sted maj måned 2021.
MEN i første halvdel af 2020 var vi på scenen!
I februar måned bestyrede Ole Nisbeth en aften med De Grå Synger med
en masse af de gammelkendte slagere fra vores ungdom. Desværre var
jeg ikke selv til stede, men har hørt at det var en god aften. Kun vores
egne visesangere var på scenen, suppleret af vennekredsen.
Marts og april måned måtte vi desværre aflyse pga corona.
På samme konto måtte vi også – oh, jammer og ve - aflyse efteråret 2020
og foråret 2021.
MEN i efteråret 2021 gik det heldigvis løs igen.
Vi startede med en Ida og Bent From aften i oktober måned med vores
egne visesangere. Vi var så heldige, at Svend Jørgensen, bror til Ida From
akkompagnerede til nogle af viserne. Hyggeligt og dygtigt og vores
visesangere og akkompagnatører gjorde det godt. Lilian afsluttede med
Annas Ballader, det kan vist ikke gøres bedre.
Viseværter Sisse og Per
I november måned kom endelig Christian Søgaards Trio, som vi havde
måttet aflyse 2 gange pga corona. De er fantastisk dygtige og
viserepertoiret er meget fint. Dejligt at høre dem igen.
Visevært Per

I december måned var Lasse som sædvanlig visevært. Vi droppede
fællessangene pga risiko for coronasmitte, men hørte nogle dejlige juleog andre viser, og Sisse fortalte fra sit liv som barn i en præstegaard.
Der blev også købt ind af hjemmeproducerede ting af Kirsten Kann til
glæde for grønlandske børn. Og så var Julen sunget ind!
I 2022 startede vi med et besøg af ”Natbussen”. De har i årevis holdt
julekoncert i Slotsbio, hver gang udsolgt. Det var en herlig aften med
masser af god musik og klovneri af Mc. Ewan. Udover at være en meget
dygtig trommeslager, kan han også pifte fuglefløft helt utroligt godt. De
andre medvirkende var Svend Jørgensen på klaver, Asger Jørgensen (søn)
på bas, Kesser på Ukulele og køkkentragt (!) og Jesper Løvdahl på
Saxofon.
En festlig aften. Der blev lidt plads også til vores egne.
Vike havde sin første tjans som visevært, og det gik fint.
Marts måned var Ole Nisbeth visevært. Han ville knytte sløjfen på ”De
Grå Synger” og fandt viser fra de nyeste bøger. Mottoet var: syng med på
omkvædet!
Jeg selv var på skiferie i Norge og kunne derfor desværre ikke være med.
Jeg har hørt, det var en fin aften.
I april måned havde vi besøg af ”Karan fra Brua”. De kommer fra
Trondhjem, hvortil danske Søren Hjort er emigreret. Han er gammel ven
med Thomas Kirkegaard, som havde taget initiativet til at invitere dem til
viseforeningen.
Jeg var desværre selv syg, men har fået fortalt af flere, at det var en kanon
aften. De var knalddygtige og havde et fint og varieret repertoire.
De må gerne komme igen, men Trondhjem ligger lidt langt væk.

Efterårsprogrammet er stort set på plads.
Vi starter med et scoop: i oktober måned får vi besøg af Kurt Ravn, som
alle vist kender fra diverse musicals, julekoncerter og som Røde i
Matador. Det bliver spændende at høre, hvad han vil diske op med.
Vi syntes, vores vennekreds skulle have en særlig oplevelse efter disse
trange coronatider.
Visevært Per
I november måned kommer Jens Jepsen, tidligere mangeårig og
karismatisk leder af ”Klaverfabrikken” og musiker M.C. Hansen.
Programmet vender vi tilbage til i efterårets første nyhedsbrev.
Nyt fra Visens Venner Danmark.
I år afholdt Hillerød Regionalmøde for viseforeningerne øst for Storebælt.
Det var et velbesøgt møde og vi fik hilst på den nye formand for Visens
Venner Danmark, Ib Østergaard. Ib kan både spille klaver, harmonika og
synge. Ib afløste Dorte Birch, som har været en meget fin formand for
foreningen i 6 år.
Desværre er der en del viseforeninger som skranter, dels pga faldende
medlemstal, dels pga problemer med at finde folk til bestyrelsen.
Heldigvis har vi ikke de problemer i Hillerød.
Der er en del personer, som slider for vores viseforening. Den fredag, vi
har viseaften, møder Carl Aage Bastian, Hans Hollensted og Jens Høyer kl.
12 for at ordne lyd og lys. Og så kommer de igen om eftermiddagen kl. 17
for at være klar til lydprøve og andet forefaldende. Nu kommer Charlie og
hjælper Jens med lyset, det er en stor aflastning.
Vi er imponerede over, hvor professionelt lydanlægget fungerer. Stor ros
til vores lydfolk!!

Sidste år var de og andre, som slider for foreningen, inviteret til en
beskeden frokost i havehuset sammen med bestyrelsen. Meget hyggeligt.
Det gentager vi i år.
Tak til dem jeg har nævnt, tak til vores dygtige visesangere og pianister og
ikke mindst tak til vores vennekreds, thi uden jer ingen viseforening.
Det er nu 8 år siden, jeg inviterede en gruppe kyndige mennesker til
drøftelse af, om ikke det var en god ide at starte en viseforening. Der
havde tidligere været en veldrevet viseforening, startet af Poul Danø,
men den var lukket nogle år forinden. Det tog os 10 minutter at finde ud
af, at selvfølgelig skulle vi det. Vi fik også dannet en bestyrelse, der er den
samme som i dag, dog nu suppleret med Thomas og Vike.
Mogens Hansen, som har været med i bestyrelsen lige siden den blev
dannet for 8 år siden, ønsker ikke at fortsætte. Kære Mogens, du skal
have tusind tak for de 8 år, der er gået, og for det arbejde du har udført i
bestyrelsen, lige siden den blev dannet. Det har været enormt hyggeligt.
Thomas, som er 1. suppleant, ønsker at indgå i bestyrelsen, og han er
derfor på valg. Hvis andre har lyst, må de endelig stille op, så får vi
kampvalg!!
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et utroligt hyggeligt samarbejde.
Det er ingen sag at være formand med så kompetent en forsamling til
hjælp. Det føles meget trygt.
Per

