Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.18-11-16 som B-brev. Hvis du
modtager dette blad senere end tirsdag den -22-11-16, 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 ændringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.
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December 2016
__________________________________________________________
Søndag d. 4. december, er årets sidste viseaften.
Og her er det:

Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:

2017:
29. januar
4. marts

Visevært: Annie

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:
Næstformand:
Kasserer:

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra onsdag den 23. november 2016
til mandag d. 28 november 2016. Husk vor bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Annie Laksø
3218 1780
Bogtrykkervej 35 st. tv. 2400 København NV
Herdis Kvarnø
4466 4450
Bent Holm
3881 8203
Poul Erik Pedersen
2228 4243
Jes Sindal
4640 2178
Eva Sommer
3020 6718
Bjarne Christoffersen
4399 2212

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. 17:15, og viseaftenen starter kl. 18:30

Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 17:30

Viseaften d. 28.10.2016
Som sædvanlig blev aftenen indledt af Svend ved flyglet. Han spillede bl.a. nogle melodier af Karin Jønsson: ”Hvorfor er lykken så
lunefuld”? og ”Hvorfor er mænd så besværlige”? Så var stemningen
lagt.
Derefter en trist meddelelse fra formanden, at én af de aktive visevenner ikke er mere – nemlig Jette, som med sin sang og humør
gav os mange gode stunder – smukt formuleret af Annie.
Vi har til hulemøderne talt om hvordan vi kunne gøre os bedre. Ét
af forslagene var flere fællessange. Derfor denne gang hele fire.
Bente og Poul Erik var forsangere. Af egne solister hørte vi Bjarne
og Jes, akkompagneret af dem selv og Svend, samt undertegnede.
I anden afdeling var vores gæst Leon Hegelund på scenen, og ham
havde vi store forventninger til, og de blev til fulde indfriet.
Leon sang en masse viser og sange med humør og charme. 14 i alt
tror jeg, samtidig spillede han formidabelt på sin guitar.

Vores egne aktive
Søndag den 4. kan vi glæde os til en viseaften hvor alle vores aktive er deltagere.
Vi skal høre et par viser af Trille og så sætter vi fokus på Cornelis
Vreeswijk.
Vi er gået i øvelokalet og vil gøre vores bedste for at synge svensk
så det kan forstås, når vi leverer en afdeling med nogle af hans
dejlige viser.
Og så holder vi fast i jule traditionerne og hygger med vores egne
lækkerier til jule musik og jule visesang.
Vi glæder os til at se jer.
Annie

Hvis jeg skal nævne bare én melodi, så er det ”Samarkand”. Den
havde fået ny tekst, så omkvædet var blevet til: ”MON jeg kommer
frem til Højbro Plads”. Super flot. Han er bare god.
Som sædvanlig sluttede vi med ”Skuld gammel Venskaw”, og vi
sagde tak for en rigtig god aften.
Jørgen D

Kontingent. Har du ikke betalt dit kontingent endnu?
Det er som sædvanligt KUN 150 kr. pr. sæson. Kan betales hos
kassereren på viseaftenen eller indsættes på foreningens konto:
reg. 1551-000 825 5318 Husk at anføre navn.

