
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.19-11-14 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 24-11-14, 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:    
 
7. december. Alle os, med emnerne: Otto Hænning og jul. 
16. januar. Far og Sønner. 
27. februar. Visens Venner Furesø. 
17. april. Alle os, med et emne som ikke er helt på plads. 
 

Viseaftener i vores naboforeninger 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre 
afdelinger 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 2263 3558 
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Årets sidste viseaften søndag d. 7-12-14– vi præsenterer: 
 

Os selv 
 (Se omtale inde i bladet) 

 
Vores solister: Annie, Ib, Eva, Poul Erik, 

Bente, Vibeke, Bjarne, Jette, Herdis og Jes 
  
 

Akkompagneret af: Svend, Claus, Jørgen og Bent H. 
 

Visevært: Herdis/Jes og Annie 
 

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 23 november 
2014 til senest søndag d. 30 november 2014. Husk vor bordbestillings-
ordning: 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. 17:15, og viseaftenen starter kl. 18:30 
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30 



 
   Viseaftenen den 31 oktober 2014 
Viseaften i Glostrup 31. okt., med trioen, der blev en duo og ”En liten” 
for lidt! 
Som altid er det hyggeligt at gæste Glostrup VV.  Selv om der er reserve-
rede pladser, står en masse forventningsfulde visevenner med madkurve 
klar udenfor allerede ½ time i god tid, og det føles næsten som barn-
dommens juleaften, når man endelig lukkes ind. 
Man føler sig velkommen med Svends stemningsfulde flygelmusik, og 
mine rare bordfæller bød på både rødvin, kaffe og chokoladekringler. 
Men jeg havde knapt nok fået sat mig, før forkvinden shanghajede mig til 
at skrive anmeldelse. 
Aftenens fællessange var valgt af gæstesolisterne, og de gav et fingerpeg 
om, hvad aftenen ville bringe. Første afdeling blev udfyldt af 3 af for-
eningens egne medlemmer med en blandet buket af overvejende nyere 
viser efter eget valg. 
Derefter var det gæstesolisterne Eddie van Lüthje og Helle Reumerts tur. 
De skiftede bagtæppet ud med en Halfdan Rasmussen-plakat for at indi-
kere, at vi resten af aftenen overvejende skulle høre HR-tekster til van 
Lüthjes toner. Der indgik dog enkelte andre tekster, f.eks. af Carl 
Scharnberg, Ivan Malinovski, Bert Brecht og Evert Taube (på dansk). 
Jeg følte mig hensat til min gymnasietids poesi-antologier med disse dig-
tere, atommarch, og ungdommens letsindige flirten med kommunismen.  
HR har beriget os med mange guldkorn. F.eks. i forbindelse med hans 
barndoms små kår: 
”Man lærte hurtigt kun at træde på dem, man kunne tæve.” 
HR skrev også: ”Jeg skriver sjove digte – jeg skriver også triste, 
                           de første læser andre folk – selv læser jeg de sidste!” 
Vi fik i aftenens løb eksempler på tekster af begge slags.  
HR har sagt, at han faktisk ikke brød sig om, at der blev sat melodi til 
hans digte, fordi musikken stjal opmærksomheden fra teksten. Men han 
skulle angiveligt have accepteret van Lütjes bud på musikledsagelse. 
”Nu lider dagen, sang min nabos kone og holdt det høje C et helt kvarter! 
Så hold din kæft! sa’ min nabo i en vranten tone, så lider dagen ikke 
mer’!” 
Til januar 2015 kan vi fejre HR’s 100års fødselsdag. Til lykke! 
 
Annmari Sol 
 

 
Underholdning ude: Fabulous Fifties 
 
Glostrup Bio havde i forbindelse med Vestegnens kulturuge i uge 37, ar-
rangeret en uge som de kaldte Fabulous Fifties, en uge hvor de viste 
sjældne film fra 50’erne og som mundede ud i en lørdag fyldt med mu-
sik. Fra Visens Venner deltog Claus og jeg med en lille times underhold-
ning med viser fra 50’erne. Det var sjovt at underholde med viser jeg i 
forvejen har på mit repertoire i en kontekst hvor de var ”hjemme”.    
Ud over os deltog Harmoniorkesteret Conductor, Glostrup Byorkester og 
Sweepy Swingband og efter underholdningen blev der budt på aftensmad 
i form af pølser fra en til lejligheden hyret pølsevogn fra 50’erne. Det 
hele rundedes af med at der blev vist en musikfilm. 
Der kunne godt have været mange flere deltagere, men de 35 der havde 
købt billetter og som trofast mødte op, de havde en god uge og lærte ef-
terhånden hinanden at kende.  
Jeg synes det var et rigtig godt arrangement. 
Annie 
 
Søndag d. 7- dec. Er det bla. os selv der skal underholde. Vi vil præsen-
tere jer for et program med Otto Hænnings tekster og melodier. Herdis 
og jeg står som viseværter. Herdis fordi hun har kendt Otto Hænning per-
sonligt og vil krydre aftenen med små historier om Otto Hænning, og jeg, 
fordi jeg ikke kan holde mig væk. Vi skal også møde en speciel gæst, 
nemlig Luise. Ud over hun er en ung pige er hun også Ib Schütt`s olde-
barn. Hun vil give et par viser til eget guitar akkompagnement (Ib`s gam-
le guitar) og ellers akkompagneret af Gitte Broksø. Vi skal selvfølgelig 
også jule lidt. Dette står Annie traditionen tro for. Julen er jo een stor tra-
dition, derfor vil det også næsten være de gode gamle jule viser i skal hø-
re. Alle de aktive har været i arbejdstøjet de sidste 3 måneder og glæder 
sig til at præsentere resultatet for jer. På Gensyn Jes 
 
Husk! Man kan stadig nå at betale kontingent for 2014/15. Bent Holm 
bliver så glad når pengene strømmer ind, de skal jo bruges til bla. gode 
viseaftner. Kontingentet på 150 kr. kan indsættes på Foreningens giro-
konto og bankkonto: 8255318 (reg. nr. 1551) eller på viseaftenen. 
Hvis du ikke   modtager næste blad kan det være fordi du ikke nåede at 
betale. 
Jes 


