
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.8-1-20 som standardbrev. Hvis 
du modtager dette blad senere end mandag den 13-1-20, 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. 28-02-20 
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 

 
 

Husk nu: 
Viser er ikke finkultur 

men, 
Fin kultur 

 
28. årgang nr. 1      januar 2020 
__________________________________________________________ 

 

Viseaften, fredag d. 24. januar 
Vi præsenterer: 

”Det er ganske vist””Det er ganske vist””Det er ganske vist””Det er ganske vist”        
En cabaret om H. C. Andersen 

Se omtale inden i bladet. 

Vi skal også høre: Herdis og Annie 

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

 
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. 13. januar 2020 til 
søndag d. 19. januar 2020. 
 
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 den 6. december 2019 

 Ja, det var en dejlig jule viseaften.  –Jul – jul – jul.  Ja, vi blev under-
holdt med mange gode julesange – "Juletræet med sin pynt – venter på vi 
får begyndt" – og det var sådan det var. 

Det store juletræ som var pyntet - aldrig har det vær´t så grønt, aldrig har 
det vær´t så kønt. Så du det? 

Der var en god julestemning og vi sang med på "Snevalsen", og "Sådan 
ligger landet" - 

 Julestemningen blev øget, da der blev spillet op til dans omkring jule-
træet og vi sang med på 

Tsching da - da – ra – da, tsching da - da – ra – da – da.  Ja. ja, ja, - der 
var god julestemning. 

 Jeg håber du kan mærke julestemningen. Nu var vi alle på gulvet, af sted 
om træet, af sted - følg nu med. Hvor er livet dog skønt - sammen med 
så mange glade mennesker. 

Juleaftensalfabetet - ja - den sang vi også med på. For. J. – betyder jule-
aften nu skal vi ha´ fest. U - betyder ude godt men hjemme li godt bedst - 
og vi blev ved. L. betyder levende lys, der tænder julen ind. Syng selv 
med: E – betyder englehår – det var et rigtig fint program. 

 Jul og noget om "kærlighed" det hørte vi i viserne: "God morgen du 
min kærlighed" og Et halv kilo lykke. Det var en god jule vise aften. 

 Men ingen jule vise aften uden: "Nu tændes tusind julelys" og så visen 
om: "Mors andesteg". 

Jeg gik hjem – fyldt med gode julesange og alle de gode historier, der 
fulgte med. 

Leif Madsen. 

 
 
 

 
 

 

 
Fredag d. 24. januar kommer Kabaretgruppen 

 

””””De grimme ællingerDe grimme ællingerDe grimme ællingerDe grimme ællinger””””    

 
Som titlen antyder, er der tale om en cabaret med tekster af H. C. Ander-
sen, men også med tekster om H. C. Andersen.  
Forestillingen omfatter en blanding af eventyr, digte, viser og sange, 
fremført af gruppens medlemmer, de fire garvede vise-entusiaster: Dorte 
Birch, Erik Lund-Nielsen, Helle Juul Sørensen og Jes Sindal.  
Det musikalske akkompagnement leveres af Helle Juul Sørensen.  

- Vi har lagt vægt på en uhøjtidelig og underholdende forestilling 

med såvel morsomme momenter som med mere seriøse indslag, udta-

ler gruppens talsperson, Dorte Birch. – Jo mere vi har arbejdet med 

stoffet, jo mere er det gået op for os, hvor tidløs og mangesidet vores 

store landsmand var og er. 
 Vores ønske er at præsentere HCA med både stor respekt og med et 
glimt i øjet - og det gør vi så. 


