
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.5-04-17 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 10-04-17, 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. 
 
Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller æn-
dringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.  
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    

 
Fredag d. 22 september 
Fredag d. 27 oktober 
Søndag d. 3 december 

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   
  

  

Bestyrelsen: 
Formand: Annie Laksø                                                 3218 1780 
 Bogtrykkervej 35 st. tv. 2400 København NV 
Næstformand: ??????    ??????? 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 2494 9430 
                                    Preben Jensen  5040 3914 

 Bjarne Christoffersen                                  4399 2212 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
25. årgang nr. 3     April 2017 
__________________________________________________________ 
 

Sæsonens sidste viseaften. Fredag d. 21. april. Vi præsenterer: 

  
Os selv 

Se omtale inden i bladet. 
 

Vi skal også høre: Hele koret 
 

Akkompagneret af: Alt hvad vi har 
Visevært: Bjarne 

 
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 10 april 2017 til 
søndag d. 20 april 2017. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil 
sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

Bent Holm: 20848203 
 
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 
 



 
 

Anmeldelse af Viseaftenen den 3. marts 2017 
 
Det er dejligt at stå ved indgangen og se glade medlemmer og 
gæster passere trappen eller elevatoren på vej ned i kældereta-
gen. I parentes skal det bemærkes at: som noget nyt var kælder-
etagen denne gang fyldt med vellyd fra to spillemænd der forkor-
tede publikums ventetid. Fyldte madkurve, glade og forventnings-
fulde ansigter strømmer derefter ind i salen. 
 En dejlig atmosfære har bredt sig i salen, mens der spises og 
hygges. På et passende tidspunkt aflægges en sprogprøve med i 
fællesskab at oversætte ”En lille…” til svensk. 
1. afdeling udførtes af Vores aktive og den forvejen gode stem-

ning blev styrket. 

2. og 3. afdeling bestod af Brudholm Trio. Hanne, Henrik og 

Christian var særdeles velforberedte og det var tydeligt, at de 

havde glædet sig til denne aften. Som tilhører er man aldrig i 

tvivl om holdningen hos de optrædende. De var begejstrede 

for tilhørerne og det gav en positiv vekselvirkning, således at 

kvaliteten steg til uanede højder.  

Det skulle ikke undre mig om Brudholm Trio har indspillet 

nogle af deres sange på en CD. Skulle dette være tilfældet, 

kan udviklingen hos det enkelte medlem af Visens Venner i 

Glostrup blive styrket – til gavn og glæde for alle. 

Tom Rytlander 

 

Generalforsamling.  
 

Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden, ifølge dirigen-
ten.  
Referatet er på nuværende tidspunkt ikke skrevet færdigt men det 
vil snarest blive lagt på hjemmesiden. 
Af hovedpunkter kan nævnes at Herdis og Eva ikke modtog gen-
valg. Eva var ikke tilstede (ferie på Malta) men formanden takkede 
begge to for deres indsats. Specielt Herdis som havde taget tjan-
sen som næstformand i en årrække. (Her fra redaktionen skal der 

også lyde en tak til Herdis for hendes gode humør, store arbejds-
indsats og for altid at være parat til at åbne sit hjem for bestyrel-
sesmøderne.) Som nyt medlem i bestyrelsen blev valgt Preben 
Jensen. (Det var ham der på sidste viseaften spillede ude i foye-
ren sammen med Bjarne.) 2 afgående og 1 nyvalgt – Den op-
mærksomme læser vil se at der mangler 1 !!!!!!!. 
Bent Holm blev genvalgt som kasser, selvom han mødte op med 
et varslet underskud på 6.197 kr. 
Dette underskud fik bestyrelsen til at foreslå en kontingent forhø-
jelse på 50 kr. til i alt 200 kr. pr. år, hvilket blev vedtaget af ge-
neralforsamlingen. Det er det man kalder ”rettidig omhu”. 
Red. 
 
 
 

Sæsonens sidste viseaften, d. 21/4, handler om: 

Revy. 
 

I vil komme til at høre viser der oprindeligt blev sunget af: Gunnar 
Lemvig, Lily Broberg, Karen Jønsson, Osvald Helmut, Liva Weel 
m. fl. 
 
Så tag skovturstøjet på, lad som I skal i: National Scala, Tivolire-

vyen, Cirkus Ib eller andre steder hvor de store revyer blev afholdt. 
 
 

.  
 

Vi glæder os til at se Jer! 


