
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.19-03-14 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 24-03-14, kan du evt. klage til 
postvæsenet. 

 
 
 
Ansvarlig for layout af bladet og hjemmesiden: 
 
Bjarne Christoffersen. Han indgår også i redaktionen sammen med Jes. Bjarne kan 
kontaktes på hjemmeside@visensvenneriglostrup.dk. 
 
Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller æn-
dringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.  
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    
 
 
Fredag d. 19. september 
Fredag d. 31. oktober 
Søndag d. 7. december 

Viseaftener i vores naboforeninger 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre afde-
linger af Visens Venner (og link til deres hjemmeside, hvis de har sådan en). 

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til 
medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner 

        

 

Bestyrelsen: 
Formand: Annie Laksø                                                 3218 1780 
 Bogtrykkervej 35 st. tv, 2400 København NV 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 4640 2178  
 Henning Poul Tabbert Olsen 3670 3655 
 

 

 
 
 
 
 
 
22. årgang nr. 3      april 2014 
__________________________________________________________ 
 

Sæsonens sidste viseaften er fredag d. 4. april – vi præsenterer: 
 

”Vores højt besungne fritid”. 
En aften med alle os. 

(se omtale inden i bladet) 
Solister:  

Alle os aktive. 
Akkompagneret af: 

Alle vores akkompagnatører. 
 

Visevært og ide: Ulla 

 
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster. 
 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 24 marts 2014 til 
senest søndag den 30 marts 2014. Husk vor bordbestillingsordning: De, der 
vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

MINNA:          4640 2178 
 
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk 

 

Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og så 
selvfølgelig jeres gode humør. 
Vi åbner dørene ca. kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30 
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 19:30 

 



Viseaftenen den 28. februar 2014 
Det første der møder vores gæster ved einlass, er skønne flygeltoner fra 
Svend, og allerede der kan man se på folks ansigter at de glæder sig til afte-
nen. 
Efter den traditionelle skål og velkomst fra formanden, skulle vi i gang. 
Publikum var med fra start, godt støttet af Poul Erik i en fællessang, så blev 
det Herdis tur, selvom lyset legede kispus med os, var hun sikkerheden 
selv. Evy, flot præstation og især en aften på Tivoli med Janek. Derefter 
blev det Jes, sikker underholdning som sædvanligt, Eva og Bent, kun et ord 
dækker: fremragende. 
Så kom en meget aktuel fællessang om Ole Sohn og efter den, var det vores 
gæsters tur, nemlig                    WIVOX. 
 

Wildt Inspirerende Velsyngende Og Xtraordinære. 
 

Det er næsten svært at holde alle superlativerne tilbage, men jeg prøver. Det 
må ha’ kostet oceaner af øvetid at få sådan en vellyd frem, pianisten som 
speaker gjorde det også glimrende, både på den ene og anden måde. Og alle 
viserne blev serveret med et glimt i øjet. Det er en gruppe som jeg meget 
gerne vil høre igen, og jeg havde indtrykket af at andre også gerne ville. 
 
Lige som det var Svend der spillede ”indgangsbønnen”, var det Claus, der 
spillede udgangs ditto. I øvrigt var Jørgen med i fællessangene. 
Igen en super aften i Visens Venner i Glostrup.  
Bjarne 

 
 
En lille stille bøn. 
Ved årsskiftet steg portoen igen. I den anledning vil vi gentage vores bøn 
om at så mange som muligt oplyser deres e-mail adresse til os. Vi ”slikker 
ca. 65 frimærker hver gang vi sender blad ud og dette ”slikkeri vil vi meget 
gerne have nedbragt, så vær så venlig. 
Hvis i ikke har en computer eller i meget gerne vil have bladet med post, så 
får i det selvfølgelig stadig. Høre vi ikke fra jer kommer bladet som sæd-
vanligt. 
Jes 
 
 

 

Ganske lidt fra generalforsamlingen. 
 
Der var fremmødt 14 aktive og 2 fra vennekredsen. 
Bestyrelsens beretning blev godkendt efter en debat om nogle få punkter 
bla. omkring afvikling af hulemøder. 
Kasseren fremlagde et regnskab der med en omsætning på godt 27.000 kr. 
endte med et lille underskud på 700 kr. Det blev godkendt med tak til kas-
seren. 
Det betyder også at kontingentet forbliver uændret. Det blev nævnt at det er 
dyrt at betale via giro. Derfor, betal girokort via netbank eller tag girokortet 
med på en viseaften og betal til kasseren, i begge tilfælde er det gratis. 
Bestyrelsen blev genvalgt, bortset fra Nicolai som bad sig fritaget. Det be-
tyder at der er en ledig plads i bestyrelsen, bare så i ved det. 
Formanden takkede Tom for at rygte hvervet som dirigent.  
Det officielle referat bliver sammen med beretning og regnskab, lagt på 
hjemmesiden. 
Jes.  
 
 

Vores vinteraktiviteter slutter, 
sommeren står for døren med nye muligheder, 

og det skal vi synge om. 
 
Det er da ganske utroligt hvor mange viser, der handler om, hvad man fore-
tager sig i sin fritid. Det gav mig ideen til at lave en aften med temaet: 

”Vores højt besungne fritid”. 
Jeg har syslet længe med ideen og jeg har haft stor fornøjelse af at gennem-
gå den store danske sangskat, for at finde de viser frem, som på en eller an-
den måde handler om, hvad vi foretager os, når vi ”ikke” er på arbejde. 
NØØJ – jeg kunne fylde alle viseaftenerne i flere sæsoner med lystfiskerhi-
storier, kortensspil, digterier, drikkeviser, måneskinsarbejde, sport- og mo-
tion, sidespring, sang og spil samt ikke mindst ferie. 
Begrænsningens kunst er virkelig svær. Jeg har forsøgt at sammensætte et 
program, så vi får lidt af hvert. 
Jeg glæder mig til at præsentere mit program for jer fremført på bedste vis 
af vore egne aktive. 
På gensyng 
Ulla 
      


