
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.18-3-20 som standardbrev. Hvis 
du modtager dette blad senere end mandag den 23-2-20, 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:    
 
Efteråret er ikke programsat på nuværende tidspunkt. 
 

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 Poul Erik Pedersen 2228 4243 
Kasserer: Bent Holm 2084 8203 

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

Agnes Henriksen 4124 4123 

          
28. årgang nr. 3         april 2020 
__________________________________________________________ 

 

Viseaften, fredag d. 3. april 
Vi præsenterer: 

Livets gang i LidenlundLivets gang i LidenlundLivets gang i LidenlundLivets gang i Lidenlund    
Se omtale inden i bladet. 

Vi skal også høre: alle vores aktive 

Viceværter: Poul Erik og Ulla 
Akkompagneret af: Helle, Flemming og vores egne. 

 
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. 23. marts 2020 til 
søndag d. 29 marts 2020. 
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. 28. februar. 
 
Vi havde inviteret til en aften med Thomas Stenberg og Jacob Thors, 
Det fik vi også, men først skulle vi lige høre Annie og Jes. Annie sang 
først ”Den blå anemone” og derefter ”Tivoli”. Der efter sang hun, ak-
kompagneret af Nicolai, Sys Bjerres ”Farmor du som bor i Herlev”. Det 
var godt at høre at Annie turde binde an med den, hun gjorde det fint. Ni-
colai skiftede kasket fra akkompagnatør til troubadour og gav os 5 viser 
fra hans righoldige repertoire. Det er ikke nogen hemmelighed at Nicolai 
er fynbo og derfor fik vi blandt andet ”Hjem til Fyn”. Han sluttede med 
den dejlige ”Hun lignede en der var pæn”. Jeg sad, som sædvanligt - ud 
over hans visesang - også og glædede mig over hans dejlige guitarspil. 
Preben og Bjarne sluttede 1. afdeling af med fællessange, blandt andet et 
potpourri med vores barndoms fastelavnssange. Det var sjovt at genopfri-
ske dem. 
Så blev det Thomas og Jacobs tur. Thomas førte os igennem hans tidli-
gere karrierer, da han blev verdensberømt i hele Danmark. Senere måtte 
han lægge karrieren på hylden på grund af sygdom, men er nu i gang 
med at genoptage den. Vi fik et væld af viser og sange fra hans tidligere 
karrierer bakket godt op af Jacob på bassen. Thomas har stadig den dej-
lige stemme der tar` publikum om hjertet. Det var et dejligt genhør. 
Jes. 
 
 
 
 
Efterlysning. 
Vi i VViG savner nogle legekammerater der har talent for at spille, for 
eksempel, klaver, guitar, violin, sækkepibe og lignede musikinstrumenter 
og som også har lyst til at akkompagnerer vores visesangere. Ja, kan de 
også selv synge er det et plus. Samtidig har vi også plads til nogle san-
gere der har lyst til at dyrke visesangen. Det er lysten, der skal drive vær-
ket, honoraret er den fornøjelse man får ud af at dyrke det musiske sam-
menværd. 
Er du eller, nogen du kender, interesseret så kontakt vores formand på en 
viseaften eller ring, hendes tlf. nr. står her i bladet. 
 
Jes 
 

 

Viseforestillingen ”Livets gang i Lidenlund” 
 
Vi har tænkt os at afslutte sæsonen på en ny måde 
. 
Vi har arbejdet på at skabe en viseforestilling, som vi kalder: 
 

Livets gang i Lidenlund 
 

I forestillingen giver vi et indblik i hvordan livet leves i et større bolig-
kompleks, med mange forskellige beboere. I kan bl.a. møde gårdens un-
ger, hyggelige sammenkomster, skærmydsler, hverdagens helte, kisse-
misseri i opgangen, sladderen i krogene. 
Lidenlund har en rigtig god beboerforening, hvor der foregår mange akti-
viteter, som i også vil komme til at stifte bekendtskab med og i skal høre 
det formidable ”Lidenlund Koret”, som omfatter alle de aktive. 
Ja kort sagt, i kommer til at hilse på de flinke naboer, som måske ikke al-
tid er lige fine i kanten, og vicevært parret Poul-Erik og Ulla, som måske 
ikke altid fejer for egen dør først. 
Og kære visevenner, i bliver inddraget i forestillingen, som værende en 
del af beboerne i ”Lidenlund”. Så kom endelig og hør, måske er det 
netop jer, vi synger om! 
Viceværten Ulla. 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen blev afholdt d. 11. marts. Referatet ligger på hjem-
mesiden. Der var et lille overskud så kontingentet på 200 kr. er fastholdt. 
Velkommen til Agnes som nyt bestyrelsesmedlem. 
Vi har haft nogle små problemer med registreringen af kontingent beta-
ling, dette arbejder vi på umiddelbart efter generalforsamlingen. Det be-
tyder at nogle få vil blive gjort opmærksom på at de er skyldige i kontin-
gent. Skulle du få sådan en besked og det er en fejl så kontakt venligst 
Kassereren. (Bent Holm 20848203) 


