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FRA LEDEREN 

 

Dette blir en quick-and-dirty utgave av VisAVis 

for i det hele tatt å få ut et nummer i 2009. Men 

sånn er’e bare, når man ikke har noen redaktør og 

det heller ikke har kommet inn noe stoff fra andre. 

Så da blir det en kort billedkavalkade med de 

bilder jeg har for hånden. 

 

For å spare tid og penger og miljø sendes denne 

bare ut som epost. Den sendes til alle medlemmene 

i de klubbene som har oppgitt epostadressene til 

sine medlemmer. Ellers må klubbens kontakt-

person sørge for videresending til medlemmene. 

 

Det gamle hjertesukk gjelder fremdeles:   

IKKE GLEM Å GI INFORMASJON VIDERE 

TIL KLUBBENS MEDLEMMER. 
 

PLEASE 
 

Det er så ergerlig å få påmeldinger til høsttreffet  

tre måneder etter påmeldingsfristen fordi 

invitasjonen ikke har blitt formidlet internt i 

klubbene. 

 

Herved forhåndsannonseres at regionmøtet i 2010 

blir 13 februar i Oslo, med Evert Taubes Venner 

som vertsklubb. Innkalling kommer senere, men 

merk dere datoen. 

 

Lederens hovedaktivitet på slutten av året har 

vært å begynne å planlegge neste års høsttreff. 

 

Eidene er forhåndsbestilt og har gitt oss et 

pristilbud som ligger noe høyere enn sist.  

Siden vi allerede har fått kommentarer om at 

treffet er for dyrt har vi undersøkt alternative 

steder og innhentet et stort antall tilbud. 

 

Det finnes rimeligere alternativer, men de ligger 

såpass avsides til at vinninga går opp i spinninga 

når man tar hensyn til reisetid og reisekostnader. 

Plassering av høsttreffet blir et tema på 

regionmøtet i februar. 

 

Et større problem er at vi ikke har noen 

arrangørklubb til neste år.  

 

Hvis det finnes en klubb som har lyst til å gjøre 

en innsats for ØNV-fellesskapet, så har dere en 

mulighet nå. 

 

Lederen tar den stooore jobben med å 

administrere påmeldinger, så arrangørklubbens 

oppgave er den morsomme delen: Organisere 

aktivitetene under selve treffet. 

 

Dag 

 



 

Noen bilder fra årets ØNV aktiviteter 
 

Gitarkurs på Gjestfriheten ved Randsfjorden i mars 
  

 
Kursdeltagere (Foto: Dag Hoftun Knutsen) 

 

 
Instruktørene Dag og Birger (Foto: Anne Aalbu) 



Felleskonsert på Gamle Horten Gård ifm Vestfold Kulturfestival i april 
 

 
Mamma vi’kke ha no’ spell og spetakkel hos oss (Foto: Anders Wahlstedt)  

 

Viser Ved Kanalen, Telemarkskanalen i juni 
 

 
Viseklubben Børre på Ulefos Hovedgård (Foto: Dag Hoftun Knutsen) 

 

    
Slusekafeen Vrangfoss: De4(Foto: Dag Hoftun Knutsen) Kjell Hovde(Foto: Sveinung Hovensjø) 

 



Visearmadaen Tjøme rundt i august, konsert ved Verdens Ende 

 

   
Scenen (Foto: Harald Dyrkorn)                         Kontrabass i solnedgang (Foto: Per Tørmoen) 

 

 
Viseklubben Børre (Foto: Per Tørmoen) 

 

 
Vestfold Ukuleleklubb (Foto: Per Tørmoen) 



Høsttreff på Eidene i oktober 
 

 
Mangfold (Foto: Turid Lisbeth Nygård) 

 

 
Stemningsbilde ved miksebordet (Foto: Grethe Hoftun Knutsen) 



 

Kvintsirkelen 
 

Nyttig hjelpemiddel til å finne akkorder. Bør læres utenat, så bare begynn å pugge. 

 

 
 

 

Glem ikke å besøke NVF’s glimrende hjemmeside viser.no 
 
 
 

 
 

er et informasjonsblad fra  

regionsutvalget i Øst-norsk Viseforum til medlemmene.  

Er det stoff du savner, noe du gjerne vil ha med?  

Ta gjerne kontakt med Dag Hoftun Knutsen, daghk@online.no 

 

 


