
 Sällskapet Visans Vänner rf 
medlemsbrev 4 mars 2019         

Tisdag 12 mars knäppafton med årsmöte! 

Klockan 20.00  OBS!!  
Lilla Ofreden, Kalevagatan 9, portkod 1989  

Tema: NEJ! 
Kom gärna först på Nordiska Visskolans konsert 

18.30 på Luckans nya lokal, Georgsgatan 27, i före detta 

Amos Anderssons museum 
 

Sällskapet Visans Vänner rf, Helsingfors     http://hfors.visansvanner.fi     epost: vv.hfors@gmail.com 
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Jonas Koivumäki  

Kära visvänner! 
 

Solen gör tappra försök att bryta igenom vinterdimman och även om de förebådar kallare vinterväder för några 
dagar framåt så vågar jag lova att snart är det vår, vi får bara ännu vänta litet med det. Än så sova björk och ljung och 
de som lider allergi får än så länge nöja sig med alpollen importerade från Tyskland och södra Sverige, enligt 
meteorologerna. 

Det lider mot årsmöte och det betyder att jag suttit som ordförande i snart ett år. Vilket trevligt år, tack allihopa 
för ert stöd och för visglädjen! Det har varit mysiga knäppaftnar, fina konserter, glada vismiddagar, bra Mörne-skiva, 
och trevliga förberedelser inför det stundande jubileumsåret. Den livsglädje och generationsöverskridande (vilket 
ord!) samhörighet som vi har inom Visans Vänner skulle vara en utmärkt exportvara vart som helst. Det kunde nog tas 
upp i något lämpligt företagsledningskonsultsföredrag...  

Som jag skrev senast så surrar det av visor i luften och konserterna och visaftnarna avlöser varandra i jämn takt 
hela våren. Här i medlemsbrevet kan du läsa om alla de närmaste evenemangen. Dessutom har vi fått  
två nya medlemmar sedan senast, inte helt okända Carita Holmström och Annika Cleo Hultman,  
hjärtligen välkomna med! 

Vi ses nästa tisdag (Visans Dag i Norden!) på årsmötesknäppafton, observera den  
avvikande tidpunkten, träffen börjar klockan 20, eftersom vi vill ge oss alla möjlighet att först gå på 
Nordiska Visskolans turnékonsert kl. 18.30 på Luckan, se nedan! 
 
Pata  

Patrick Eriksson, ordf.  

Vårens program:  
• måndag 11 mars kl 18 Talangjakt på TF i Otnäs 

• fredag 22 mars kl. 19 VISMIDDAG PÅ BRAGE → 

• onsdag 3 april kl. 19 Visafton på Vallmogård  

• lördag 6 april Talangjaktsfinal i Helsingfors 

• tisdag 9 april kl. 19 knäppafton, tema: ”KANSKE” 

• tisdag 14 maj kl. 19 knäppaftonstema: ”FY!”              

 

 
Vem vill du sitta med på 

VISMIDDAGEN 
fredagen den 22 mars? 

 
Boka bord hos 

lelanybergh@hotmail.com  
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Har du redan bokat vänner och bord?  

Vismiddag på Brage fredagen den 22 mars kl 19 
Visans Vänner bjuder på underhållning och mat på vår redan legendariska vismiddag. Gutte 

Klingstedt koordinerar programmet. gustav.klingstedt@gmail.com  

Du som visvän kan njuta av kvällen i vänners sällskap 

Låt budet gå. Ta minst tre betalande vänner med dig – ät själv gratis!   

Boka bord hos Lela Nybergh lelanybergh@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårvisor på Vallmogård i Grankulla  
Visans Vänner och Grankulla stad arrangerar en visafton på Villa Vallmogård i Grankulla  

ONSDAGEN DEN 3 APRIL kl. 19 
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 Senaste knäppafton den 12 februari 2019  
 

 

med temat HU! samlade 16 visvänner, som tolkade temat lite hipp som happ. Än var det skräck, än var 

det överraskningar, ångvisslor och hutter. 

Två nykomlingar dök upp, inga nybörjare direkt, men noviser i visvänssammanhang. De två heter Annika 

Cleo Hultman och Carita Holmström och båda har vi det här laget ansökt och beviljats medlemskap. 

Välkomna i gänget! 

Vi var med: Nina Hamro, Seppis Seppänen, Pata Eriksson, Maryelle Lindholm, Jonna Sundberg, Bosse 

Österberg, (höger bild), Jonas Koivumäki, Henrik Huldén, Gutte Klingstedt (vänster bild), Annika Cleo, 

Carita Holmström, Nikolai Kovanko (bilden i mitten), Calle Fuhrmann, Lela Nybergh, Chrisu Österberg 

och David Parland. Eftersom det var fisksoppans dag bjöds det på en mustig sådan soppa och därpå en 

massa intressanta visor. 
 

1. Gutte Ångbåtsblues Cornelis Vreeswijk 

2. Jonna + Jonas När jag var gift med Herrman Lisa Nilsson – Kristina Lugn 

3. Bosse Dunkan och Skinkan (recitation) Pontus Henriques (1852-1933) 

”Dunkan och Skinkan” kan beskådas illustrerad på adressen http://swedickson.se/skinkan/skinkan.htm  

4. Bosse Den grymme fadern  

5. David Se svarta böljans vita drägg La Folia-melodin – Bellman (Fredmans sång nr 5b) 

6. Nina  Time An A Bottle Jim Croce 

7. Seppis Olen saanut elää Matti Seppänen 

8. Nikolai Sjukbesök Ruben Nilson 

9. Pata Tankar vi en tapet Stefan Demert 

10. Carita Att spilla tid Carita Holmström (uruppförande) 

11. Henrik Vårvisa i norr Halvdan Sivertsen – sv.text Henrik H 

12. Gutte Jag minns dej, Amanda Victor Jara – sv.text Cornelis Vreeswijk 

13. Maryelle Balladen om John B Karlsson Glory Halleluja(William Steffe) –text Hans Widmark 

14. Annika Cleo Jag vill ha ett hus vid havet Marie Fredriksson – Lasse Lindbom 

15. Bosse Blood On The Saddle Tex Ritter 

16. Calle F Fiken  okänd, ur Limpans arkiv 

17. Jonas o Jonna Vargjakten Vysotskij – C&O Palmér 

18. Henrik Där inne Jan Eggum – sv. text Henrik H 

19. Nikolai Det löftet har du glömt (rysk romans) 

20. Gutte o Jonas Homeward Bound Simon & Garfunkel 

21. Gutte Kvinna i bredbrättad hatt (Oleo de mujer con sombrero)  Silvio Rodriguez – sv.text Gutte K 

22. Gutte o Henrik Incestvisa Cornelis Vreeswijk 

23. Henrik Förälskad F.Ahlert-Halvard Jenssen, sv.text Henrik H 

24. Gutte Sjösalavår Evert Taube 

25. Henrik o Gutte När mörkret faller (Last Thing On My Mind) Tom Paxton – sv.text Henrik H   

   

             
 

 

 

 

     

Visbuss 75 har startat 

    Jubileumsförberedelserna för 2020 har gått in i ett nytt skede. Här ska firas! 
Vi ska genomföra 75 olika aktiviteter under jubileumsåret. Om du är på 

facebook kan du gilla sidan Visbuss 75.  
Och du är precis som du anar själv en del av bussens aktiviteter . Välkommen 

ombord, hälsar jubileumskommittén Jonna, Pata, Gutte o Henrik   
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stjärnorna på slottet i Grankulla  

 
Våren 2019 bjuder Grankulla stad och Visans 
Vänner på tre visaftnar på Mikael Lybecks 
jugendvilla Villa Vallmogård. Två av konserterna 
är med enskilda medlemmar och den tredje står 
Visans Vänner för. 
 

De tre visaftnarna har olika karaktär. Först ut 
var vår nya medlem Carita Holmström den 26 
februari, i sällskap med en vidunderlig musiker, 
harpisten Lily-Marlene Puusepp. Duon bjöd på 
en musikaliskt mångsidig viskavalkad. 
Konserten innehöll bland annat nyarrangemang 
för harpa av de tre tonsättningarna till Arvid 
Mörnes dikter som Carita gjorde till Porkala uf:s 
och Visans Vänners Mörneprojekt år 2016.  
Mörne till harpa på 
Vallmogård – det ni!  
 
Den 17 mars fylls scenen av 

dikt och visor med något som vår medlem Henrik Huldén kallar Poetic 
Light Orchestra (han tänkte aldrig på förkortningen), dvs Jonas 
Koivumäki, Niklas Nylund, Nina Hukkinen, Valter Huldén, Alina 
Huldén, Trio Sib’birds och trombonisten Jan Takolander. 
 

Och den 3 april blir det VÅRVISOR MED VISANS VÄNNER. 

Pata Eriksson håller i trådarna.  
 
 

Visa vad du kan  
En talangjakt för singer-songwriters och vistolkare i 

studentkretsar, arrangerad av Studentbladet och Visans 
Vänner i samarbete med nationerna. Deltävling på TF i Otnäs 

måndagen den 11 mars klockan 18.  
Kolla Facebook-evenemanget här. Final 6 april i Helsingfors.  

Priserna är Flow-biljetter och bidrag för en produktion.  
Visor, akustiskt, eget eller tolkat, ensam eller i grupp. 
Känner du någon som borde delta? Kontakta Jonna 

Sundberg, VV, jonna.sundberg@welho.com  
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