Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.30-3-16 som B-brev. Hvis du
modtager dette blad senere end mandag den 4-4-16, 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.

24. årgang nr. 3
april 2016
__________________________________________________________
Til sæsonens sidste viseaften. Fredag d. 15. april, er emnet:

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. 23 september
Fredag d. 28 oktober
Søndag d. 4 december
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

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Min bedste vise.
Og her præsenterer vi:
Eva, Jette, Bente, Poul Erik, Flemming. John, Bjarne,
Annie og Nicolai
Akkompagneret af: Bent H. Svend, Jørgen, Flemming,
John, Bjarne og Nicolai.
Visevært: Jes
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 4. april 2016 til
søndag d. 10. april 2016. Husk vores bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:
MINNA:

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
Eva Sommer
30206718
Bjarne Christoffersen
4399 2212

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 18:30

Viseaften fredag d. 4. marts 2016.
.
Tak for endnu en god vise aften her den 4. marts 2016 i selskab med Visens Venner i Glostrup.
Allerede da jeg kom ind i salen under Glostrup Bibliotek blev jeg mødt
med smil og glade ansigter. Jeg har været gæst flere gange og ofte siddet
med nye mennesker – og altid følt mig velkommen.
Denne aften sang vi flere gode sange, og som bonus fik vi en spændende
og personlig beretning af Bente om historien bag ”Sange om Jens vejmand”, som hed Jørgen Thomsen og som var gift med Maren. Og selvfølgelig visen om Maren Thomsen (Visen om Stine fra Fly) fik vi også –
for uden Maren – som stod først op - havde Jens Vejmand ikke kunnet
jævne den vanskelige vej.
”Den lille ustyrlige gnist”. Også denne sang blev fremført af Bente. En
sang som godt kan synges hver gang. Her lidt af 3 vers: ”Hvis du ligger
søvnløs om natten, så tænk på din indre værdi og husk, at du bare er atten
i hvert fald et sted inden i. Det er jo en tanke, der dulmer en dag hvor du
føler dig trist, at den sidder derinde og ulmer – ” Den lille ustyrlige
gnist”.
Og sådan foresatte det hele aftenen. Nicolai, Poul Erik og Bent gav os
god underholdning. Vi hørte fx ”Noget om kammermusik”, ”Om Svantes
sorte dag”, om” Engle danser med bare tæer”, om ”Rosas skygger” og
om ”LO Blues”. Og sammen med Annie sang vi alle ”Det er i dag et solskinsvejr”
Akkompagnatører til de forskellige sange var Svend, Jørgen og Nicolai.
I anden og 3 afdeling blev vi godt underholdt af Mette Østerbro og Henning Pedersen fra Visens Venner Østsjælland med mange gamle og nye
personlige sange. Hvor er det dejligt at få besøg og mærke hvordan de
med stor selvsikkerhed og humor gav os sange til glæde og eftertænksomhed!
Jeg vil gerne sige TAK til alle solisterne, akkompagnatører og alle de søde mennesker, som har skabt rammerne med duge og lys på bordene. Tak
for en god aften!
Og så sluttede vi af med ”Skuld gammelt venskab”.

NB. og hvor er det herligt at se, hvor hjælpsomme alle de fremmødte er,
når stole og borde skal ryddes til side. Tak til alle i Visens Venner.
Jeg føler mig heldig at være med i gruppen.
Leif Madsen, jeg har hygget mig.

Min bedste vise
Emnet på vores viseaften i april er: Min bedste vise. Alle de deltagende
aktive har budt ind med deres bedste vise. Da de fleste af dem skal synge
3 viser burde der måske stå Mine bedste viser, men den diskussion vil vi
ikke tage her. De aktive har leveret en begrundelse til hver enkelt vise og
den begrundelse vil i store træk binde aftenen sammen. Når jeg kikker
ned over programmet, vil jeg love jer for, at der er viser for enhver smag.
Det bliver rigtigt godt, en sæsonafslutning værdig. Fællessangene er viseværtens valg og det bliver hans bedste fællessange vi skal synge, uden
hensyn til årstider mm.
Jes

”Annonce” (Med henvisning til foranstående anmeldelse, er det
relevant at gentage denne annonce.)
Vi nyder alle vore dejlige viseaftener i Glostrup, hvor sjov og alvor,
skønhed og satire udleves med hjerteblod fra scenen af os glade amatører, de såkaldte Aktive. Og da vi aktivt trykker et blad inden hvert arrangement, er det oplagt at trykke en anmeldelse af forrige aftens forløb. Så
vi spørger: Er der mon nogle behjertede sjæle i vennekredsen, som vil
bidrage med en lille anmeldelse af løjerne, så vi ikke selv skal være så
navlebeskuende??? DET ville være meget velkomment! Tænk over det,
ryk formanden eller viseværten i ærmerne og meld dig. Der er en flaske
god vin på højkant og en stor TAK på forhånd fra os Aktive :-) Eva.

Generalforsamling
Vores generalforsamling blev afholdt onsdag d. 9 marts.
Kort skal nævnes: Regnskabet blev forelagt. Der var et overskud på godt
1.700 kr. På valg var formand og menige bestyrelsesmedlemmer. Alle
modtog genvalg.
Beretning og referat fra af generalforsamlingen er blevet lagt på hjemmesiden. Der er nogle interessante emner under Generelt og under Eventuelt.
Jes

