
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.23-10-19 som standardbrev. 
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 28-10-19, 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. 06-12-19 
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 
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__________________________________________________________ 
 

Viseaften, fredag d. 8. november 
Vi præsenterer: 

De to troubadurer 
Se omtale inden i bladet. 

Af vores egne skal vi høre. 
Kirsten, Jes, Bjarne og Preben 

Visevært: Poul Erik 
 

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. 

Viseaften den 27 september 2019   



Med Formanden som visevært fik vi startet sæsonens første viseaften op. 
Umiddelbart var vi ikke så mange, men ved nærmere eftersyn var vi 
trods alt godt 15% flere end september 2018. Nogle af vores tiltag på 
marketings siden har båret frugt. Nå, men aftenen startede med Poul Erik 
med Jørgen ved flygelet fulgt af Lissen som her fik sin, kan man godt 
sige, debut hos os, selv om hun også var på i april. Det var et spændende 
bekendtskab, jeg ser frem til mere fra den kant. Bjarne kom på i sin vante 
stil, kan man kalde den Visevers hus stilen?  
Så var det vores gæsters tur: Visens Venner Kalundborg. De kom med 
fire solister, Hanne Ilkjær, Gitte Hansen, Christina Hansen og Lykke Lar-
sen. De medbragte Brian Møller som akkompagnatør. Han spillede virtu-
ost på sin harmonika. Hanne sang traditionelle fine viser. Som et godt 
modstykke sang Lykke nogle mere poppede ting, som blev leveret med 
en tydelig glæde. Christina og Gitte havde lavet lille program, hvor de 
sang sammen og mod hinanden med stor indlevelse. De havde arbejdet 
godt med 2. stemmerne.  
Alt i alt blev sæsonen startet fint op. 
Jes 
 
 
Ensomhed. 
Den lille opfordring i forrige 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 
 
 
Så er det tid for 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 direkte til kassereren. 
 
Husk nu: 
 
 
 

Viser er IKKE finkultur 
men: 

FIN kultur 
 

Fredag d. 8 november Får vi besøg af: 
 

 
 
 
To troubadourer startede tilbage i 1991 som en udbryder af orkesteret 
Øresundsgasterne hvor Britt og Almer havde sunget og spillet i flere år. 
De påstår at det var her de fik deres klassiske viseopdragelse af nogle 
gamle, garvede visesangere, Kaj og Inga Agerbæk. 
Britt og Almer havde fået lyst til den nyere nordiske stil og startede, side-
løbende med deltagelse i orkesteret, duoen ”To Troubadourer”. 
De har optrådt, til stor glæde for publikum, utallige steder rundt omkring 
i Norden, i Tivoli Visevers Hus, private som offentlige arrangementer, 
festivaler og ikke mindst i vores søster foreninger i Visens Venner. 
 
Britt og Almer klæder hinanden perfekt når de står på scenen og Almer 
er ekspert i kategorien: ”At gøre en kort historie lang”. 
Jeg glæder mig til det, der for mig bliver, et genhør med  

”To Troubadourer”. 
Jes 
 


