
 

 

 

 

 

 

 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 

Resterende viseaftener i Visens Venner i Glostrup denne sæson:  

Fredag den 5. oktober 2007 
Fredag den 9. november 2007 
Søndag den 16. december 2007 
Fredag den 1. februar 2008 
Fredag den 29. februar 2008 
Fredag den 4. april 2008 

 

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 

 
 
 
 
 

16. årgang nr. 3                                                              december 2007 
 

 
Næste arrangement er søndag den 16. december, hvor  

 
vi mindes  

John Bruce Levring 
og julehygger 

 
Aktører: Vores egne aktive 

Viseværter: Bent B. og Annie 
 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 

 
Entré 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster (for hvem vi må tage 
forbehold i tilfælde af overtegning). 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 3. december til 
senest mandag den 10. december. 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. 17:15, og viseaftenen starter kl. 18:30 (bemærk 

tidspunktet – vi starter en time før normalt, fordi det er søndag) 



Anmeldelse af viseaften, 9. november 2007 
Endnu en pragtfuld viseaften! Nicolai var visevært, og han er jo dejlig! Men 
mændene må jo også være glade for vores nye pige, Lis Evers, som ser så flot ud 
og er så talentfuld. Det var de skønne sange: ”En dag er ikke levet uden kærlig-
hed” og ”Jeg har elsket dig, så længe jeg kan mindes”. 

Så skulle James blande sig, og det er godt med de to, men jeg faldt nu for James, 
da han sang: Åh Louise! Det gjorde han så godt, så man så en lille østriger for 
sig – Max Hansen – som havde den charmerende accent, der gjorde, at han trods 
sin ringe højde lagde selv høje damer ned! 

Med al respekt for vore egne, så var det jo Henrik H. Lund, der fyldte aftenen 
ud! Han var en gave til os alle, og Lise kunne holde fri, for han havde sin egen 
Lars Boye Jensen med! 

Da jeg hilste på ham, måtte jeg også mindes hans far, som jo skrev nogle dejlige 
børnebøger, også for de helt små. Jeg har jo kørt med barnevogn, fra jeg kom i 
skole. Skulle forældrene have ro, var det en god ting, at man hurtigt lærte at læ-
se. Bedstefar til min første lille Peter havde en boglade, så ingen mangel på Ha-
rald H. Lunds bøger. Vi snakkede lidt om, hvad det ekstra H. de begge har – 
hvad mon det står for?1 

Henrik kom med en perlerække af viser, der var ”Georg” morsom, der var ”en 
Ommer”, der var sjællandsk og parodi på Poul Dissing og så lidt poesi, hvor 
man mindedes de dage, da ens hund lå hen over ens fødder om aftenen – det var 
den gyldne tid! Ellers er det jo det humoristiske, der lægger folk ned på stribe, 
om en mand, som røg ned af piedestalen, og der var også noget om en kvinde, 
der fik fem børn og så hellere ville bo med en anden kvinde – forstå det, hvem 
der kan. 

Men som romantiker var det jo Wien, Wien og solen går med nænsomme skridt. 
Og fløjte kunne han også – en færdighed, jeg virkelig beundrer og selv har øvet 
mig i, uden at der kom en enkelt tone ud af det. 

Den energi og sangglæde, Henrik H. Lund lagde for dagen, vil vi alle mindes 
som en af de store aftener i Visens Venner! 

Fællessangene var også gode, og da Kim sang for til: Längtan til Italien, havde 
man mere lyst til at lytte end til at synge med – dejligt, Kim! 

Dagny 

 

                                                 
1 Harald Hartvig Lund (1902-1987) – ifølge www.bibliografi.dk (red.) 

Næste viseaften: Vi mindes John Bruce Levring – og juler! 
Det er blevet en tradition, at vi til julearrangementet først sætter fokus på en 
komponist eller forfatter halvdelen af aftenen og derefter juler resten af aftenen. 
Tidligere år har vi eksempelvis haft tema om Halfdan Rasmussen, Harald 
Bergstedt og Mogens Jermiin Nissen. I år har vi valgt at mindes en nu afdød, 
men tidligere aktiv i Visens Venner i Glostrup, John Bruce Levring. 

John Bruce Levring blev født 1917 og var et stort talent, både musikalsk og 
sprogligt. Ved siden af sit daglige arbejde hos KRAK spillede han adskillige 
instrumenter, først og fremmest piano, men også harmonika, saxofon og klarinet, 
og han arbejdede da også i fritiden meget som selskabsmusiker.  

Hans sproglige begavelse viste sig ved, at han havde let ved at udtrykke sig i 
digt – han kunne som ingen anden ”dreje” en vise, så det var en fornøjelse at 
høre den – og ikke mindst også at synge den. Det fik vi alle glæde af i Visens 
Venner i Glostrup, da han allerede kort tid efter stiftelsen i 1970 blev aktivt 
medlem af vores forening. Han blev hurtigt en elsket solist ved vore arrange-
menter, hvor hans barokke humor fik publikum til at lytte og more sig. 

Vi havde fornøjelsen af at være i selskab med John lige til 1983, hvor han flytte-
de til Spanien af helbredsmæssige grunde. Han havde vrøvl med lungerne i vo-
res klima, og på sin sædvanlige vittigt-ironiske måde fortalte han, at hans læge 
sagde til ham, at han var nødt til at flytte. Enten til kirkegården eller til Spanien. 
John fik 9 gode år i Spanien, inden han døde i 1992. 

Nogle få af Johns viser cirkulerer i visekredse – og en enkelt er kommet med i 
en af Politikens visebøger – men de er aldrig udgivet samlet. Da nogle af os i 
dette forår kom til at snakke om John, viste det sig, at flere lå inde med kassette-
bånd, hvor John har indspillet alle sine viser. Desuden er vi i besiddelse af Johns 
egne nedskrivninger af viserne. Vi besluttede, at dette materiale ikke måtte gå til 
grunde, men skulle ud og bruges i en bredere kreds. 

Bent Broksø har præsteret et flot arbejde med at renskrive materialet, og vi har 
indhentet tilladelse fra Johns arvinger til at lægge tekster og noder ud på en min-
deside under VV Glostrups hjemmeside. Men før vi stiller materialet til rådighed 
for alle andre, vil vi selv have lov at fremføre 10-15 af de bedste viser, sammen-
sat til en lille cabaret med Bent Broksø som visevært. 

Den sidste halvdel af aftenen bruger vi til at støve jule-vise-repertoiret af, og i 
denne afdeling er Annie – som traditionen byder – julevisevært. 

Vel mødt! 

Lise (med input fra Bent Broksø) 
 


