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Program for 2. halva r 2020. 

 

Hulemøde: kl. 19.00  

Tirsdag 6. og 22. oktober 

Tirsdag 3. november 

                              Tirsdag 1. december 

Viseaftener: Kl. 19.00 
I pausen nyder vi den medbragte mad. 

Tirsdag den 29. september: Visevært: Judy 

Tirsdag den 27. oktober: Visevært: Henning 

Juleafslutning 
Tirsdag den 24. november: Visevært: Besty-
relsen 

Husk! Vi begynder kl. 19.00 med spisning 

af medbragt mad. NB: ALLE bedes medbrin-

ge en lille gavepakke (værdi ca. 20 kr.) 

 
Gæstebilletter til viseaftner i a rets løb kan 
købes for 50 kr. 

Søndag den 13. december synger vi julen 

ind på Værket (foyeren) Randers Accordion 

klub spiller fra 13.30 – 14.15. Derefter un-

derholder Visens Venner med julens sange 

kl. 14.30 til ca. 16.30. 

Vi ha ber pa  en rigtig god julestemning. 
 
Gratis adgang! 

 

H
u

skelisten
 

Bestyrelse: 
Formand: Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940 Randers SV tlf: 41 58 64 80 

E-mail:isb@fiberflex.dk 

 
  

Næstformand: Leif From tlf. 28 70 08 56 
Kasserer: Ivar Buch tlf. 31 95 80 33 
Sekretær: Conni Støvring tlf. 23 23 43 08 
Best. Medlem Ebbe Bonde Hansen tlf. 51 24 88 20 
Supp. til bestyrelse: Lena Nielsen tlf. 20 63 21 37 
Supp. til bestyrelse Judy Lindgård tlf. 21 34 03 54 

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 

Deadline for næste nummer: 4. november 2020 

Vise Nyt: Redaktør: Knud Erik Pedersen tlf. 21739495 
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Formandsberetning for 2019. 

Velkommen til Visens Venner i Randers Generalforsamling. 

Der var afbud fra Ole og Suzanne, Henning og Finn. 

 Fra september besluttede vi at starte vore viseaftner fra kl 19.00 til 

21.30, hvilket faldt i god jord hos vores medlemmer. 

Vore viseaftner forløb således. 

Januar: Skulle Karen have været visevært, men fik forfald, så jeg tog 

over og var visevært for de 3 herlige gutter, der kaldte sig Slæbe Sild.  

Februar: Var Leif visevært, og han havde valgt, at vi selv skulle på sce-

nen. 

Marts: Var Henne visevært, og vi havde besøg af ” Johns Bedste”. 

April : Fritz var visevært og havde valgt temaet: Forårshovedrengøring, 

hvor vi alle var på. 

September: Lena var visevært, og vi havde besøg af Ivan og Nervepiger-

ne.  En aften med 3 dygtige visesangere, og ikke mindst en fremragende 

guitarist. 

Oktober: Karen visevært. Vi havde besøg af Henny og Peder Holm. Det 

var et dejligt gensyn, og vi nød de 2 dygtige visesangere. Der var også 

nogle af vore egne på scenen.  

November: Var bestyrelsen viseværter til vores juleafslutning, hvor vi, 

som vi plejede, startede med at spise medbragt mad, havde lotteri, pak-

kespil, julesange og julehygge. 

Den 15. dec. holdt vi julekoncert på Værket.  

Nogle af os har underholdt på Borup Vængets Plejehjem til deres fre-

dags-Cafe, 3 til 4 gange om måneden, en hyggelig formiddag, som star-

ter med lidt fællessange, kaffe, så fællessang igen, banko, og til slut fæl-

lessang, alt sammen holdt inden for 1 ½ time.    

Vi underholdt på Langå Camping den 18. juli, hvor Camping Fatter ser-

verede stegt flæsk og persillesauce for de ca. 70 fremmødte gæster. Ud-

over dette havde vi 3 øvedage hos os til vores Randers Uge koncerter, 

som var den 12. ,og 13. august der blev holdt i Helligåndshuset, begge 

dage for fulde huse ca. 100 pers. pr aften.  

 

 
Som tak for indsatsen i årets løb, spiste vi alle hos Anne Marie den 19. 

februar, inden vi tog på Randers Egnsteater og så forestillingen: ”Så læn-

ge vi lever”.   

Regional møde marts i Holstebro. Ivar og jeg deltog.  Andre i bestyrelsen 

var forhindrede. 

Landsmøde i Helsingør i september, Ivar og jeg deltog.  

 

Tak til Leif for dit arbejde med sponsorerne. 

Vi har mistet 7 medlemmer pga. sygdom og dødsfald, men vi har fået 9 

nye medlemmer. 

Vi har haft 6 øve/hule møder, 7 viseaftner og 2 koncerter i Randers ugen 

samt julekoncert på Værket.  

8 9 

 
Vi kan spare mange penge til trykning, porto og kuverter, hvis vi må sen-

de ViseNyt, som e-mail til dig. 

Har du en e-mailadresse, så send venligst en hilsen til Ivar på adressen: 

isb@fiberflex.dk Du vil så fremover modtage Vise Nyt, som mail i pdf-

format, som kan læses af enhver PC.  

Hvis du gemmer bladet, er det også nemmere gemt på din PC, end i ”bunken” 

på køkkenbordet.! 

De, der ikke bruger e-mail, eller som fortsat ønsker bladet på papir, vil natur-

ligvis få det tilsendt. 

Visevenlig hilsen / red.  

En stor tak til alle, der har væ-

ret så venlige at være sponsorer 

i vores viseblad. 

9 
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Conni ConniConni med band. band. 

 

  

13 4 

Med fokus på det danske køkken, tilbyder Livretten en 

lang række menuer der spænder fra dagens ret og smør-

rebrød til grill og festmad.  

Desuden kan man tilmelde sig en fast ordning og få leveret 

varmt mad ud hver aften mellem kl 16.00 og 18.00. 

Ring til os på 86 41 94 93, eller besøg vores hjemmeside www.livretten.dk 

Livretten· Sjællandsgade 30c, 8900 Randers C  
Åbningstider: Mandag - Fredag 16-20 Lørdag og Søndag 14-20  

86 41 94 93 · livretten@gmail.com  

Siden 1998 

1
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Kære Venner. 

Hvis I har savnet visesang er der håb forude. 

Folkemusik Randers og Hotel Randers har bedt Leif, Ebbe, 

Ivar og mig lave en viseaften på Hotel Randers tirsdag den 

11. august kl. 19.00. 

Pris 50.00 kr. Billetter kan købes på Folkemusik i Randers 

med linket. 

Link til billetter, skriv : folkemusikiranders.dk 

Henne med venner 10 
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Vores huspoet, Fritz, har skrevet dette digt. 

”Hudsult ” 

En blid berøring si’r så hudløs ærlig’, 

at nærkontakt er helt u-undværlig, 

et forsømt behov skaber let tumult, 

jeg mærker, min hud den lider af sult!!! 

 
Jeg synger “I’ve got you under my skin”, 

men savner at mærke din varme kind, 

det er da osse en pokkers skam, 

at man ej må gi’ - eller modta’ et kram!!! 

 
Syn’s du, omgangsformen er ble’t for kold, 

når møder ska’ foregå bag et skjold? 

Frisøren blev stormet – og håret sat, 

mens huden blev glemt og helt forladt!!! 

 
Hvad hjælper al hud- og skønhedscrem, 

når manglen på kærtegn er så ekstrem, 

”Rør ved mig”, jeg be’r – åh kære Gud, 

det er som vitaminer for min hud!!!  

 
Hænderne er vasket og aftenbønnen bedt, 

og min hud trygler om at bli’ tilgodeset, 

man bli’r føl’ses-kold af lange, hårde savn  

- men smelter i varmen fra en åben favn!!!  

 

                             - Fritz K. Hundborg, 

maj 2020 

Viseaften 29. septem-

ber kl. 19.00 

Visevært Judy 

 Vi har inviteret visven-

ner fra Kjellerup til 

at komme og underholde os. Men der vil også være nogle af vore 

egne visesangere på scenen. Det skal nok blive en festlig aften.               

Viseaften 27. oktober kl. 19.00. 

Jeg har fået til opgave at være visevært 
denne aften, tak for det.  2020 lærte os, at 
uanset hvilke kriser vi skal igennem, så er 
fællessangen en kæmpe hjælp.  Tænk 
hvad Phillip Faber satte i gang, og tænk 
på, at før Phillip, sang vi også fællessange 

i visens venner.  På denne aften vil alle visesangerne bestem-
me en fællessang, som de vil synge sammen med jer. Ud over 
fællessangene vil de også synge den vise, de bedst kan lide.  

Glæd jer 
Henning  

 

Tirsdag den 24. november kl. 19.00.  

Juleafslutning 

Visevært: Bestyrelsen 

Husk! Vi begynder kl. 19.00 med spisning af medbragt mad. 

NB: ALLE bedes medbringe en lille gavepakke (værdi ca. 20 kr.) 
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Lissie og Jø
rn Kære venner. 

Det har været et underligt forår, et forår, der brat blev stoppet af Corona 

Virus. Jeg tror, alle blev bange og gjorde alt, hvad der stod i deres magt 

for at beskytte sig selv og andre. Vores land blev lukket ned, og pludselig 

gik det op for os, hvor sårbare vi er. 

Vi fik masser af tid til at gøre det, vi havde lyst til. Vi har kørt vores 

skønne land på kryds og tværs og fået en masse dejlige naturoplevelser. 

Nu er Danmark så småt ved at åbne igen, og vi håber, det vil lykkes.  

Vi skal stadig passe på hinanden, og det vil vi også gøre til vores viseaft-

ner. Holde afstand, spritte af m.m. 

Jeg håber at se jer den 29. september. 

Kærlige hilsner fra Henne. 

6 11 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



VISENS VENNER I RANDERS 
www.visensvenneriranders.dk 

 

August 2020 31. 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  
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