
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.20-03-19 som standardbrev. 
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 25-03-19, 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. 0?-09-19 
??? 

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 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 2494 9430 
 Preben Jensen 5040 3914 
 Bjarne Christoffersen 2684 2212 
 

 

Viser er IKKE 

FINKULTUR. 

Men: 

Fin kultur 

 
27. årgang nr. 3         april 2019 
__________________________________________________________ 

 

Viseaften, fredag d. 5. april 
Vi præsenterer: 

Det er forår, det er farver, det er festligt! 
Se omtale inden i bladet. 

 

Vi skal høre næsten alle vores egne. 
 

Visevært: Bjarne 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 

Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster. 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 25. marts 2019 til 
søndag d. 31. marts 2019. 
 
Husk vores 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.  

Ring på det tlf. nr. der står på døren. 



 

Viseaften d. 1 marts 2019 

Aftenunderholdning og visesang. Ja, i flere timer havde vi det rigtigt fint.  

Vi hørte sange med indhold og med en holdning til verden. Som f.eks. 
Sommerfuglen i vinterland, Desertøren, En enkelt sang om frihed og By-
ens gader. Vi hørte LO. blues, Rosas skygger og Udtrådte sko. 

 Så fik vi besøg af 9 dejlige damer, som hver især sang viser af kendte 
kvinder som Lily Broberg, Elga Olga, Elsa Sigfuss, Marguerite Viby, El-
len Gottschalch, Lulu Ziegler, Erica Voight, Liva Weel, samt Bodil Steen 
med visen "Den lille blå elefant med snabel". 

Vi grinede, klappede og sang med på alle de gode viser. Vi sang fx også 
med på – "Jacobsen - han tog hatten af og sagde Jacobsen – "Jacobsen" - 
var så pæn. 

 Vi hørte; "Man binder os på Mund og Hånd".  Her lidt tekst til dig: ... 
Gribe efter blanke ting, vil hvert et grådigt lille barn. Binde andre med 

en ring, gør man som helbefar'n. Tænk, hvor har man stået tit, og delt et 

vindu's paradis. Helle, helle, det er mit! Og livet går på samme vis. Man 

binder os på mund og hånd, med vanens tusind stramme bånd. 

Vi hørte også revyhistorie i forbindelse med de forskellige viser. Det var 
så godt. Ja, vi blev forkælet og dejligt underholdt med viser vi kendte og 
kunne synge med på 

Der var rigtigt dejligt at være med. 

Kom med til næste viseaften.  

Leif Madsen.  

Generalforsamling. 

Generalforsamlings referat VViG d. 13-3-2019 
Formanden, Annie, bød velkommen. (13 fremmødte) 
Pkt. 1: Valg af dirigent:  Ulla blev valgt til Dirigent og konstaterede at 
Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og erklærede den dermed for 
lovlig.  
Pkt 2 Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde beretningen. (er 
lagt på hjemmesiden) Den blev godkendt 

Pkt. 3 Regnskab: På grund af kassererens personlige forhold i forbin-
delse med flytning, var regnskabet ikke færdigt. Af samme grund var 
Bent H. ikke til stede. Bestyrelsen anbefalede forsamlingen at tage dette 
til følge og forsamlingen fulgte opfordringen.  
Pkt. 4 Valg: 
På valg var: Kasserer, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer. 
Kassereren blev genvalgt. 
Nyvalgt som næstformand, Poul Erik. 
Bestyrelsesmedlemmer: genvalg af Preben, Bjarne, Jes. 
Pkt.5 Kontingent: Uændret 200 kr. 
Pkt. 6 Indkomne forslag: Ingen. 
Pkt. 7 Eventuelt: Annie orienterede om vores marketings tiltag. 
Almindelig samtale om opsætning af plakater og fotografering i salen til 
brug på hjemmesiden og på plakater. Annette tilbød (blev presset?) til at 
forsøge sig med fotografering. Ulla tilbød at katalogisere vores behold-
ning af diverse effekter såsom visebøger og andre effekter i vores besid-
delse. Bestyrelsen vil herefter vurdere hvordan vi skal håndtere eventu-
elle udlån af effekterne. 

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte og gik herefter over til 
normalt Hulemøde. 

 

Viseaften d. 5 april. 

Foråret står for døren, vi har allerede oplevet lidt af det i februar, men nu 
skulle det være sandt: 

Det er forår, det er farver, det er festligt, det er fredag, 
det er fridag, det er fornøjeligt, det er flintrende lige-

gyldigt om det regner. 

Vi skal alligevel hygge os med viser, fællessange og fælles-
spisning. 
 

Piger: Tag farverige skørter, hatte og bluser på, og Drenge: Find Jeres 
farverige, festlige skjorter frem og kom! 

Bjarne 


