
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.10-02-14 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 17-02-14, 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. 4. april 2014 
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 
 Nicolai Engstrøm 3874 0966  
 Henning Poul Tabbert Olsen 3670 3655 
 

 
 
 
 
 
 
 
22. årgang nr. 2      februar 2014 
__________________________________________________________ 
 

Årets anden viseaften er fredag d. 28. februar – vi præsenterer: 
 

Wivox 

Et kor ledet af Kim Jensen 
(se omtale inden i bladet) 

og vore egne aktive: 
Evy, Herdis, Eeva og Jes 

Akkompagneret af: 
Svend og Bent H. 

 
Visevært: Nicolai 

 
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 17. februar 2014 til 
senest søndag den 23. februar 2013. 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 17. januar 2014 
Hos medlemmerne og gæsterne ses altid glade ansigter, når de træder ind 
over tærskelen til VVG´s mødelokale. Spisningen startede.  
 Noget senere gav Jes ”En Liten” efterfulgt af formand Annie, som ud-
over at byde alle velkommen, ønskede alle et godt nytår 2014. Herefter 
overtog Bjarne viseværtskabet, der bl.a. indeholdt en række bemærkninger 
om den aktuelle tilstand i Danmark.  
 Første del af viseaftenen tog sin begyndelse. Efter den aktuelle fælles-
sang ”Snemand Frost og Frøken Tø” leveret af Annie og Svend, kom det 
første af aftenens højdepunkter, idet Ib leverede ”Noget om armatur”, ”I 
den gule lupin” og” Improvispiration”. Det var herligt at konstatere Ibs 
kontakt med tilhørerne. Bente og Svend fortsatte med ”Forårsforvirring” og 
”Den dejligste vise”, der var præget af Bentes evne til at levere hvert ord, 
som trængte ind i tilhørernes øren på en behagelig måde. Efter at Annie og 
Claus havde leveret ”Almindeligt” og ”Mine aflagte mænd” sang Annie, 
akkompagneret af Claus ”KFUK-visen”. Imellem de sidstnævnte styrede 
Herdis fællessangen: ”Spurven sidder stum bag kvist”, der gav et tiltalende 
billede af den danske natur i vinterhalvåret. 
 Så var tiden inde til, at ”Visens Venner i Kjellerup” indtog den høje del 
af gulvet. Mens dette skete hviskede mange glade tilhørere om deres sidste 
besøg i VVG. Denne tilfredshed og glæde blev styrket. Aftenens pianist 
Bent Krag dannede fundamentet, der muliggjorde, at Tove og Per Mark, 
samt Lotte Krag etablerede en usædvanlig spirende kontakt til tilhørerne. 
Mere end 12 viser blev sendt ud i rummet. 
  Fra denne bunke kan nævnes Lottes fremstilling af ”Månestrålen”, 
Toves ”Oprør” og Pers ”Næh”. Det er mit indtryk, at der er mange, der 
glæder sig til atter at se og høre ”Visens Venner i Kjellerup” i Glostrup. 
 Efter at den traditionelle afslutning var gennemført, kunne alle vende 
tilbage til deres bosteder i et behageligt humør. 
Tom Rytlander /24. januar 2014 
 
”Ny aktiv” 
Blandt vores egne solister d. 28. februar får vi et genhør og syn med en dej-
lig dame, som siden sin ungdom var aktiv i VViG. Eva Sommer har i en 
årrække været væk fra visemiljøet men har nu ”fået sine lyster tilbage”. 
Hun har overtalt Bent Holm til igen at akkompagnere hende når hun nu 
vender tilbage til vores midte. Jeg behøver ikke at bede jer ta` godt imod 
hende, det kommer ganske af sig selv. 
Jes   
 

Wivox præsenterer 
Baronessen på Glutenborg 

 

Det bliver en lidt anderledes viseaften d. 28. februar, for da vil Wivox ind-
tage ”scenen” som aftenens gæstesolister. Nogen af jer husker måske en 
sæsonafslutning for 15 år siden hvor Wivox indtog scenen som det opvar-
tende personale der af og til brød ud i sang. 
Wivox består denne aften af: Kirsten, Mette Marie, Anne Marie, Annie, Ole 
og Jens Peter og Kim Jensen. Kim er pianist, arrangør og korleder. Wivox 
synger danske viser og sange men er også ret glad for swingmusik.   
Til denne sæson har Wivox lavet en forestilling hvor musikken bliver bun-
det sammen af en historie, der absolut ikke gør forestillingen kedelig. 
Baronessen på Glutenborg: ”en ustyrlig morsom parodi på Morten 

Korchs univers bestående af 14 kendte sange omskrevet med et herligt 

glimt i øjet” stod der i en anmeldelse i Brønshøj lokalavis. ”En dag er ikke 
levet uden kærlighed”, ”Er du dus med himlens fugle”, ”Der kommer altid 
en sporvogn” og P.H. ”cykelsang” er nogle af de sange vi vil få at høre i en 
lidt omarbejdet form. 
Hvis i vil vide mere så se Wivox`s hjemmeside: www.wivox.dk 
Jeg glæder mig 
Annie. 
 

 
 


