
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    
Fredag d. 20. april 2012 
Fredag d. 14. september 2012 
Fredag d. 19. oktober 2012 
Søndag d. 9. december 2012 
Fredag d. 25. januar 2013  
Fredag d. 1. marts 2013 
Fredag d. 19. april 2013 
 

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 3218 1780 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 3641 4106 

 Jes Sindal 4640 2178 
 Nicolai Engstrøm 3874 0966  
 Henning Olsen 3670 3655  

 

 
 
 
 
 
20. årgang nr. 5                                                                        Februar 2012 

 
Næste viseaften er fredag den 2. marts – vi præsenterer: 

 

Jakob Hagedorn-Olsen og  
Nicolai Engstrøm 

 
Desuden medvirker  

Bente, Ib, Poul Erik og Bent H. 
akkompagneret af Svend og Claus 

Visevært: Bjarne 
 

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 20. februar 2012 
til senest søndag den 26. februar 2012. 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! 



Kort referat fra generalforsamlingen 

På den årlige generalforsamling den 8. februar d.å. gen-igen-valgte vi vores for-
mand, Annie, og samtlige de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.  

Desuden blev den ledige plads i bestyrelsen bemandet med et vennekredsmed-
lem, Henning Olsen. Henning ved, hvad han går ind til, for han har tidligere ta-
get en tørn i bestyrelsen og har i mange år været behjælpelig med mange prakti-
ske opgaver, såsom indkøb, borddækning osv. Vi byder Henning velkommen 
tilbage i bestyrelsen! 

Regnskabet udviste et beskedent overskud. Allerede på sidste års generalforsam-
ling blev det besluttet, at kontingentet skal stige til 150 kr. pr. år fra og med sæ-
sonen 2012/2013. Den beslutning blev der ikke rokket ved. 

Lise 

Anmeldelse af viseaftenen den 27. januar 2012 

Det var med forventning, at vi imødeså årets første visearrangement, og det blev 
en god begyndelse, der lover godt! 

Nicolai var som sædvanlig en veloplagt visevært. Han strålede af, at han havde 
det godt med både præsentationen af programmet, de aktive solister fra forenin-
gen og vores kendte gæstesolist udefra. 

Aftenen startede med et godt udvalg fra de aktives prøvede kræfter. De kunne 
deres ting, så det var en fornøjelse. Jes, Evy og Kim – og Lise på flygelet - un-
derholdt med et godt traditionsrigt viseprogram med gode, kendte numre fra vor 
rige viseskat. Holdet var flankeret af de 2 mænd med vidt forskelligt repertoire 
og med det kvindelige islæt i midten som en afveksling med den romantiske af-
deling. Viserne klædte de tre garvede sangere og deres stemmer godt, i alt 9 vi-
ser, der sad lige i øjet, så stemningen var god fra starten.  

Skulle man endelig ønske noget ekstra, så kunne det være, at der ved præsentati-
onen blev røbet de 9 forfattere og 9 komponister, der var årsagen til denne ”per-
lerække”. Vi hørte kun nævnt 3 forfattere og én af komponisterne ved navn, man 
ville godt have vidst, hvem der ellers havde bidraget – bl.a. en af vore ”egne”, 
Karen G.! 

Fra de gamle viser i første afdeling var der et dejligt, flot spring til den kendte 
nulevende forfatter Lars Kanit (Asger Berg) og hans medbragte dygtige akkom-
pagnatør, Mogens Hansen, som underholdt resten af aftenen. Her var der jo ikke 
tvivl om, hvem der havde skrevet viserne, de var alle af Lars. 

Lars Kanit kender de fleste af os jo i forvejen fra hans store produktion af ”vers 
og viser fra aviser”, mest med dagsaktuelle emner fortrinsvis på kendte melodi-
er, som læserne kan synge med på. Selv om vi jo ikke kender hele hans produk-
tion på ca. 1.900 viser, så er det emner, der bider sig fast, og huskes længere end 
de aktuelle begivenheder, der var årsagen til dem. Intet emne er helligt, H.C. 
Andersens herkomst. Postkasseloven. DSB´s genvordigheder. Feriedrengen fra 
Danmark Anders Fogh på besøg hos præsident Bush. Forskellige politiske 
bommerter. Jeg ta´r aldrig mer´ med turistbus til Hamborg igen! Osv., osv. Selv 
en vise om organdonation, som han selv fandt lige barsk nok, bad foreningen for 
organdonation om at få lov til at bruge som deres slagsang! 

En undtagelse fra Lars Kanits dagsaktuelle viser fik vi også et par eksempler på 
under omtale af hans samarbejde med Otto Hænning, der har lavet melodier til 
hans mere filosofiske viser om de kære husdyr, bl.a.: ”Husstøvmidens pris” og 
ikke at forglemme ”Når vovser mødes”, hvor vi får forklaringen på, hvorfor 
hunde lugter til hinanden bagi!  

Der var stor morskab og begejstring fra hele salen. Inden Lars Kanit og Mogens 
Hansen fik lov at slippe hjem igen, måtte de give to ekstranumre!  

Bent Broksø 

 
Næste viseaften: Nicolai og Jakob 

Nicolai har en ”kammelegerat”, som vi har givet ham lov til at præsentere for 
jer. Nicolai beskriver selv vennen og samarbejdet således: 

”Jeg mødte Jakob Hagedorn-Olsen helt tilbage i halvfjerserne hvor vi blev gode 

venner til trods for at jeg underviste ham i klassisk guitar. Når man hører ham 
nu, ville man tro, det havde været omvendt med undervisningen. Jakob kom ind 

på konservatoriet, og efter endt uddannelse gled han mere i retning af jazz og 
improvisation, samtidig med at han arbejdede som musikpædagog. I firserne 
havde vi i en periode et fritidsorkester omkring mine sange (2x guitar, bas, 

trommer og keyboard, da det var på sit højeste). 

Jakob blev siden gift med en islænding og bor nu i udkanten af Reykjavik, hvor 

han underviser og spiller. Sidste år var de på studie-orlov i Danmark, og vi greb 
chancen for at forny vores samarbejde, denne gang bare i duo-format. Det er 
resultatet af dette samarbejde, vi har fået lov at vise frem i VV Glostrup.” 

Aftenens visevært er vores (forholdsvis) nye aktive, Bjarne, som hermed også 
debuterer i VV Glostrup som visevært. 

Lise 


