
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.25-11-15 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 30-11-15, 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. 29 januar 2016 
Fredag d. 4 marts 
Fredag d. 15 april 
 

Viseaftener i vores naboforeninger 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre 
afdelinger 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: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 4640 2178  
 Bjarne Christoffersen                                  4399 2212 
 

 

 
 
 
 
 
 
23. årgang nr. 6     december 2015 
__________________________________________________________ 
 

På årets sidste viseaften søndag d. 13 december – præsenterer vi: 

 
”Visen er skrevet af Thomas Kjellerup” 

Og Jul. 
 

Vi skal høre og se: Os Selv 
 

Akkompagneret af: Os selv 
 

Visevært: Bent H. og Annie 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster. 
 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 30 november 
2015 til søndag d. 6 december 2015. Husk vor bordbestillingsordning: 
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. 
 

OBS, OBS! Vi åbner dørene ca. kl. 17:15, og  
viseaftenen starter kl. 18:30    
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30 



En viseaften med besøg fra Køge. 
 
Vanen tro begyndte vi med vore egne solister, men først en anderledes 
fællessang om "Havfruens farvel"  
Eva og Bent lagde ud med 3 meget forskellige viser, lige fra ulykkelig 
kærlighed til suppe og steg, afslappet og hyggeligt. 
Så kom vore nye aktive medlemmer Flemming og John på scenen med 
deres lidt mere rytmiske viser end vi er vant til at høre, men forfriskende, 
man kunne tydelig høre deres glæde ved at spille, det smittede af på til-
hørerne. 
Sidst, men ikke mindst kom Herdis der lagde sin dejlige stemme til 3 go-
de og sjove viser, Jørgen sad ved flyglet. 
  
Kvartetten fra Køge var en oplevelse, mange sjove og gode viser, flere af 
dem havde jeg ikke hørt før. De var alle 3 drevne visesangere. Helle de-
res pianist, var fremragende, men jeg må tilstå, at jeg tabte mit hjerte til 
deres nestor Kurt, sin alder til trods, var han så sprudlende og frisk, og da 
han iført styrmands uniform gav potpourriet fra Styrmand Karlsens 
flammer ville jubelen ingen ende tage. 
De måtte selvfølgelig også give et ekstra nummer. 
Det var en god viseaften. 
Bente. 
 

 
 
Foreningen har tegnet et foreningsabonnement på Nordisk Musikblad 
Visor/Viser. Det udkommer 2 gange om året og koster i personligt abon-
nement 100 kr. for 2 numre. Man kan tilmelde sig hos formanden og gå 
med i foreningens abonnement og få det for 50 kr. for 2 numre. Bladet, 
der er meget velskrevet, er skrevet på både svensk, norsk og dansk. 
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.   Jes.    

”Visen er skrevet af Thomas Kjellerup” 
Og Jul. 

Alle aktive, solister som akkompagnatører, har arbejdet intenst og godt 
på aftenens program, der har Bent Holm som idemand og tovholder, altså 
indtil afdelingen Jul, som, traditionen tro, har Annie som visevært.  Der 
har på hulemøderne været en herlig, positiv og hyggelig stemning, hvor 
alle har følt noget for projektet som helhed. Der kommer band på en stor 
del af aftenens numre og det løfter viserne en tak i vejret. Bandet udgøres 
af John, Flemming og Bent Holm, og pianisterne Svend og Jørgen.  
Solisterne er Annie, Vibeke, Eva, Helle, Bent, Nicolai, Herdis, Jette og 
Jes. Viserne er, som sagt, af Thomas Kjellerup. Bent Holm har med 
rund hånd udvalgt og uddelt viserne blandt de aktive, som har modtaget 
opgaven positivt. Vi glæder os alle til at præsentere resultatet af anstren-
gelserne for publikummerne.  
Så er der selvfølgelig også afdelingen Og Jul. Jul er en traditionsrig fest, 
så her bliver det ”som det plejer at være”. Ikke ret meget nyt, men det 
gode, gamle velkendte, så husk danseskoene. 
 
Jes.  
 

Unikt billede. 
Lige som vi, for nogle år tilbage, fik lavet et dejligt logo, opstod der et 
ønske om at få lavet et lille kort, som vi kunne bruge som hilsner ved di-
verse festlige anledninger. Ønsket var at finde noget unikt for VViG. 
Bestyrelsen kom på den ide at få vores lokale kunstner, Bente Lysdal, til 
at male et lille billede der symboliserer VViG. Resultatet ses her: 
 

 
Ikke nok med at Bente malede dette dejlige og dækkende billede, hun 
overdrog også retten, til brugen af billedet, til os. Fra alle os skal der lyde 
en stor tak. 
Jes 


