Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.11-02-14 som B-brev. Hvis du
modtager dette blad senere end mandag den 16-2-15, 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.

23. årgang nr. 2
Februar 2015
__________________________________________________________
Årets anden viseaften fredag d. 27-2-15– vi præsenterer:

Visens Venner Furesø
Mini kabare´en

Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller ændringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:

(Se omtale inden i bladet)

Af vores egne skal vi høre:
Bente L., Poul-Erik og Annie

17. april. Ønskekoncert med alle os.
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

Akkompagneret af: Jørgen, Svend og Claus.
Visevært: Herdis
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

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
Henning Poul Tabbert Olsen
2263 3558

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 16 februar 2015
til senest søndag d. 22. februar 2015. Husk vor bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:
MINNA:

4640 2178

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

Som gæst hos Visens Venner Glostrup - viseaftenen 16. januar 2015
Deres udsendte, Kirsten B. Illum skriver:

Fredag den 27. februar 2015 kan vi glæde os til at få besøg af:

Mini kabare´en fra Furesø
De vil synge noget om kærlighed.

"I en mørk og stormfuld nat" kom vi tre, Grethe Krogh og Poul Nielsen
fra Visens Venner Helsingør og jeg, Kirsten B. Illum fra Visens Venner
Brønshøj til Glostrup. Dejligt at blive mødt af venlige dørvogtere, der
gelejdede os ned til stedet, hvor det hele foregår. - Et righoldigt program
med både egne solister og så et hold gæster kunne jeg lige opfatte ved at
skæve til programmet hos mine søde bordfæller, Jette og Poul Erik.
Vi mumsede i vores medbragte mad og fik sludret med bordfællerne.
Men jeg manglede altså Brønshøjs skålvisehygge med lidt Wivex-musik
fra flyglet inden det egentlige program. Derimod var det en fin idé, at viseværten Ulla under hele aftenen sad i nærheden af scenen med sit headset. Den ta'r vi med til Brønshøj.- Dog har jeg nu aldrig brudt mig om, at
de aktive sidder på stribe på scenen ligesom i Sangerindepavillonen på
Bakken!
Jeg vil fremhæve Jes, der bl.a. fortalte og sang om Halfdan Rasmussens
"Noget om skærsommer-nætter", om sit campingbesøg i Vinje og den
efterfølgende visit på kirkegården, hvor omtalte Tarjei Vesaas og hans
kone Halldis er begravet. Dejlig vise! - "I tilfælde du kom..." var meget
fin og tanke-vækkende. Tak for den! - Eva gav "Velfærdsundersøgelsen"
og "Bare mænd" med sødme og aplomb! - Senere i programmet kunne
jeg ikke rigtig forstå, at min bordfælle Jette var så længe væk. Men sørme om hun så ikke kom farende ind, omklædt i smart joggingtøj og belærte os om nytårskuren - altså "Afmagring..." iført rosenkål og andre
grønne tiltag! - Og da Jes sang om Columbus (og Columbine...) var jeg
helt sidelæns! Hvor var det sjovt!
"Far og Sønner" var et fint indslag. Jeg var dog ikke helt grebet af de
indledende sange. Jeg tænkte: "Åh, nej - 1970'erne endnu engang...".
Men så fik jeg bl.a. den med "Karusserne og russerne og njet" - og så var
jeg solgt! De tre herrestemmer stemte så smukt overens - og gutterne var
meget musikalske og hyggelige med et glimt i øjet!
Fin aften - I skal ha' mange tak! Kirsten B. Illum VVB. /forkorte af red.

Kabare`en består af: Laila Maegaard sang, Grete Hermansen på flygel, John Osted sang og guitar, Jørgen Johansen violin og Werner
Lund på bas.
På regionalmødet i Furesø oplevede vi Mini kabare`en og var hurtig
enig om at dem skulle vores publikum også ha` chancen for at høre.
Vi fik en dejlig rundrejse i visernes verden med gode tekster og mange
iørefaldende og kendte melodier som blev udsat kvintettens
gennembearbejde udførelse.
Herdis/red.

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 11. marts 2015 kl. 19:00
i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 1. sal lokale 4.
Dagsorden i henhold til vedtægterne (som kan ses på
vores hjemmeside):
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse og revisor
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
og bedes sendt til formanden.
Vi håber at se rigtig mange denne aften – alle medlemmer (også vennekredsen) er velkomne.
Efter generalforsamlingen er der åbent hulemøde for alle.
Bestyrelsen

