
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    
Fredag d. 14. september 2012 
Fredag d. 19. oktober 2012 
Søndag d. 9. december 2012 
Fredag d. 25. januar 2013  
Fredag d. 1. marts 2013 
Fredag d. 19. april 2013 

 
 

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 3218 1780 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 3641 4106 

 Jes Sindal 4640 2178 
 Nicolai Engstrøm 3874 0966  
 Henning Olsen 3670 3655  

 

 
 
 
 
 
21. årgang nr. 1                                                                         August 2012 

 
Næste viseaften er fredag den 14. september – vi præsenterer: 

 

Christian, Grethe og Arne 

 
Desuden medvirker  

Annie, Herdis og Nicolai 
akkompagneret af Claus og Svend 

Visevært: Bjarne 
 

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 3. september til 
senest lørdag den 8. september 2012. Får du ikke meldt til i tide, så kom 
alligevel – så finder vi nok en plads til dig. Husk vor bordbestillingsord-
ning: De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

MINNA:           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 19:30! 



Anmeldelse af viseaftenen den 20. april 2012 

På en skøn aften ankom jeg samtidig med Lise, og vi blev lukket ind af Kim. Så 
startede en viseaften, jeg sent vil glemme. Mest fordi jeg kom til at mindes en 
skøn sommerdag i min ungdom, da jeg var til fest i Kongens Have. Et bryggeri 
og en lakridsfabrik havde udskrevet en konkurrence om det bedste digt, og uan-
set om man vandt eller ej, var man velkommen til prisuddelingen. Jeg kom til at 
sidde ved et bord med en sød digterinde fra Gadstrup, som havde taget sin mand 
med og fået børnene passet, så de kunne få en dag ud af det. Den fjerde person 
var en smuk 80-årig mand, solbrændt og i en havblå habit lige hjemkommen fra 
Grækenland. Vi var et godt team – ingen af os havde vundet – men der var la-
krids og øl i stride strømme. Og da der senere var lækker mad indendørs, sørge-
de vi piger for mændene.  

Gevinsterne var så sjove: En pige fra Nordjylland vandt en prærievogn, fyldt 
med lakrids. En kvinde vandt et stel fra den kongelige porcelænsfabrik. En an-
den dame vandt en sommerhat, som hun glad og 
gerne paraderede rundt med! Men hovedpræmien 
var en ko, som stod og brølede bag ved hækken, 
og den vandt DJORN JUNI sammen med en an-
den mand!!! Så det var første gang, at jeg så 
Djorn Juni, det smukke navn. Der snød han mig 
godt nok for en halv ko, men nu kan jeg godt se, 
at han fortjente den med den enorme produktion, han siden har lagt for dagen!!! 

Hele vores stjernehimmel var med. Det begyndte med Bent Broksø, som er 
Djorns ven gennem mange år, og han så så godt ud og nød at fremføre deres fæl-
les ting. Det samme med Nicolai. Men alle aktive var med. Først var der meget 
med forår, senere var det lidt mere vovet, og selv Evy med guldstemmen var 
lokket med: Balladen om jomfru Ane, som hun klarede med kryds og slange! 
Længe vil man også huske Bent Broksøs fortolkning af den lille bladlus: Made-
leine! 

Herdis gik også lidt over sine grænser, men som den drilske visevært Jes sagde: 
”Det var også meningen!”. Kim bliver jeg mere og mere glad for på grund af 
hans klare lyse stemme. Og så Nicolai, hvis lidt uartige blik er begyndt at blive 
lidt mere romantisk – hvordan kan det nu være?  

Det var en dejlig aften, hvor alle morede sig, og så var det jo aftenens clou, da 
Djorn Juni selv kom på scenen for at fortælle om sin glæde ved, at han fik en hel 
aften hos os. Jeg vil nok altid forbinde ham med Bornholm og fryde mig over, at 
vi begge er fra den gode årgang 31. 

Dagny 

Christian Nemming, Grethe Hansen og Arne Knudsen 

Når man kommer i landets viseforeninger, møder man ofte viser, man har hørt 
før. Evt. gamle numre, som var gået i glemmebogen, men som er hevet frem og 
er blevet støvet af. Det er derimod ikke så tit, at man møder helt nyskrevne tek-
ster og musik.  

Christian Nemming, som er en fremragende guitarist og komponist,  omgiver sig 
gerne med gode digtere. Mest kendt er nok hans andel i Brudholm Trio. Men til 
vores næste viseaften har han medbragt to andre digtere: Arne Knudsen og Gre-
the Hansen. Indslaget med Christian og hans digter-venner kommer til at forme 
sig som to separate sæt: 

Arne og Christian:  Arne er en gammel knark. Han fortæller sine historier, spil-
ler sin saxofon og synger sine sange med det største nærvær! Det er en oplevelse 
at opleve livet gennem Arnes sangfortolkning – så fuld af sansning og refleksi-
on. Ordene svinger smukt og rammer både hjerte og hjerne – i nævnte rækkeføl-
ge! 

Grethe og Christian: Grethe er et beskedent menneske – men når hun synger, 
lyser hun. Og hun lader os kigge ind i sit univers, hvor mange ting bliver vendt 
og forstået på nye måder. Grethes tekster rummer en god del poesi og eftertanke, 
og de kommer helt til deres ret med Christians lyriske melodier og guitarspil. 

 

Tak til Lilly Willumsen 

I mange, mange, mange år har Lilly siddet klar ved telefonen og har taget imod 
tilmeldinger til viseaftenerne fra jer. Nu har hun besluttet at lade sig pensionere, 
og det må man vel også godt, når man har rundet (nej, man taler ikke om en 
kvindes alder!). Til lykke til Lilly og tak for indsatsen! 

 

Så skal der betales kontingent igen … 

Ifølge generalforsamlingsbeslutning i 2011 stiger kontingentet nu fra tidligere 
130 kr. om året til 150 kr. om året pr. person. Du kan betale ved  

• Overførsel via netbanken til reg.nr. 1199, konto 
8255318 

• Overførsel via netbanken som indbetalingskort til giro 
8255318 

• På posthuset - får du bladet tilsendt med posten, er der 
denne gang vedlagt et girokort 

• Kontant betaling til kassereren ved næste viseaften. 


