
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.03-09-14 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 08-09-14, 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. 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  
 Henning Poul Tabbert Olsen 3670 3655 
 

 

 
 
 
 
 
 
22. årgang nr. 4     September 2014 
__________________________________________________________ 
 

Sæsonens første viseaften er fredag d. 19. september – vi præsenterer: 
 

Visens Venner i Taastrup. 
(se omtale inden i bladet) 

 

Vores solister:  
Annie, Nicolai og Helle 

 
Akkompagneret af: 

Claus, Nicolai og Bent H. 
 

Visevært: Poul Erik 
 

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 8 september 2014 til 
senest søndag den 14 september 2014. 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 4. April 2014 
 
TÆNK (altså ikke bladet, nærmere: Tænk dig!) 
- at man i løbet af et par hyggelige timer kan blive præsenteret for ALT, 
 
- hvad man kan risikere/håbe på at blive udsat for, når man har fri/ferie, 
 
- hvad vore rigtig gode aktive, som så afgjort er et aktiv – kan finde på ud-
sætte os for. 
 
Når jeg så forsigtigt "skimmer" listen over, hvad vi har været udsat for, 
så falder jeg over en regnvejrsdag, lidt om massemord og om lystsejlads, 
naturligvis også lidt hor og strapudemaj, kolonihavehus og billigrejser, 
cykeltur og ædedolke - så kan man da godt sige, at der var lidt for enhver. 
 
Disse vare ordene fra en meget velunderholdt 
Hanne Skjold. 
 

Nyt nordisk viseblad: ”Viser/Visor” 

Visens Venner i Glostrup er medlem af paraplyforeningen ”Visens Venner i Dan-
mark”, som i samarbejde med to andre paraplyforeninger udgiver bladet ”Vi-
ser/Visor”. Det udkommer to gange om året i 
papirudgave med over 70 flot opsatte sider. Artiklerne 
er på dansk, norsk og svensk. Tilsammen søger de at 
dække både bredt og smalt og at henvende sig til både 
viseentusiaster og alment kulturinteresserede. 

Er du interesseret og vil støtte et ulønnet initiativ inden 
for viseområdet, så indsæt 100 kr. (for to numre) på 
bladets konto med reg. nr. 2700, kontonr. 6279 141 162 
, og send samtidig en mail med navn og adresse til 
Dion Frost, spillefuglen02@gmail.com . Kim Ravn-
Jensen besvarer spørgsmål på tlf. 21 45 88 11. 

Redaktionen har modtaget ovenstående fra Kim, vi kan kun anbefale at tegne et 
abonnement.   
 
 
 
 

 

På denne sæsonens første viseaften  
får vi besøg af et større hold fra Visens Venner i Taastrup. I flæng skal 
nævnes: Birthe, Kirsten, Karen, Ruth og Bent. Til at akkompagnere med-
bringer de Henning på bas og Agnete på flygel. 

 
Ruth                     Kirsten            Karen                   Birthe 

 
Bent            Henning (bas)         Agnete (flygel) 

Med det hold aner man aldrig hvad publikum vil blive præsenteret for, men 
en ting er sikkert, det bliver underholdende og garanteret ikke kedeligt. 
Vel mødt. Jes 
 
 

Bestyrelsen har fået programmet til sæsonen klar.  
19. september. (se ovenstående) 
31. oktober. Eddie van Trio  
7. december. Alle os, med emnerne: Otto Hænning og jul. 
16. januar. Far og Sønner. (en fantastisk trio jeg selv hørte i maj måned) 
27. februar. Visens Venner Furesø. 
17. april. Alle os, med et emne som ikke er helt på plads. 
 

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. 1199) eller på viseaftenen. Sidste frist 25 
okt.  
 


