
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    
Fredag   23. april 2010 
Fredag  24. september 2010  
Fredag  5. november 2010  
Søndag  12. december 2010 
Fredag  28. januar 2011  
Fredag  4. marts 2011  
Fredag  15. april 2011  
(datoerne i næste sæson er stadig med forbehold for ændringer – især 5/11) 

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: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Bent Salomon Rasmussen 7878 0428 

 Jes Sindal 4640 2178 
Nicolai Engstrøm 3874 0966  

    

 
 
 
 
 

18. årgang nr. 5                                                                     Februar 2010 
 

Vi glæder os til at se jer fredag den 5. marts, hvor vi får besøg fra: 
 

Visens Venner i Roskilde 
 

Desuden skal vi høre  
Evy, Herdis, Poul Erik og Jes 

akkompagneret af 
Evy, Lise, Svend og Jes  

 
Visevært: Bente 

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

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 22. februar 2010 
til senest søndag den 28. februar 2010. 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 29. januar 2010 
Så var det atter tid til en viseaften i Glostrup. Publikum var i god tid mødt op 
med madkurve og godt humør. Aftenens visevært var Nicolai. Alt var klar til en 
god aften. Vi startede traditionen tro med ”en liten”, som Bent B. tog sig kærligt 
af, så velkomst fra vores formand, Annie. 

Derefter gled vi ud af traditionerne. Vi var nemlig nødt til at sætte 
vore gæster fra Vejle ind allerede i første og anden afdeling pga. vej-
ret udenfor. Det ville ikke rigtig arte sig, og der var lovet snestorm. 
Gæsterne skulle tilbage til Vejle samme aften, og de ville helst ikke 
sne inde i København. 

Gæsterne fra Vejle var Inge Poulsen, Per Nygaard og Erling Beck Pedersen, ak-
kompagneret af Signy Jensen og Torben Svendsen. Repertoiret var ret bredt, 
såsom af PH, P. Sørensen-Fugholm, Epe, Stentoft m.fl. Inge sang ”De gratis 
Glæder” med glimt i øjet og en fortolkning med fynd og klem. Derefter Per med 
sin guitar og Den lille tændstik med finurlig tekst. Til sidst Erling, en god vise-
fortolker, der var god at lytte til. Sådan skiftes de 3 gæster, så det blev et dejligt, 
varieret program. Med melodier som Vårbrud, Tisvilde Hegn, Han har bare lagt 
forkert, Den perfekte lasagne, Næh, Den herlige alder, Tonny Høj (Sonny Boy), 
Det pinlige møde, Wienerschnitzelvalsen … og mange andre. 

Publikum hyggede sig, og de optrædende fik god respons. Snevej-
ret udenfor var taget meget til, himmel og jord stod i eet. PUHA--- 

Så var tiden kommet til vores egne aktive. De første på scenen var 
Lis og Svend, med Den blå anemone af Kaj Munk, Karen G`s Tangofantasier, 
og til sidst en af barndommens ørehængere: Græshoppen og valmuen. Melodier-
ne gik rent ind, og man fornemmer, hvor Svend og Lis hygger sig i samarbejdet 
med visesang og får bredt stemningen ud til folk. 

Kim overtog så scenen med 6 fantastiske sange, som blev foredraget med lydef-
fekter og præcision. Det er helt fantastisk, at han bare kan huske alle de vanske-
lige tekster uden nølen. Der er fed satire og bid og ironi, hvor pokker han så gra-
ver dem frem. Man må overgi’ sig. Titlerne var: Uro, Ka’ det svare sig, Den lille 
og den store, Hvor jeg er fra, Overtjenerens Serenade og Naggesagge. 

Vi havde alle vintersangene på tapetet til fællessang, og det passede jo 
godt til vejret: Sneflokke kommer vrimlende, Det er hvidt derude, o.s.v. 

Bilerne var begravet i sne. I selskabstøj og støvler med hæl er det nu 
ikke så let at få bilen fri, få fundet tog og bus og div. transportmidler, men der 
blev grinet, og folk blev som børn på ny. Det var en god aften i Glostrup. 

Tak for en underholdende aften fra Jytte 

Næste arrangement: Visens Venner i Roskilde 
Fredag den 5. marts får vi besøg af tre dygtige visesangere fra Roskilde. Jeg 
glæder mig meget til at opleve Hanne Eisen, Jørgen Bendixen og Jytte Larsen. 
De akkompagneres på flyglet af en den dygtige viseakkompagnatør Else Skov, 
men … mon ikke Jørgen også har sin guitar med? 

Hanne Eisen har været medlem af Vi-
sens Venner i Roskilde fra begyndel-
sen. Hun er kendt for at levere en vise 
med pondus og stor indlevelse. Det 
samme kan man sige om Jytte Larsen, 
der dog ikke har været med i helt så 
mange år. De to er ofte ude og under-
holde sammen og holder blandt meget 
andet af viser af og om kvinder.  

Som fritids-trubadur er Jørgen Bendi-
xen ofte ude at underholde både med 
viser og amerikanske kærlighedssan-
ge, som han også har indspillet på cd. 
Men denne aften er det viser.  

Vi får således besøg af tre meget kompetente visesangere. De kommer hver især 
med deres yndlingsviser- Blandt andet ved jeg, der kommer nogle Carl-Erik Sø-
rensen viser, jeg ikke kan huske, jeg har hørt. 

Fra egne rækker skal vi høre Evy, Herdis, Jes og vores nye aktive medlem, Poul 
Erik, som vi kom til at annoncere allerede før sidste arrangement. Men NU 
kommer han altså, så glæd jer! 

Jeg tror, at det bliver en rigtig dejlig aften.  
Annie 

Referat fra generalforsamling 
Årets generalforsamling blev igen en kedsommelig forestilling, hvor vi aktive 

klappede os selv og hinanden på skuldre-
ne, godkendte beretning og regnskab, 
fastholdt kontingentet og genvalgte for-
mand og bestyrelse. ☺ 

Jes overrakte Annie en buket og takkede 
hende for, at hun fortsat gider være vores 
formand. 

 


