Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.30-03-14 som B-brev. Hvis du
modtager dette blad senere end mandag den 6-4-15, 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.

23. årgang nr. 3
April 2015
__________________________________________________________
Sæsonens sidste viseaften fredag d. 17-4-15– vi præsenterer:

Dette er ikke giro 413
Det er bare en ønskekoncert

Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller ændringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:

Fredag d. 25 september 2015
Fredag d. 30 oktober 2015
Søndag d. 13 december 2015

(Se omtale inden i bladet)

Vi skal høre næsten alle vores egne:
Bjarne, Poul Erik, Herdis, Eva, Bent H, Bente,
Svend, Annie, Nicolai og Jette

Viseaftener i vores naboforeninger
Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre
afdelinger 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

Akkompagneret af: Svend, Claus, Nicolai, Bent og Bjarne
Visevært: Jes
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Annie Laksø
3218 1780
Bogtrykkervej 35 st. tv. 2400 København NV
Herdis Kvarnø
4466 4450
Bent Holm
3881 8203
Poul Erik Pedersen
2228 4243
Jes Sindal
4640 2178
Bjarne Christoffersen
4399 2212

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 6 april 2015 til
senest søndag d. 12 april 2015. 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

En aften man husker
27. februar 2015, da Visens Venner i Glostrup også fik besøg af den berømte Cabaret fra Furesø i Nordsjælland. Det var cabaret’ens 10. forestilling.
Men inden gæsternes frivole, gribende, morsomme, smukke, musikalske
og rørende bidrag om livet netop nu i stort og småt, kom Glostrups egne
fremragende visesangere på scenen, nemlig Annie, Bente, Poul Erik,
samt pianisterne Claus, Jørgen og Svend.
Herdis Kvarnø var aftenens Vise-vært, og sammen med solisterne skabte
hun en fuldendt, mindeværdig, tænksom aften, hvor man i sit stille sind
må give digteren ret i hans ord, der fortæller, at
”Poesien og tonerne viser vejen
til sjælens fred, livets dybe visdom,
og ikke mindst en befriende humor”
Det var det, man følte, da Bente sang ”Det er måden”, ”En dag er ikke
levet uden kærlighed” og ”Jeg gi’r mit humør en gang lak”.
Poul Erik sang smukt, blidt, tankefuldt og stort om ”Et hav, der vugger
sig til ro, ”Jeg er træt af mig selv og mine plomber, og heldigvis også
”Noget om kammermusik”.
Annie havde blandt andet valgt at synge PH’s ”Almindeligt”, og hun
formåede både poetisk og realistisk at fortælle sin egen historie om Nørrebro, som hun oplevede denne bydel igennem mange år på egen krop.
Cabaret’en fra Furesø havde samlet de stærke kræfter fra de store skove,
og med ni succesforestillinger i bagagen, leverede de hyggelige sangere
og musikere et roligt, afdæmpet og nuanceret show, der satte livet i et
stærkt perspektiv med en kærlig, levende accent og levende billeder om
kærlighedens muligheder og vilkår, når dåbsattesten er skrevet med ”aa”
i stedet for bolle-å, mens Navneord blev stavet med stort og ingen dobbelt-konsonanter i skulde, kunde og vilde.
Det var en dejlig aften med ægte livsglæde og en hel del at tænke over.
Tak til visevennerne i Glostrup! Vi glæder os til næste gang!
Jørgen Neilsen

Dette er ikke giro 413
Det er bare en ønskekoncert
På den forrige viseaften opfordrede vi publikum til at ønske viser til vores april aften.
Jeg skal da lige love for at der kom ønsker. Der kom dobbelt så mange
som der er plads til. Det var bare at vælge og vrage.
Det er blevet til en broget buket af viser som er blevet hentet frem af
gemmerne. Nogle lå lige for og andre skulle der graves dybt efter.
Alle aktive blev ønsket, men nogle har måtte melde fra af forskellige årsager. Tænk, nogle er stadig arbejdsramt. Skammeligt!
Under alle omstændigheder er der lagt op til en aften hvor vi kommer
langt omkring i visernes verden.
På gensyn. Jes

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev i år, som sædvanligt afholdt i Fritidscenteret.
Ulla Christoffersen blev valgt som dirigent og klarede hvervet til alles
tilfredshed. Bestyrelsens beretning og kasserens regnskabet blev fremlagt, gennemgået og debatteret. På valg var Kasser, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer. Der var genvalg til alle. Henning havde
valgt at forlade bestyrelsen af personlige grunde. Formanden takkede
ham for hans store arbejde gennem årene. Bestyrelsen havde trukket
Bjarne ind i varmen og hans kandidatur blev godkendt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen havde foreslået nogle vedtægtsændringer som blev godkendt.
Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet og vi gik over til
almindeligt hulemøde.
De nye vedtægter samt referatet af generalforsamlingen kan snarest ses
på hjemmesiden.
Red.

Redaktionen vil benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en
rigtig god sommer. Pas godt på jer selv til vi ses igen d. 25 september.
Red

