
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.30-12-13 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 06-01-14, 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. 28. februar 2014 
Fredag d. 4. april 2014 

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. 1      Januar 2014 
__________________________________________________________ 
 

Årets første viseaften er fredag d. 17. januar – vi præsenterer: 
 

Visens Venner i Kjellerup. 
Tove og Per Mark 
Lotte og Bent Krag 

(se omtale inden i bladet) 
og vore egne aktive: 

Bente, Annie, Nicolai og Ib 
Akkompagneret af: 

Svend og Claus 
 

Visevært: Bjarne 
 

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 6. januar 2014 til 
senest søndag den 12. januar 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 



Indkaldelse til generalforsamling 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
onsdag den 12. februar 2014 kl. 19:00 
i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 1. sal - lokale 4. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne (som kan ses på vores hjemmeside): 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Valg af bestyrelse og revisor 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrel-
sen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og bedes sendt til for-
manden. 
Vi håber at se rigtig mange denne aften – alle medlemmer (også vennekred-
sen) er velkomne.  
Efter generalforsamlingen er der åbent hulemøde for alle. 
Bestyrelsen 
 
Viseaften d. 8. dec. 2013 
Vi er 2 piger der kommer for at få en hyggelig aften og for at få brugt vores 
stemmer. 
Det er altid rart at komme hos jer, for man føler sig velkommen. Den gode 
stemning er der jo med det samme, når vi sætter os til bords og nyder vores 
mad. 
Annie var visevært og bød velkommen til en aften med John Mogensen. 
Hun troede ikke at der var stof til en hel aften, men der var mere end nok og 
flere af dem kendte vi ikke, så det var lidt af en oplevelse. 
Det sjove var, at der var en udbredt virus, som viste sig som besvær med at 
få startet viserne, men den blev kureret hen ad vejen. 
Og så blev det endelig jul, og det var hyggeligt at høre og synge de gamle 
og nye julesange, som vi holder så meget af, specielt: Nu tændes 1000 jule-
lys, og: Julenat. Og alle de andre sjove og dejlige sange. Alt i alt en dejlig 
aften. 
Men der kom jo lidt malurt i bægeret, da vi fik at vide at Bent ikke er her 
mere, det bliver et savn. Han blev mindet med et øjebliks stilhed. 
Vi to gamle tøser vil gerne sige tak for en rigtig dejlig aften. God jul og 
godt nytår til hele foreningen.                     Hilsen Karen og Lise     

Vores gæster fredag d. 17 januar er: 
4 fra Visens Venner i Kjellerup: Lotte og Bent Kragh og Tove og Per Mark. 
Tove og Per var med i en gruppe på 4, der i 1992 tog initiativ til at stifte 
Kjellerup Viseklub (fra 1997 Visens Venner i Kjellerup).  
Mange af medlemmerne i Visens Venner Glostrup kender Tove og Per fra 
et tidligere besøg. Syv somre har de været med på Visens Skib.(Der skal 
man kunne sin metier.)  I elleve år spillede de teater på et amatørteater i Sil-
keborg - dette præger nok deres visesang. De synger mest viser i den humo-
ristiske genre med Carl-Erik Sørensen som yndlingsforfatter. 
Lotte og Bent er ret nye i visesammenhæng. Men de har begge været meget 
aktive i musiklivet, bl.a. som korsangere gennem mange år. 
Lotte og Bent har kun været medlemmer af Visens Venner i Kjellerup i et 
par år, men der gik ikke lang tid før Bent var engageret som akkompagna-
tør, og nu har han overtaget hovedparten af akkompagnatøropgaverne. 

Red. 
Nekrolog. 
Bent Broksø er efter lang tids sygdom død. Han havde fået en hospitalsseng 
hjem i sin stue og modtog gerne besøg af visevenner, som derved fik en 
mulighed for at sige farvel. 
For dem der besøgte ham, var det en meget smuk og bevægende oplevelse 
og egentlig ikke særlig sørgmodig, fordi Bent var så afklaret. Han havde 
bare ikke lyst til at kæmpe mere, og han så frem til, at skulle mødes med 
Else. 
Bent har været medlem af Visens Venner i Glostrup i 31 år, og medlem af 
bestyrelsen i 10 år, heraf de 4 år som formand. Både Bent og Else har med 
deres erfaring som visesangere, bidraget til at højne niveauet hos vores ak-
tive.  
Igennem alle årene har Bent bidraget overordentlig meget med sin musika-
litet, som akkompagnatør for Else og ham selv, men også for en lang række 
andre visesangere. 
Bent var et dejligt varmt menneske, altid klar med en hjælpende hånd. Han 
er kendt og værdsat i visekredse langt udenfor Visens Venner i Glostrup og 
vil derfor blive savnet af mange. 
Men vi har heldigvis noget af ham, for han har jo også skrevet musik til en 
lang række tekster.  
Så tak Bent for musikken og sangen og for alt det du har givet! Man skulle 
jo næsten tro, han havde planlagt sin afskedsdag, for Bent blev bisat tors-
dag den 21. november på hans og Elses 60 års bryllupsdag. 

Herdis. 


