
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.20-11-19 som standardbrev. 
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 25-11-19, 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. 24-01-20 
Fredag d. 28-02-20 
Fredag d. 03-04-20 

Viseaftener i vores naboforeninger 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre af-
delinger 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 Poul Erik Pedersen 2228 4243 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 

 Jes Sindal 2494 9430 
 Preben Jensen 5040 3914 
 Bjarne Christoffersen 2684 2212 

 
27. årgang nr. 6              december 2019 
__________________________________________________________ 

 

Viseaften, fredag d. 6. december 
Vi præsenterer: 

Teksten er af Henrik H. Lund og Jul 
Se omtale inden i bladet. 

Vi skal høre:  
Næsten alle aktive og Erik fra VV-Køge  

Visevært: Jes og Annie 
Akkompagneret af Jørgen, Bjarne, Preben og Helle. 

 
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 

 

Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster. 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 28. oktober 2019 til 
søndag d. 3. november 2019. 
 
Husk vores bordbestillingsordning: 
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. 

Ring til:  Bent Holm: 20848203, 
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 18:30.  

Ring på det tlf. nr. der står på døren. 
 



Visens Venner i Glostrup den 8. november 2019 
 
Indtryk fra en stemningsfuld aften 
 
Fredag den 8. november besøgte jeg første gang Visens Venner i Glos-
trup.  
Stemningen var i top ved det bord, jeg sad ved. Meningsfulde dialoger 
fyldte pauserne. Sceneunderholdningen var alsidig og hyggelig. Vi blev 
heldigvis inviteret med til dejlige fællessange og omkvæd.  Jeg følte mig 
”inkluderet” fra første færd. 
Annie bøde velkommen. Poul-Erik var aftenens visevært og tog rollen på 
sig med venlighed, overblik og prisværdigt korte introduktioner. Teknik-
ken blev fint styret af Bent. 
Programmet var varieret og med adskillige ture ned ad memory lane. 
 
Kirsten, som debuterede på denne scene, inviterede os ind i den første 
fællessang, Sensommervise. Således blev stemningen slået an til hygge 
og varme i efteråret. 
Kirsten fulgte op med at synge om det stakkels pindsvins ulykkelige for-
elskelse i gulvskrubben. Jørgen akkompagnerede med øvet hånd på kla-
veret. 
Jes spillede guitar til sine viser. Han sang kendte viser, eksempelvis om 
den russiske bjørn og – den for mig endnu ikke kendte ”Har du fyr” samt 
en kending fra en tidligere aktiv visesanger ”En stille mand”. Jes invite-
rede os med på omkvædene, og han fremførte viserne med megen lune. 
Han lærte mig i øvrigt, at musikerne på scenen er usynlige, så længe de 
ordner stole og mikrofoner, stemmer instrumenter, osv. 
Bjarne og Preben underholdt med harmonika og guitar som akkompagne-
ment til viserne. Indslaget stod i efterårets tegn, med faldende blad. I 
dette tilfælde var det nodebladene, der faldt. Det generede dog ikke de 
store ånder. Bjarne sang suppleret af publikum, og publikum fik sågar 
lov til at synge John Mogensens ” Så længe jeg lever” – helt selv. I bed-
ste Wienerwald stil gik Preben rundt med harmonikaen imellem bordene 
og fik os alle med på at synge …. 
 
”Nu er jord og himmel stille” var fællessangen, der ført an af Jes, ledte til 
pausen. 
 

Efter pausen fik gæstetroubadourerne Britt og Almer fra Faxe Ladeplads 
scenen. De havde betænksomt lagt sang- og omkvæds hæfter ud på bor-
dene, så vi på fornemste vis kunne synge med.  Britt og Almer krydrede 
deres indslag med opbyggelige historier, som var med til at give mig for-
nemmelsen af at følge dem tilbage til slut 60’erne og begyndelsen af 
70’erne og livet rundt om Storkespringvandet ført an af Cæsar. De sang 
både Ali Bali og Verdens uheldigste mand og Ulf Lundells ”Jeg vil bo 
ved åbne vidder” i Almers oversættelse. Almer sang ligeledes Phill Col-
lins’ folkesang The Town I loved so well i dansk oversættelse. De to 
troubadourer sang sammen og hver for sig med stort overskud og lyst til 
at have publikum med. Kyndigt leveret musikalsk underholdning. 
 
Annie kom tilbage for at afsluttede aftenen med fællessangen om De 
nære ting. En fin sløjfe at binde.  Alt i alt en aften, der ”smagte af mere” 
for en førstegangsbesøgende. 
Tak for det. 
Eva 
 
Henrik H. Lund og Jul. 
I kender nok alle Henrik H. Lund, hans revyviser, hans optræden som ju-
lemand i tv mm. Nu skal i stifte bekend skab med hans mange andre vi-
ser: Brumbassen flyver, God morgen du min kærlighed, Skyernes dag, 
En ommer, Sådan ligger landet og mange flere. Vi har fået hjælp af Erik 
Lund-Nielsen og Helle Juul Sørensen som begge to er store beundrere af 
Henrik H. Lund. 
Derudover skal vi også beskæftige os med julen. Julen er som bekendt 
fyldt med traditioner, derfor er viser og fællessange også alle sammen 
nogen vi har hørt før og som vi elsker. Vi har stor respekt for vores jule-
traditioner så dem holder vi fast i. 
 
Ensomhed. 
Den lille opfordring i et tidligere nummer om at tage en ven, nabo eller 
hvem du ellers har kontakt til, med til en viseaften gælder stadig. Du kan 
godt gøre en forskel. 
Jes 
 
Hvis du ikke har nået det så husk kontingentbetaling. Kontingentet er 
på kr. 200,00 for sæson 19/20. Vi sender ikke mere girokort ud. Du kan 
betale på konto nr. 1551-8255318 (husk navn.) eller på viseaftenen di-
rekte til kassereren. 


