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Det blev en fornøjelig juleafslutning i visevenners lag. En sådan juleafslutning forløber altid lidt anderledes 
end en traditionel viseaften. Denne aften var der vægt på at vi skulle synge en masse fællessange. Og 
sunget, det blev der. 

Allerede ved indgangen var julestemningen lagt an, da Anita, med en for årstidens traditionel 
hovedbeklædning, tog imod betaling, og visevenner i julehumør ventede på at klokken skulle blive 19. 

                             

Humøret var højt fra start. Efter sildemadder, m.m. og en lille en til ganen startede vi med vores 
traditionelle indledende sang, som handler om at være blandt visevenner. 

     

      

 

. 

Vores sædvanlige Magiske 5 minutter blev denne aften levsyngemanden på risten. 

Birgit og Leif introducerede os til en ny smuk julesang: “Hvad er det, der gør jul til n 

 

Britta og Bjerring klar til en festlig aften 
 
 
Ind imellem alle fællessangene, som deltagerne selv var med til at vælge, var der 
indlagt diverse julequizzer. 
 

Vores kasserer Robert viste sig som en drillenisse denne aften. Den quiz han 
havde taget med krævede, at vi skulle have gang i de små grå. 

Ingen af os havde alle 10 spørgsmål rigtige, men Bodil gjorde det godt – hun 
vandt med 9 rigtige svar. 

Formand Erling fik hjælp af både Sigrid og Birgitte (her ses Sigrid) til at trække 
numre, så der kunne findes frem til hvem, der på skift skulle vælge de mange 
julesange men også vindere af de forskellige julegaver, som Anette have haft 
travlt med at købe og pakke smukt ind.  

Amerikansk lotteri nåede vi også.  

Der blev selvfølgelig også plads til lidt optræden mens vi andre hvilede 
stemmerne. Birte optrådte med selvvalgte viser akkompagneret af vores  
pianist Leif. 
 
                                            Birte sang bl.a. Hænderne af Rosa Abrahamsen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vi sluttede aftenen ca. 22:30, og efter de glade smil at dømme, er der noget, der kunne tyde på, at det 
havde været en god aften og at julestemningen så småt var ved at indfinde sig. 

                                                                                 

                                                                 

 

 

Vi ønsker alle visevenner en rigtig glædelig jul og et godt nytår 

På gensyn den 27. januar 2017 

Vores sædvanlige Magiske 5 minutter blev denne aften leveret af Sanger Kaj, 
som valgte at synge om manden på risten. 

Birgit og Leif introducerede os til en ny smuk julesang – det var : 

 “Hvad er det, der gør jul til noget særligt”, som vandt DR’s 
julesangskonkurrence i 2015 

. 

Her Lotte ved aftenens afslutning        


