
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:  

Fredag  25. september 2009 
Fredag   6. november 2009 
Søndag  13. december 2009 
Fredag  29. januar 2010    
Fredag  5. marts 2010 
Fredag  23. april 2010 

 

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. 

 
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: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Bent Salomon Rasmussen 7878 0428 

 Helle Schaarup 3646 1660 
 Jes Sindal 4640 2178 Nicolai 

Engstrøm 3874 0966  
    

 
 
 
 
 

17. årgang nr. 6                                                                        April 2009 
 

Så går sæsonen på hæld – vi ses fredag den 17. april til 
 

”Viser, der gør mig glad” 
 

med 

Alle os aktive 
 

Visevært: Jes 
 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage for-
behold i tilfælde af overtegning). 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 6. april 2009 til se-
nest søndag den 12. april 2009. 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. 
 
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 19:30! 



Anmeldelse af viseaftenen den 27. februar 2009 

For første gang i mange år havde jeg en ”friaften”, for jeg skulle slet ikke spille til 
nogen. Jeg vil lige understrege, at det ikke har noget at gøre med, at jeg er udtrådt 
af bestyrelsen – der er absolut ingen sammenhæng!  

Men helt friaften blev det ikke, for i og med at jeg ikke skulle spille, kunne jeg 
desværre ikke erklære mig inhabil i forhold til at skrive anmeldelsen denne gang.  

Annie indledte aftenen med at præsentere den nyvalgte 
bestyrelse og takkede de netop afgåede bestyrelsesmed-
lemmer (Knud Søgaard og undertegnede) for vores ar-
bejde i bestyrelsen. Knud har repræsenteret venne-
kredsen siden 1975(!), har været sekretær, har stået for 
trykning af blad og fællessange og har sørget for indkøb 
og meget andet. Desværre har hverken Knuds eller Birthes  hel-
bred været helt godt på det sidste, så de var ikke til stede i sa-
len, men der bliver sendt en hilsen. 

Kun to af vore egne aktive var på scenen denne aften, Lis og Bent H. – og så Svend 
ved flyglet og Herdis som viseværten, der bandt det hele sammen. 

Lis har etableret et godt samarbejde med Svend både i Visens Venner Furesø (hvor 
Lis nu er i bestyrelsen og er kasserer) og hos os i Glostrup. Lis gav med sin store 
scenerutine og dejlige stemme ”Hvordan ligger det med kærlighed i dag?”, ”Den 
sidste turist i Europa”, ”Ved Kajen” og ”Forårsnat”. Jeg glædede mig især over den 
sidste, som var i et smukt, roligt tempo. 

Bent Holm har gennem flere år sunget sammen med Helle Buus (omtalt i sidste 
nummer af bladet) i Visens Venner Ballerup, og nu var det så på høje tid, at vi op-
levede dem sammen hos os. Det var dejligt at høre viser (også af nyere dato), som 
vi ikke tidligere har hørt, fremført overbevisende og med charme. Et sammenspil, 
som fungerer! 

Så var det tid til gæsterne Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm. Jeg er stødt på 
dem mange gange i de senere år ”ude i byen”, og det slår mig hver gang, jeg hører 
dem, hvor musikalske og gennemarbejdede deres fremførelser er. Solvejg kan bru-
ge sin stemme både i det dybe leje (hvor hun af og til kommer UNDER Alex’ to-
ner) og i et mere almindeligt kvindeleje. Fascinerende. Alex supplerer med fint 
guitarspil og af og til andenstemmer. Hertil kommer sceneudstråling og lune. 

For første gang i mange år må jeg melde afbud til næste viseaften. Jeg vil lige un-
derstrege, at det HELLER ikke har noget at gøre med, at jeg er udtrådt af bestyrel-
sen! Men arbejdet kalder denne aften … 

Lise 

Næste arrangement: Viser, der gør mig glad 

Dårligt nok er sæsonen begyndt, før den er forbi – og traditionen tro er vi ”alene 
hjemme” til sæsonafslutningen.  

Vi har valgt ovenstående tema – viser, der gør mig glad – som den røde tråd i en 
viseaften, der forhåbentlig sender os alle på sommerferie i opløftet stemning. 

 

 

 

 

Viser i sommerferien? 

Her følger lidt inspiration til, hvor man kan finde viser i sommerferien: 

• ”Ud med visen”. Den 16. maj kan man – som omtalt i sidste nummer –
være heldig og møde visesangere, hvor man mindst venter det. 

• Borsholm Visetræf 12/6-14/6 (http://www.borsholm-visetraef.dk/) 

• Nordiska folkhögskolan, Kungälv, afholder 6/7-10/7 to samtidige kurser – 
et om Evert Taube og Bohuslän og et for aktive visesangere. Se her: 
http://www.nordiska.fhsk.se/ under korte kurser.  

• ”Visens skib” sejler i perioden 7/7-25/7 i det Sydfynske Øhav og giver 
koncert hver aften i en havn – i alt 19 koncerter. Se sejlplanen her: 
http://www.visensskib.dk/ 

• Uldum Højskole, Folkeligt musikkursus 28/6-5/7 (http://www.uldum-
hojskole.dk/) – kurset er allerede udsolgt i år, men husk det næste år! 

• Uldum Gademusik Festival 4/7 (http://www.gademusik.dk/) 

• Vrå Højskole, Visen i Centrum 12/8-16/8 
(http://www.vraahojskole.dk/) 

Endelig kan man opsøge visefestivaler i vore nordi-
ske nabolande – der findes en oversigt her: 
http://www.nordvisa.org/visfestivaler.html 

 

GOD SOMMERFERIE TIL ALLE! 

 


