
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.15-11-17 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 20-11-17, 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. 19. januar 
Fredag d. 9. marts 
Fredag d. 20. april 

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.   
  

Bestyrelsen: 
Formand: Annie Laksø                                                 3218 1780 
 Bogtrykkervej 35 st. tv, 2400 København NV 
Næstformand: ?????     
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 2494 9430 
 Preben Jensen 5040 3914 
 Bjarne Christoffersen 2684 2212 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
25. årgang nr. 6                december 2017 
__________________________________________________________ 

 

Årets sidste viseaften, søndag d. 3. december  
Vi præsenterer: 

Os selv med Bordets glæder 
samt os selv med Jul 

 
Se omtale inden i bladet. 

 

Vi skal høre: Alle vores solister (næsten) 
 

Akkompagneret af: Alle vores akkompagnatører. 
Visevært: Ulla og Annie 

 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster. (gæste entré forhøjes til 
januar, se nærmere inde i bladet) 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 20. november 2017 
til søndag d. 26. november 2017. Husk vor bordbestillingsordning:  
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 
 

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 
 

Der vil være adgang fra ca. kl. 17:15, og viseaftenen starter 
kl. 18:30  
 



 
Anmeldelse af Viseaftenen den 27. oktober 2017 
Forventningsfulde gæster, medbringende madkurve. Indholdet blev nydt 
i hyggeligt samvær ved 8 - mandsbordene. Formand Annie bød velkom-
men, hvorefter hun bød Viseværten Jes, op på scenen. Han startede denne 
aftens indholdsrige program. 
Første afdeling.  Bestod af vores egne aktive, som det altid er dejligt at 
høre. Denne gang - Helle og Bent med ”Sune”, ”Skrøbelige hjerte” og 
”Snebær og kastanjer”.  Nicolai med de gode tekster som ”Zoologisang”, 
”Skibe, der mødes i natten” og ”Forelsket II”, hvor vi også kunne nyde 
hans dejlige guitarspil. Første afdeling sluttede med Preben og Bjarne 
som akkompagnatører og forsanger til ”Halifax”. 
 
Anden afdeling. Efter en velfortjent pause og fællessangen ”Hvor Sko-
ven dog…”, kunne vi byde Marianne og Tom fra VV-København vel-
kommen på scenen.  De startede med 3 sange af Gunni Torp, nemlig 
”Størst af alt”, ”Vi hygger os”, og Højers skibsproviant”, Anne Marie 
Helgers ”Flygtningerejsen”, samt andre gode tekster og musik af blandt 
andet af Pernille Plaetner/Pia Scharling, P.H. og Bernhard Christensen. 
Tom sang om ”Ny bil/Nyt kørekort” af Ulrik Neumann, og sluttede med 
”Jeg vidste det godt” og ”Mørket bag stjernerne”. Det var en rigtig god 
anden afdeling, som Marianne og Tom gav os. 
 
Tredje afdeling startede med Ivy og Jørn fra VV-Amagerland. Jørn 
satte sig ved flyglet. Ivy og Jørn fyldte salen med deres fine sangstem-
mer. Denne afdeling indledtes med ”Byens Lys” af Poul Henningsen 
(PH) og Bernhard Christensen. Vi fik også ”Tivoliminder” af Benny An-
dersen på melodien ”Drømmebilleder” af H.C. Lumbye, ”Tasken” af Ar-
vid Müller, ”Pas på det, mens du har det”, af Ida og Bent From, og ”Su-
rabaya Johnny” af Brecht og Weil, samt ”Det lille grønne land” af PH. 
Personligt nød jeg meget, Ivys tydelige artikulation, hvor man klart og 
tydeligt kunne høre hvert et ord. En dejlig aften var gennemført. 
Herdis Kvarnø/11. november 2017 
 

Julen står for døren, ja for søren! 
Vi skal i gang med forberedelserne, hvad skal vi lave til jul, og hvem skal 
have hvad? Børnene glæder sig til gaverne og de voksne glæder sig til de 
bugnende madborde. 
Så kom jeg til at nynne på en julesang og huskede teksten: ”Moder er i 
køkkenet, nu skal hun traktere”. 
 

Selvfølgelig, det er jo dét en visevært gør, trakterer. Men hvad skal jeg 
så servere for vores visevenner? Med den tankegang kunne det jo kun 
blive ”Bordets glæder”. De aktive har haft travlt med at æde sig igen-
nem diverse viser, der passede ind i dette tema. 
Nu glæder jeg mig til at præsentere VORES EGNE AKTIVE med et me-
get varieret udbud af viser, der handler om mad og drikke samt ikke 
mindst om, hvordan man gør og bør. 
Ulla 
 

2. afdeling   
Som Annie står for som visevært, er som sædvanlig, og som traditionen 
byder, juleafdelingen. Vi skal høre de juleviser og sange som vi kender 
så godt, men som vi ikke vil undvære. Lur mig, om vi ikke også får 
”Frantz julegalop”. Puha, den er hård at komme igennem. 
Red. 
 

Gæste entré. 
Bestyrelsen er, af vågne medlemmer, blevet gjort opmærksom på at med 
vores kontingent forhøjelse til 200 kr. er det billigere at komme som gæst 
6 gange i sæsonen.  Gæst:  6 x 60 = 360 kr. Medlem: Kontingent 200 + 6 
x 30 = 180, i alt 380 kr. det er selvfølgeligt urimeligt over for vores loy-
ale medlemmer, derfor vil vi med virkning fra januar 2018 hæve  
gæste entreen til 75 kr.  
 

Kontingent. 
I kan stadig nå at betale kontingent. Kontingentet er forhøjet, som vedta-
get på generalforsamlingen og som skrevet i april bladet, til 200 kr. pr. 
sæson. Kan betales hos kassereren på viseaftenen eller indsættes på for-
eningens konto: reg. 1551-000 825 5318 Husk at anføre navn. 

 

 


