
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.15-10-14 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 20-10-14, 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:    

 
7. december. Alle os, med emnerne: Otto Hænning og jul. 
16. januar. Far og Sønner. 
27. februar. Visens Venner Furesø. 
17. april. Alle os, med et emne som ikke er helt på plads. 
 

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 
 Henning Poul Tabbert Olsen 2263 3558 
 

 

 
 
 
 
 
22. årgang nr. 5     Oktober 2014 
__________________________________________________________ 
 

Sæsonens anden viseaften er fredag d. 31. oktober – vi præsenterer: 
 

Eddie van Lüthje trio 
bestående af Eddie, Helle Reumert og Marianne Hansen 

 (Se omtale inden i bladet) 
 

Vores solister:  
 Herdis, Jette og Bent H 

 
Akkompagneret af: 

Svend og Bent H 
 

Visevært: Annie 
 

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 20. oktober 2014 til 
senest søndag d. 26. oktober 2014. Husk vor bordbestillingsordning: De, 
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

MINNA:          4640 2178     se inde i bladet. 
 
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 19. september 2014 
Udenfor var det som et forår, skønt det var i september og rettelig var efter-
år. Men den lune stemning, der blev understreget af vores herlige pianister, 
før, under og ikke mindst efter koncerten, blev holdt oppe af vores dejlige 
solister under koncerten. Både gæster fra Taastrup og vores egne. 
Annie og Claus lagde ud med ”Musens sang” og om at være alene i en 
sporvogn. De arbejder godt sammen de to og leverer varen. Annie sluttede 
sin lille afdeling med ”Fodspor i sneen”. Selv om det ikke var nødvendigt, 
blev hun løftet af Nicolais eminente guitarspil. Nicolai blev på scenen, når 
han alligevel var der, og sang om længsel, som han havde forsøgt at synge 
ved to tidligere viseaftner. På grund af, først sygdom og siden overbook-
ning, var det ikke blevet til noget. Nu fik vi dem og de var værd at vente på. 
Helle med støtte af Bent H. sluttede 1. afdeling med, først et dejligt sep-
tember digt og derefter om regn og rusk hvor Bent som sædvanligt legede 
med. De sluttede med deres yngling Thomas Kjellerup 
Så startede 2. afdeling. Den startede med en sikring der sprang. Alt blev 
mørkt. Sven sprang til flygelet og spillede ”To lys på et bord” Godt grebet. 
Sikringen blev skiftet og Poul Erik kunne veloplagt byde vores gæster fra 
Taastrup velkommen. De startede forrygende med alle på scenen og ”Lidt 
go` musik”. Bent fortolkede Kjellerups ”Hver morgen” så jeg næsten for-
nemmede at det var mig, der var der i sengen. Med ”Jeg sidder på en lille 
bar” kom Kirsten rigtigt ud over scenekanten. Birthe sang visen om den 
forsmåede kone, som ikke kendte forskel på parmesan og rottegift. Karen 
sang en sød sang dedikeret til Evy ” Sig mig hvordan, mor” og Ruth læste 
et digt af Dan Turèll, det var første gang, at jeg blev fanget af et af hans 
digte. Hun gjorde det fantastisk. De sluttede afdelingen fælles. 
I 3. afdeling hørte vi de samme dejlige visevenner fortolke dejlige viser ak-
kompagneret af Agnete på flygel og Henning på bas og ind i mellem Bent 
på guitar. Til slut takkede de af med ”Vi ses igen” og det håber vi alle at vi 
gør på den ene eller anden måde. 
Jes. 
 

Foreningskonference 
Glostrup kommune har indbudt blandt andet Visens Venner i Glostrup, til 
foreningskonference i november måned. Konferencen lægger vægt på Glo-
strups jubilæum i 2015. Vi skal, sammen med andre foreninger komme 
med ideer samt byde ind med bidrag til festlighederne. 
Vi har sagt ja tak til at deltage, da vi mener vi er en vigtig del af Glostrups 
musikliv. 
Poul Erik 

 

Dem der skal underholde os den 31. oktober går under navnet Trio 
van Lüthje. 
Jeg var for lang tid siden inde i PH cafeen, hvor de sang og spillede en søn-
dag eftermiddag. 
Meget underholdende og stor applaus gav mig ideen til en aften i VViG 
med nævnte trio som gæste-underholdere. 

Jeg tror fuldt og fast på, at det bliver en god aften i selskab med TRIO 
van Lüthje. 
Henning 
 

Underholdning ude. 
Vi havde sendt et hold den 30-8-14 til at underholde en time på Glostrup 
Torv ved et Lions Club loppemarked. Bjarne og Ulla kom med deres anlæg 
og satte det op, Jørgen kom med sit klaver, Bjarne styrede anlægget og An-
nie, Jette, Bent og Svend gjorde deres bedste for at fange tilhørernes op-
mærksomhed, godt modarbejdet af storm og regn. Vi stod på en overdæk-
ket scene, men publikum måtte for de flestes tilfælde, søge dækning inde i 
centeret. Vi havde en hyggelig formiddag trods alt. Hvad gør vi ikke for at 
leve op til vores ønske om at blive synlige i kommunen?          Bent H. 
 
D. 25. oktober Kulturnat i Præstegården. 
D 30. oktober Spil Dansk dagen i Glostrup bibliotek 
 

Husk! Så skal der betales kontingent igen for 2014/15. Bent Holm bliver 
så glad når pengene strømmer ind, de skal jo bruges til bla. gode viseaftner. 
Kontingentet på 150 kr. kan indsættes på Foreningens girokonto og 
bankkonto: 8255318 (reg. nr. 1551) eller på viseaftenen. Sidste frist 31. 
okt.  Bemærk Reg. Nr. er ændret. Det var forkert i forrige nummer. 
 
 
Bordbestilling denne gang. 
Af praktiske årsager bliver bordplanerne lavet søndag d. 26. oktober om 
aftenen. Hvis i melder jer til efter dette tidspunkt vil i ikke få nogen bekræf-
telse fra os, hverken mail eller telefon, i vil heller ikke stå på bordlisterne 
MEN kom alligevel så finder vi en plads til jer.  
Jes og Minna 
 

 


