
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.12-2-20 som standardbrev. Hvis 
du modtager dette blad senere end mandag den 17-2-20, 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. 03-04-20 
 

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 Poul Erik Pedersen 2228 4243 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 

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

 

VISER ER IKKE FINKULTUR, 

MEN 

FIN KULTUR 

 
28. årgang nr. 2      februar 2020 
__________________________________________________________ 

 

Viseaften, fredag d. 28 februar 
Vi præsenterer: 

Thomas Stenberg og Jacob ThorsThomas Stenberg og Jacob ThorsThomas Stenberg og Jacob ThorsThomas Stenberg og Jacob Thors    
Se omtale inden i bladet. 

Vi skal også høre: Annie og Nicolai 
Visevært: Bjarne 

Akkompagneret af: Nicolai 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 

Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster. 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 17. februar 2020 til 
søndag d. 23. februar 2020. 
 
Husk vores 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 

 

Vi åbner dørene ca. kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30 
 

Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30.  

Ring på det tlf. nr. der står på døren. 
 



 

Visens Venner den 24. januar 2020 

I foyeren nød de mange gæster musikken da Preben og Bjarne varmede 
op til en dejlig aften.  
Aftenen var opdelt i to afdelinger. Først os selv, dernæst skulle vi høre 
om H. C. Andersen. Vores allesammens digter.  
Annie bød velkommen, og vi sang alle med på den omdelte gruk, skrevet 
af Piet Hein. Helle akkompagnerede. Husk at leve mens du gør det. 
Jørgen akkompagnerede Herdis i en række sange, hvor det liv vi indtil nu 
har levet, blevet erindret gennem minder som Reverdilsgade, hvilket sen-
des videre med "Tanker" - som beskriver livets gang. "Alting var ikke det 
samme", men verden er trods alt vidunderlig. Imellem kommer "den 
ustyrlig gnist", som en glad optimist og sætter pris på den indre værdi. I 
"Hænderne" ses livslinjen stadig aktiv. Men, en dag skal "Testamentet" 
falde på plads. 
Bjarne og Preben spillede til de omdelte fællessange. Vi fik retten til at 
drømme om........ akvavit!! Vi kom med på de vilde vover, hvor stormen 
suser. Solskin fik vi også med ombord. Hvornår er Danmark dejligst? 
 
De grimme ællinger bestående af Jes, Dorte, Erik og Helle spillede deres 
cabaret af H. C. Andersen. Vi blev lovet uhøjtidelig underholdning.  
Fra andegård til svane by. Ja, eventyr er der mange af. 
Jes præsenterede sig som forfatteren. 
Dernæst indtog alle solister gulvet med et smil, og for at give os en dejlig 
oplevelse af deres cabaret. Dorte fortalte lidt historie.  
Der blev sunget om skomagerdrengen der gik af den snoede vej til Kbh.  
Kejseren havde magisk tøj - nye klæder! Var det bedrag?  
Vi fik et bredt indblik i deres repertoire hvor vi bl.a. fik sange op optræ-
den til:   
Liden Kirsten, dukker der danser, noget om Danmark, i skovens dybe 
stille ro. Jyllands placering, en lille fjer til 5 høns. Viggo rider ranke, 
Pandeben, 2 brune øjne, en silhuet blev klippet.  
Og selvfølgelig blev den grimme ælling stor og flot.  
En aften er slut. Der var stor applaus. Godt fortalt og fortolket. En dejlig 
aften.  
Anette  
 
 
 

Thomas Stenberg 
Sang offentligt som ca. 16. årig - på skolen. Overvejede showbizz - men 
fik børn tidligt, tænkte det var en usikker levevej, så jeg endte som læge. 
Har dog snuset til musikken hele livet - til private fester, var i "Musikal-
ske Venner" i 1973, EB's grand prix i 1981, spillede Jesus i "Godspell" 
på Glostrup Amatørscene i starten af firserne. Har sunget i mange Visens 
Venner afdelinger. På Brandsbjerg Stævnet ca. 10 år i træk sammen med 
nogle af Danmarks bedste musikere. 
Deltog så i 2003 i "Stjerne for en aften" kom til finalen, og min første CD 
solgte næsten til guld. To efterfølgende CD'er har ikke solgt så meget.  
Det passer mig fint, at komme på scenen ind imellem. Det gør jeg blandt 
andet når, jeg som medlem af "Kunstnere for hospices", optræder et par 
gange om året - mest på Sjælland og på Fyn. 
Repertoiret dækker næsten hele spektret - undtagen opera. Men - mest vi-
ser, ballader - holder meget af at synge jazz/swing musik, men det kræver 
som oftest et band. Det havde jeg nogle år og bassisten fra dette band 
kommer med. Han hedder Jakob Thors - har spillet i mange sammen-
hænge - længstvarende sammen m. "Nulles Verdensorkester". 
Thomas/red. 
Thomas har tidligere besøgt os i Glostrup. Det er en del år siden, men jeg 
glæder mig til et gensyn og et genhør. 
Jes 

 
Generalforsamling. 
I henhold til §10 i vores vedtægter indkaldes der hermed til ordinær  
generalforsamling onsdag d. 11. marts kl. 19.00 i ”Solkrogen”, 
Sydvestvej 10, 2600 Glostrup. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
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 den ordinære generalforsamling, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
HUSK: Der er adgang for alle medlemmer af Visens Venner i Glostrup 
Vedtægterne finder I på vores hjemmeside. 


