En stor tak til alle, der har været så venlige at være
sponsorer i vores viseblad.
Viseaften den 27. september 2022.
Efter sommerpausen og Randers-ugen er vi atter parate til at starte vore hyggelige visearrangementer. Til denne aften har jeg plukket og håndsorteret de
absolut bedste af vore egne solister.
Septembers himmel er så BLÅ… Men hvorfor kun denne ene farve. Lad os
få noget kulør på tilværelsen i alle regnbuens farver - og flere til...
Derfor videregiver jeg denne inspiration og opfordring til vore solister om at
finde paletten frem og ”male” skønne og farve-rige viser /sange på vore nethinder (og i vore øregange).
Paw Sko ApS
Randers Storcenter
Merkurvej 55
8960 Randers SØ
Tlf. (+45) 86 44 87 30
CVR-nr. 20 61 58 93
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Denne aften kan fjerne en mørk og grå hverdag !!!
Med farvestrålende hilsen
Visevært Fritz
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Program for 2. halvår 2022.

Bestyrelse:
Formand:

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

Huskelisten

Hule/øvemøde kl. 19.00 i Helligåndshuset.
Tirsdag 6. september
Tirsdag 4. oktober
Tirsdag 1. november
Tirsdag den 6.december øve til jul på værket

Viseaftener: Kl. 19.00.
I pausen kl. 20.00 nyder vi den medbragte mad.

E-mail:isb@fiberflex.dk

Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Best. Medlem
Supp. til bestyrelse:
Supp. til bestyrelse

Leif From
Ivar Buch
Conni Støvring
Ebbe Bonde Hansen
Lena Nielsen
Judy Lindgård

Tirsdag den 27. september: Visevært: Fritz
Tirsdag den 25. oktober: Visevært: Leif
Tirsdag den 29. november: Juleafslutning. Bestyrelsen
Gæstebilletter til viseaftner i årets løb kan købes for
50 kr.

Henning Andersen

Sang/guitar

Ole Ankjær

Sang/guitar

Suzanne Schytt

Sang

Jørn Bang

Sang/banjo m.m.

Lissie Bang

Sang/harmonika

Juleafslutning

Henne Buch

Sang

Ivar Buch

Sang/guitar/mundharpe

Leif From

Sang/sav/trommer

Ebbe Bonde Hansen

Sang/guitar

Karen Møller

Sang/guitar

Lena Nielsen

Sang

Conni Støvring

Sang

Fritz Hundborg

Sang

Claus Pape

Guitar m. m.

Judy Lindgård

Sang

Bønne

Pianist

Lørdag den 17. december 2022 synger vi julen ind på
Værket (foyeren).
Randers Accordion klub spiller fra 13.30 – 14.15.
Derefter underholder Visens Venner med julens sange kl.
14.30 til ca. 16.30.
Vi håber på en rigtig god julestemning.
Gratis adgang!

Koncert i Randersugen 2022 i Helligåndshuset.
Mandag den 15. august kl. 19.00
Billetter købes: Bog & Idé, Rådhusstræde fra 1. august.

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

Deadline for næste nummer: 8. november 2022
Vise Nyt: Redaktør: Knud Erik Pedersen tlf. 21739495
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tlf. 28 70 08 56
tlf. 31 95 80 33
tlf. 23 23 43 08
tlf. 51 24 88 80
tlf. 20 63 21 37
tlf. 21 34 03 54

Viseaften den 25. oktober
Denne aften er jeg visevært og vi får besøg af gruppen ” SLÆBESILD”
bestående af Helge, Frank og John fra Aarhus Viseklub. De er et nogle
festlige herrer som har besøgt os før, så det bliver et dejligt gensyn.
Der kommer også nogle af vores egne vise sangere på scenen.
Jeg håber I møder op til en festlig aften, måske har jeg en historie i ærmet.
Hilsen fra Leif

Tirsdag den 29. november kl. 19.00.
Juleafslutning.
Vicevært: Bestyrelsen
HUSK! Vi begynder kl. 19.00 med spisning af medbragt mad.

En stor tak til Pulterkammeret for trykning af Vise
Nyt og programmerne til
Randers Ugen.

NB: ALLE bedes medbringe en lille gavepakke (værdi ca. 20
kr.)
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Kære vennekreds.
Søndag den 19. marts 2023 kl. 14.30 fejrer

Visens Venner i Randers 50 års jubilæum.
Det glæder vi os til at gøre sammen med jer. Det foregår i Helligåndshuset, og endnu er det en hemmelighed, hvad der skal ske, men det hører I om i vores blad
til januar, og I kan godt glæde
jer.
Reserver datoen.
Knus fra Henne.
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Formandsberetning 2022.
Velkommen til generalforsamling Visens Venner i Randers.
Afbud fra Lissie, Jørn og Suzanne.
Dette er igen et år med mange aflysninger. Vi måtte aflyse alle viseaftnerne i foråret 2021. Til gengæld gennemførte vi vores Randers
uge koncerter, og alle viseaftnerne i efteråret.
September havde vi besøg af Karoline Budtz og Jens Christian
Kwella en rigtig god aften. Oktober styrede Ebbe aftenen, hvor vi
alle var på scenen.
December var bestyrelsen vise værter. Julehygge med konkurrencer,
lotteri, julehistorier og selvfølgelig jule viser.
Vi havde glædet os til at synge julen ind på Værket den 19. december, men dagen før blev det aflyst, hvilket vi selvfølgelig blev kede
af, men så har vi programmet klar til 17 december 2022.
Regionalmødet i marts Kjellerup marts blev aflyst.
Landsmødet blev holdt I Kjellerup september, hvor Ebbe, Ivar og
jeg deltog.
Ebbe, Ivar og jeg synger hver anden fredag fællessange på Borup
Vænget plejehjem til deres fredags cafe, kl. 10… . Det er meget hyggeligt, og vi har fået en masse dejlige venner, og lidt penge til foreningens kasse. 600 kr.
Vi har besluttet kun at lave en koncert i Randers Ugen. Det bliver
den 15. august, og billetterne sælges i Bog og Idé Rådhusstræde til
100 kr. Der er allerede gang i salget.
Vi har fået 8 nye medlemmer i Visens venner i Randers, dejligt.
Tak til jer alle samme for indsatsen i årets løb, og tak til Leif for dit
arbejde med at tegne sponsorater.
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Visens Venner i Randers står atter klar til at give alle ved
viseaftnerne en god og munter aften i Helligåndshuset.

Højdepunkter fra
Vise Venners
fotoalbum.
Fotomontage :
Ivar Buch

På glædeligt gensyn .
Visens Venner i Randers

August 2022

33.årgang

VISENS VENNER I RANDERS
www.visensvenneriranders.dk

