
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Viseaftener i Visens Venner i Glostrup næste sæson:  

Fredag den 5. oktober 2007 
Fredag den 9. november 2007 
Søndag den 16. december 2007 
Fredag den 1. februar 2008 
Fredag den 29. februar 2008 
Fredag den 4. april 2008 

 

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. 

 
Gør det lidt lettere og billigere for os: 

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til: 
blad@visensvenneriglostrup.dk 

- vi siger tak! 
 

Bestyrelsen : 
Formand: Annie Laksø 3582 0321 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
Næstformand og blad: Lise Gerd Pedersen    3645 1863 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Knud Søgaard 3670 5536 

 Jes Sindal 4640 2178 
Nicolai Engstrøm 3874 0966 

  Herdis Kvarnø 4466 4450 

 
 
 
 
 
 

15. årgang nr. 6                                                                      april 2007 
 
 

Næste arrangement er fredag den 27. april, hvor den står på   
 

”Forårsfornemmelser” 
 

med  
vore egne aktive 

 
  

Visevært: Jes 
 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
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 16. april til senest 
søndag den 22. 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 



Til ”Smilende Visetræf” i Århus (30. marts – 1. april) 
Visens Venner i Århus holder hvert år visetræf på en hyggelig 4-længet gård, 
som nu er indrettet til ferielejligheder, nær Ebeltoft. I år var vi en hel flok af sted 
fra Glostrup: Herdis, Nicolai, Jes, Annie, Kim og Lise.  

Fredag aften mødtes vi med visevenner fra andre afdelinger af Visens Venner til 
dejlig aftensmad og derefter visesang til langt ud på de små timer. Lørdag efter-
middag blev vi sendt ud 5-6 steder i oplandet (primært plejehjem) for at under-
holde – grupperne var sammensat på tværs af VV afdelinger, og det er en god 
måde at lære nye visevenner at kende på. Lørdag aften holdt vi ”træf-koncert” 
for Visens Venner i Århus’ vennekreds, og tilbage på gården blev der serveret 
nat-suppe og igen sunget viser til langt ud på de små timer. Tilbage var at sige 
farvel søndag formiddag efter morgenmaden. 

En dejlig weekend, hvor vi både fik lejlighed til at høre andre og til at vise os 
selv lidt frem. Tak til værtsfolkene i Århus! 

Lise 
 
Anmeldelse af viseaften, 2. marts 2007 
Det blev en mangefarvet glad aften, hvor Visens Venner virkelig levede op til 
deres navn både for de udøvendes og for publikums vedkommende. Nicolai sty-
rede aftenen på slap line og gav den hele armen og dermed sin andel til den gode 
stemning. 

På grund af influenza (Udo og Kirsten, red.) var der lidt udskiftning, således at 
Herdis og Kim sprang til. Både vore visevenner og akkompagnatører gjorde det 
som sædvanligt godt. 

Kim med den gode hukommelse tog os i ”den samme båd” i en herlig ny ud-
formning, og Olle Adolphsons ”Trubbel” i en god dansk oversættelse var også 
fin. Herdis med den smukke stemme gav os 3 fine viser. Bent S. var virkelig 
vokset med opgaven i den både følsomme og kraftfulde udførelse af sit franske 
potpourri. Birthe, ja – og så Bent H, selv om det meste foregik på en kirkegård 
med knækkede søjler og ”bumser”, var det morsomt, charmerende og så suve-
rænt fikst, at ingen vidste, hvornår noget var glemt eller husket. 

Annie havde tre gode viser med. En af de oplevelser, som gjorde størst indtryk 
på mig denne aften var, da Annie, akkompagneret af Jes, meget følsomt og 
smukt fremførte ”Imellem sorg og glæde”. Da føltes det, som om noget løb ris-
lende ned ad ryggen på mig. 

Så kom Køge-vennerne Arnt, Kurt og Ellen på banen. Det var, som om en lavine 
rullede ned over os resten af aftenen. Det blev, som Jes skrev i foromtalen, en 
perlerække af klassiske viser. Alle tre var meget velforberedte og havde et rig-
holdigt repertoire. De var enormt aktive og udholdende. Så snart en var færdig, 
var den næste straks på scenen. Og det var store numre mange af dem. De var 
humoristiske, satiriske, sørgmodige, kraftfulde og følsomme. Det var visesang, 
recitationer og en blanding af begge. 

Arnt kom med ”Pyt” og en besværlig tur til Rungsted. Begge i en fin udførelse. 
Derefter flere store recitationer, bl.a. ”Sofavælgeren”, ”Detektiven” og den svæ-
re ”Desertøren”. Kurt havde mange store klassiske viser på programmet, f.eks. 
”Fra Halifax”, ”Manden på risten” og ”Dit hjerte er i fare, Andresen” – og ind i 
mellem rystede han små sjove historier op af lommen. Der var også recitationer, 
hvoraf ”Adelheide von Fürstenfelsen” var meget betagende. Ellen sang; ”Ja, i 
måneskin”, ”Visevennen” og ”Ved kajen” meget smukt og reciterede kraftfuldt 
og uhyggeligt overbevisende ”Bedre end at være enlig”. For mig kom dog nu det 
andet højdepunkt i aftenen, da Ellen smukt og enkelt reciterede ”Jeg er Havren”. 
Da ristede der igen noget ned ad ryggen.  

Alle har nu fået et ord med på vejen. Tilbage står og sidder nu akkompagnatøren 
Niels Vange, som var uforlignelig. På Harmonika og ikke mindst på piano bandt 
han med stor dygtighed det hele sammen. Specielt hans fine akkompagnement til 
recitationerne var – ja, – rislende. 

Edel 

Næste viseaften: Forårsfornemmelser 
Ved sæsonafslutningen er vi traditionelt kun ”os selv”. Denne aften skal alle vo-
res egne aktive have lejlighed til at komme på scenen med et par viser, og vi ple-
jer at aftale et fælles emne til at sikre en rød tråd i udskejelserne. 

Da vi i efteråret holdt rådslagning om, hvad der skulle være dette års tema, kom 
Bente med det forløsende ord: ”Forårsfornemmelser”. Den købte vi, for ordet 
gav straks os alle associationer til en eller flere af vores gode viser. Vi har ud fra 
denne titel sammensat et dejligt og varieret program … ved nærmere gennemsyn 
er der måske lidt mere om fornemmelser end om forår ☺ 

Foreningens musikere (Svend, Bent B., Nicolai, Bent H. og Lise) har sat sig for 
at gøre lidt ekstra ud af aftenen, således at der vil være et helt lille orkester som 
akkompagnement til de fleste numre. 

Glæd jer også til at høre vores nye aktive medlem, Lis Evers. 

Lise 


