
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:  
Fredag  17. april 2009 

Fredag  25. september 2009 
Fredag   6. november 2009 
Søndag  13. december 2009 
Fredag  29. januar 2010    
Fredag  5. marts 2010 
Fredag  23. april 2010 

Viseaftener i vores naboforeninger 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre afde-
linger 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: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Bent Salomon Rasmussen 7878 0428 

 Helle Schaarup 3646 1660 
 Jes Sindal 4640 2178 Nicolai 

Engstrøm 3874 0966  
    

 
 
 
 
 

17. årgang nr. 5                                                                    Februar 2009 
 

Vi byder velkommen til næste viseaften fredag den 27. februar 
hvor vi får besøg af 

 

Solvejg og Alex 
og 

Buus og Bent 
 

Desuden medvirker:  
Lis og Svend 

Visevært: Herdis 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage for-
behold i tilfælde af overtegning). 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 16. februar 2009 til 
senest søndag den 22. januar 2009. 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. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30. 
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 19:30! 



Anmeldelse af viseaftenen den 16. januar 2009 

Jeg vidste det egentlig godt. Piet Hein har en gang udtrykt det således: ”Når to de-
ler et ansvar, bliver det kun 1 procent til hver”. Sidste viseaften undlod vi at ud-
nævne en anmelder og bad jer – som et forsøg – sende et par linjer på mailen. Jeg 
ville derefter flikke det indkomne sammen til en slags anmeldelse. Her var det ikke 
kun to, der delte ansvaret, men en fyldt sal … og der kom ikke så meget som en 
linje! Nå, men det giver redaktøren frihed til at ævle lidt ☺ 

Vi talte forleden i bestyrelsen om, at vi ikke var foruroligede over denne mangel på 
mails. Der var nemlig rigtig mange – flere end sædvanligt – der kom hen til os sid-
ste viseaften for at takke for en god aften. I skal vide, at vi bliver så glade, når vi 
får ros. En visesanger arbejder ofte halve eller hele år med en vise, inden den er 
klar til at blive serveret i salen, og så er det da rart med et skulderklap! 

Anmeldelserne i bladet tjener flere formål. Medlemsbladene er vores ”kollektive 
hukommelse”, og det er sjovt at blade tilbage i gamle årgange af bladene og læse, 
hvad der skete de enkelte viseaftener. De er også en service for de medlemmer, der 
var forhindret i at komme den pågældende aften. Endelig er der tradition for, at en-
hver VV afdeling sender sit medlemsblad til de 32 andre VV afdelinger. Via med-
lemsbladene kan man følge med i, hvad der sker i de andre foreninger – herunder 
også orientere sig om, hvilke visesangere der findes i de andre foreninger, som man 
evt. kunne have lyst til at invitere som gæstesolister.  

En anmelder udtrykker sine personlige holdninger. Der er selvfølgelig lige så man-
ge meninger i salen, som der er tilhørere. Derfor er det vigtigt, at det ikke er den 
samme, der anmelder hver gang. Vi tager med tak imod tilbud fra jer om at anmel-
de. I har frie hænder – redaktøren tilbyder at sætte kommaer, måske hjælpe sproget 
lidt og vil evt. forkorte, så anmeldelsen kan stå på en side som denne. 

Første afdeling var med vores egne aktive – Bent Salomon, Kim og Nicolai, ak-
kompagneret af Svend og undertegnede (og her føler jeg mig inhabil, hvorfor jeg 
slet ikke burde være anmelder!) 

Herefter kom Leon Hegelund, som er aktiv i VV Østsjælland og København. Leon 
udstråler ro og afslappethed, når han står på scenen, og det betyder, at man som 
publikum føler sig godt tilpas. Samtidig er han en formidabel guitarspiller og har 
en dejlig stemme (om end den kun netop var kommet sig efter sygdom). 

Tredje afdeling fuldendte aftenen med Dorte Birch fra VV Kalundborg, fremra-
gende akkompagneret af Mogens Bækgaard på skiftevis piano og kombineret har-
monika/bas (imponerende instrument!). Dorte sang især viser, som vi forbinder 
med Liva Weel og Edith Piaf, og det gjorde hun overbevisende godt. 

Lise 

Næste arrangement: Solvejg og Alex, Buus og Bent 

Vi byder på et genhør med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm. De har tidligere 
gæstet Glostrup, men det er efterhånden så længe siden, at vi godt kan være be-
kendt over for vennekredsen at invitere dem igen … for det vil vi så gerne! Solvejg 
og Alex har sunget sammen i mange år, og deres store repertoire er gennemarbej-
det og fremføres med stor sikkerhed. Det har da også resulteret i et par Cd’er. Alex 
er lidt af en multikunstner. Han spiller flere instrumenter og arrangerer musik. I 
mange år var han også leder af et velrenommeret balalajkaorkester. Solvejg og 
Alex er faste gæster på visetræf og lignende, og der findes næppe den viseforening, 
de ikke har optrådt i. Glæd jer. 

Desuden skal I høre en lille afdeling med ”Buus og Bent”. Helle Buus var aktiv hos 
os fra 1981 til 1992. Det var hendes far, Jørgen Jensen, der fik hende ind i VV Glo-
strup. Jørgen var også aktiv i Glostrup i mange år som pianist og komponist. Han 
startede VV Måløv (nu kaldet VV Ballerup) i 1995. Den anden halvdel af ”Buus og 
Bent” er vores egen Bent Holm, som har spillet sammen med Helle siden 1996. De 
gør det mest i nyere viser, for eksempel Thomas Kjellerup, og det kunne også ske 
at de gav en lille engelsk "ting".  

Herudover vil I få lov at høre vores egen Lis Evers, akkompagneret af Svend. 
 

Referat fra generalforsamlingen 11. februar 2009 

Der var kun mødt 14 medlemmer til generalforsamlingen, og den forløb uden dra-
matik. Bestyrelsens beretning og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
Da regnskabet udviste et overskud på godt 3.700 kr., var der ikke grund til kontin-
gentforhøjelse. 

Knud Søgaard og Lise ønskede at udtræde af bestyrelsen, og i stedet indtræder 
Bent Salomon og Helle Schaarup. Herdis påtog sig rollen som næstformand. Lise 
fortsætter med blad og hjemmeside indtil videre.  
 

”Ud med viserne” 

er titlen på et nyt, landsdækkende initiativ, som har til formål at promovere vise-
sangen. Idéen er at få så mange som muligt ud og synge viser der, hvor folk tilfæl-
digvis opholder sig – cafeer, ventesale, offentlige transportmidler, hospitaler o.s.v. 
– altså det modsatte af, at folk aktivt skal opsøge et visearrangement. Ved at mange 
gør det samme samtidigt, håber vi at kunne vække mediernes interesse. 

Det er tanken, at arrangementet skal finde sted en gang om året, lørdagen mellem 
Bededag og Kristi Himmelfart. Lørdag den 16. maj skal I altså ikke blive overra-
skede over at møde os derude i den virkelige verden i Glostrup og omegn. 


