
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:  
Fredag den 12. september 2008 
Fredag den 7. november 2008 
Søndag den 14. december 2008 
Fredag den 16. januar 2009 
Fredag den 27. februar 2009 
Fredag den 17. april 2009 
 

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. 

 
Gør det lidt lettere og billigere for os: 

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til: 
blad@visensvenneriglostrup.dk 

- vi siger tak! 
 

Bestyrelsen : 
Formand: Annie Laksø 3582 0321 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
Næstformand og blad: Lise Gerd Pedersen    3645 1863 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Knud Søgaard 3670 5536 

 Jes Sindal 4640 2178 
Nicolai Engstrøm 3874 0966 

  Herdis Kvarnø 4466 4450 

 
 
 
 
 

17. årgang nr. 1                                                                    August 2008 
 

Sæsonen starter fredag den 12. september 
  

med besøg af 
Daimi og Cliff 

 
Desuden medvirker: 

Bente, Else og Bent B.  
 

Visevært: Annie 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage 
forbehold i tilfælde af overtegning). 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 1. september 2008  
til senest søndag den 7. september 2008. Husk vor bordbestillingsordning: 
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

MINNA:          4640 2178 eller  
LILLY W.:      4345 1093 
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! 



 

Visekoncert  

Pressen - Politikens Hus  
Vester Voldgade 33, porten 

København V. 
fredag den 31. oktober kl. 19.30. 

 

Medvirkende solister:  
Iben Hasselbalch, Jørgen Jacobsen  
Brudholm trio, Nicolai Engstrøm, 

Susanne Dyhr, Sten Knudsen,  
Leif Kirkvåg og Jes Sindal. 

 

Konferencier: 
Henrik H. Lund 

 

Billetter à 75 kroner kan bestilles 
på www.politikenbillet.dk 

(abonnementsnummer: 54927983) 
 
 

VISENS VENNER I DANMARK 
 

 
 

Som omtalt i sidste nummer af bladet, arrangerer Visens Venner i Danmark 4 
lidt større koncerter i København, Vejle, Odense og Aalborg. 

Medlemmer af Visens Venner foreninger kan købe billetter til koncerten i Kø-
benhavn til kr. 75 (mod normalt kr. 110) ved at opgive det i annoncen anførte 
abonnementsnummer.

Mindeord – Benny Elsberg 

Den 2. juli modtog vi den sørgelige – men desværre ikke helt uventede – medde-
lelse, at Benny var sovet ind efter længere tids sygdom, knap 71 år gammel. 

Benny blev optaget som aktiv hos os i foråret 2002. Han havde en smuk stemme 
og en stor udstråling, og vi vil huske ham for numre som ”To lys på et bord”, 
”Når du ser et stjerneskud” og ”White Christmas”. Benny havde i sine yngre 
dage været trommeslager, og vi havde derfor også af og til fornøjelsen af hans 
diskrete whiskers som akkompagnement til andres rytmiske numre.  

I 2004 flyttede Benny og Kisser til Fyn, hvor de også havde familie. De realise-
rede drømmen om et otium på landet og lagde stor energi i at indrette sig i et 
rigtig dejligt hus. Trods afstanden ønskede Benny heldigvis at fortsætte som ak-
tiv i Glostrup. Vi så ham naturligvis ikke så ofte som tidligere, men han deltog 
gerne på scenen til julearrangementer og sæsonafslutninger. 

Senest oplevede vi Benny til sæsonafslutningen den 4. april, hvor han sang ”Vi-
sen om de atten svaner” og ”Samarkand”. Vi, der kendte hans sygdom, vidste, 
hvor stor en præstation det var at gå på scenen med netop de sange. Det var be-
vægende og smukt! 

Vores tanker går til Kisser samt deres børn og børnebørn. 

Lise 

Næste arrangement: Daimi og Cliff 

Vi tror, at vi har gjort et scoop!!! Det kom sig egentlig af, at Bente til sæsonaf-
slutningen sang nogle sange fra ”Annie get your Gun”. I den forbindelse lyttede 
vi til Daimis indspilning af de samme numre på en jubilæums-CD med et bredt 
udvalg af Daimis sange gennem tiderne. Og så opstod tanken… mon ikke man 
kunne lokke Daimi ud til os? For selv om hun måske ikke primært opfatter sig 
selv som visesanger, så er hun altså også i topklasse inden for det område. 

Vores henvendelse til hende blev positivt modtaget. Daimi går ofte ud med et 
2½ times musikalsk foredrag om sit liv, akkompagneret af hendes mand, guitari-
sten Cliff Gentle. Hun har lovet os en version, som er forkortet og tilpasset med 
et visepublikum i tankerne. Det kan ikke blive andet end alle tiders! 

Opvarmningen står vores egne aktive, Bente, Else og Bent Broksø for. 

 
Husk girokortet 

Det koster stadig 130 kr. om året – pr. næse! NB! Bestyrelsen har besluttet at 
hæve entreen ved arrangementer til 25. kr. for medlemmer / 60 kr. for gæster. 

 


