14. årgang nr. 6

april 2006

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Næste arrangement er den 21. april, og titlen er:

Viseaftener i Visens Venner i Glostrup, næste sæson:
2006: Fredage den 29/9 – 27/10 – 10/12 (søndag)
2007: Fredage den 12/1 – 2/3 – 27/4

Sømænd, nonner – og ØL
(se nærmere omtale inde i bladet)

Viseaftener i vores naboforeninger (du kommer ind til medlemspris)
8/4 (kl.
”Viser ved brofæstet” - offentlig koncert (entré 50
Amagerland
14:00)
kr.) i samarbejde med VV Malmø-Lund
(sæsonen er slut)
Ballerup
21/4
”Revyviser”
Brønshøj
20/4
Fortæller- og sangaften / Jernbanejubilæum
Farum
11/5
St. Bededagsaften med viser mm.
29/4
Kerstin Påhlsson
Helsingør
16-18/6
Visetræf i Borsholm
7/4
”Vor egen Cabaret”
Køge
22/4
”Ida og Bent From – viser”
København
6/5
Sæsonafslutning
Roskilde
28/4
”Cabarevy” (egne aktive)
Tåstrup
Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde links til alle de andre Visens Venner afdelingers hjemmesider (hvis de har en).
Ønsker du at modtage blad pr. mail, så send din mailadresse til:
blad@visensvenneriglostrup.dk
Bestyrelsen :
Formand:
Næstformand og blad:
Kasserer :

Annie Laksø
Lise Gerd Pedersen
Bent Holm
Knud Søgaard
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm
Herdis Kvarnø

3582 0321
3645 1863
3881 8203
3670 5536
4640 2178
3874 0966
4466 4450

Vi kan glæde os til at opleve

Vores egne aktive
akkompagneret af

Vores egne aktive
Visevært: Jes
Entré 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster (for hvem vi må tage
forbehold i tilfælde af overtegning).
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 10. april til senest
søndag den 16. april. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil sidde
sammen, skal bestille samlet. Ring til:
MINNA:
4640 2178 eller
LILLY W.: 4345 1093
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

Næste viseaften: Sømænd, nonner – og ØL
Sæsonens sidste viseaften er vi traditionen tro ”alene
hjemme”, og alle aktive har mulighed for at komme på
scenen, hvis de har tid og lyst.

Jeg tror, at mange med mig var glade for at lære Hugo at kende. Det var en skikkelse, som mindede mig om min barndoms kaffegrosserer, som – når han gik tur
i byen med sin sølvknappede stok – fik een til at skifte fortov, for han havde altid karameller i lommen. Sådan var Hugo H. også. Han overraskede hele tiden
og hvilket organ!!! (Dagny, dog! / red. ☺)

Vi valgte først temaet ”Sømænd og nonner”, men da
det kneb lidt med at finde viser om nonner, tilføjede vi
”- og ØL”. Nogen dybere mening i sammenstillingen
af emnerne skal man altså ikke lede efter.

Med disse to skabtes en stemning, der gjorde denne aften vidunderlig!

Men der skulle være basis for en aften med både alvor,
fest og farver!

Visens Venners debatforum på internettet

Lise

Sidste viseaften, den 3. marts
Skønt sneen væltede ned hele dagen, var der lagt op til forårsstemning inden
døre: ”Nu lakker det ad tiden småt, da jomfru vår vil komme!” – og det er jo det,
vi længes efter, selv om sneen gør haven smuk ved vintertide!
Bent Holm, som hurtigt kom hjem fra “Rio”, begyndte, og hans lune er så velgørende. Sød var den første “Engle har bare tæer”, og næste viste lune så det
batter! Så fik han Birthe Milling med, og hans guitarspil og hendes mimik og
stemme var fantastisk: ”Nu strinter solen” – lidt humoristisk forår!
Og så kom Benny med en vits på læben helt fra Fyns land, og bare han åbner
munden, er man jo taknemmelig! Han sang om stjerner og den smukke ”I mit
spejl er du stadig ung” om den kærlighed, der varer livet ud! Så kom Bent
Broksø med sin Else, som er så scenevant og sikker, at man må misunde hende!
Hun kom også med lidt forår i Martsvise, men man må dog ligge på knæ for
”Nævningen”, som var så ustyrlig morsom, at alle måtte overgive sig! Men farmand kan jo også selv: “Nu går det godt” som er en bittersød affære! Men den
blev heldigvis efterfulgt af “Pandekagesamleren”, som var så sjov! Jeg blev glad
for, at jeg kun samler på narresutter.
Efter pausen kom så de dejlige gæster, hvor jeg mener at have hørt Jørgen
Storch før, men ikke hans partner udi revyens verden Hugo Hutzelsider (jeg er
glad for at have efternavnet på tryk). Det var et par mandfolk efter min smag og
det, jeg kender fra min svigerfamilie som ”et par ægte Københavnere”. Man fik
også at vide, at piger i gammeldags revy helst skulle have bare knæ, for ellers
holdt Svensken sig væk! Efter vore dages målestok har de været nøjsomme! Så
blev der også fortalt, at en vovet eller vandet vits blev kaldt: En kældermand!

Dagny

Visens Venner i Danmark har et fælles debatforum, som er åbent for alle
medlemmer af VV foreningerne. Her kan visevenner annoncere arrangementer, udveksle erfaringer og tips, efterlyse oplysninger og materiale
(f.eks. tekster og noder), debattere vise-politiske spørgsmål og landsforeningsanliggender.
Debatforummet er oprettet som en gruppe under portalen Groupcare.dk.
Man skal have en invitation tilsendt (et personligt link), før man kan logge sig ind i Visens Venners debatgruppe.
Hvis du har lyst til at deltage i debatforummet, så kontakt mig (helst via
mail lise@lisegerd.dk) for at få tilsendt en invitation.
Lise

Besøg hos Ejnar
Ejnar er for nogle måneder siden flyttet til plejehjemmet Strandmarkshave, hvor
han i forvejen er et kendt ansigt. Han har nemlig igennem en del år underholdt af
og til med sin visesang til glæde for plejehjemmets beboere og dagcenterbrugerne.
Den 27. marts tog Else, Bent B., Kirsten, James, Lilly Holtet, Herdis, Bente,
Bent H., Edel, Evy, Janek, Birthe, Knud, Annie, Kim og jeg på besøg og gjorde
Ejnar kunsten efter ved et eftermiddagsarrangement. Da vi var så mange, kunne
der stort set kun blive en vise pr. mand – og Ejnar gav heldigvis også en vise.
Det blev en dejlig eftermiddag, og vi kan berette, at Ejnar har fået det hyggeligt
og befinder sig godt i sine nye omgivelser.
Lise

