
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Viseaftener i Visens Venner i Glostrup denne sæson:  
2007: Fredage den 12/1 – 2/3 – 27/4 

Viseaftener i vores naboforeninger (du kommer ind til medlemspris) 

Allerød 19/1 Viseaften 

Amagerland 25/1 Viser om København 

Ballerup 19/1 Besøg fra Visens Venner i Østsjælland 

Brønshøj 9/2 Naboer og genboer (besøg fra VV Tåstrup) 

Farum 12/1 Viser fra film og revyer + Fin Alfred 

Frederikssund 9/2 Viseaften 

Helsingør 13/1, 10/2 Viseaftener 

Køge 9/2 Henrik H. Lund 

København 28/1 
11/2 

Krønikeviser 2 – efter krøniketiden 
Om børn - for børn - med (?) børn! 

Nordsjælland 12/1 Besøg fra Århus Viseklub 

Roskilde 4/2 Besøg fra Visens Venner i Glostrup 

Tåstrup 26/1 Viseaften 

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). 

Vil du modtage bladet pr. mail, så skriv til blad@visensvenneriglostrup.dk 

Bestyrelsen : 
Formand: Annie Laksø 3582 0321 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
Næstformand og blad: Lise Gerd Pedersen    3645 1863 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Knud Søgaard 3670 5536 

 Jes Sindal 4640 2178 
Nicolai Engstrøm 3874 0966 

  Herdis Kvarnø 4466 4450 

 
 
 
 
 

15. årgang nr. 4                                                                   januar 2007 
 
 

Næste arrangement er fredag den 12. januar, hvor vi får besøg af   
 

Tove og Per Mark 
fra Visens Venner i Kjellerup 

akkompagneret af Peter Thomsen 
(se nærmere omtale inde i bladet) 

 

Vi kan desuden glæde os til at opleve 
Nicolai, Bent Holm og Jes 

akkompagneret af hhv.  
Nicolai, Bent Holm og Jes 

  
Visevært: Udo 

 
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 

 
Entré 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster (for hvem vi må tage 
forbehold i tilfælde af overtegning). 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra tirsdag den 2. januar til senest 
søndag den 7. januar. 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 

Godt  

Nytår! 



Anmeldelse af viseaften, 10. december 
Der var stor munterhed ved bordet, for nu lagde man op til den store julestem-
ning. Men den lod vente på sig, for først stod der Mogens Jermiin Nissen på 
programmet. Det er da også fint nok, men en dame ved bordet havde lyst til at 
demonstrere og rejse sig op og råbe JULESTEMNING – JULESTEMNING – 
det kan fortælle, hvor morsomt vi havde det!!  

Da Kim kom med en vuggevise, var det også lige før, at snapsene kunne lulle en 
i søvn. Det blev dog rettet op, da Benny kom med Elefantens Vuggevise, som 
man jo elsker, og som der er stor diskussion om, for det er jo ikke i tidens ånd at 
bruge en NEGERDRENG som rangle! Og så kom Birthe, hvis lune passer så 
godt med Bent Holms – man kan virkelig nyde deres ping pong, som tilfredsstil-
ler ens humoristiske sans!  

I øvrigt var det også godt nok at høre lidt personligt om Mogens Jermiin Nissen, 
hvis samarbejde med Halfdan Rasmussen var formidabelt!! Og så havde nogen 
jo kendt ham personligt!  

Vi sad sammen med den nye pianist Svend, som også gjorde et godt indtryk.  

Og så var det ligesom, at Kirsten og Udo kom med julestemningen. Hvor så hun 
sød ud med grisehaler! Det er jo rigtig rart at få de gode gamle julemelodier gen-
taget – jeg nød også meget ”Når du ser et stjerneskud” med Benny – og så siger 
jeg også: Helle for Jes!!! som altid er så morsom!! – og James, som kom med sin 
egen julevise. Det er svært at nævne alle, men jeg synes, at de viseaftener, hvor 
det er vore egne, der underholder, på sin vis er de bedste.  

Det, der manglede i år, var Ejnar, som med sit varme smil gav os de sange, som 
blev gentaget år for år, og som han kunne udenad!  

Så tak for en hyggelig julefest – ikke mindst til vennerne!!  

Dagny 

Ny CD fra Nicolai: Tilfældet Jensen 
Nicolai Engstrøm har gjort det igen – altså udgivet en CD med tekster af Djorn 
Juni og egen musik. Denne gang drejer alle 9 sange sig om den lille mand, Jen-
sen – I husker måske at have hørt en enkelt eller to af dem i salen. 

Der er igen kælet for arrangementerne og tilsat et par dygtige studiemusikere, så 
resultatet er en musikalsk fornøjelse at lytte til.  

MEN … fald nu ikke for fristelsen til at blive hjemme ved CD-afspilleren – det 
ER altså ikke det samme som at være der selv og se Nicolai himself! 

Lise 

Indkaldelse til generalforsamling 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

onsdag den 14. februar 2007 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 (se 
bagsiden af bladet). 

Vi håber at se rigtig mange denne aften – alle medlemmer (også vennekredsen) 
er velkomne. Efter generalforsamlingen er der åbent hulemøde for alle. 

Bestyrelsen  

Næste viseaften: Tove og Per Mark fra VV Kjellerup 
Visens Venner i Kjellerup er en af landets yngre viseforeninger. Den startede 
som Kjellerup Viseklub i 1992 og blev optaget som afdeling under Visens Ven-
ner i Danmark i 1998.  

Blandt primus motorerne var og er Tove og Per Mark, og Per er da også formand 
for VV Kjellerup. Vi har haft fornøjelsen af at høre dem optræde ved adskillige 
landsmøder og visetræf, og vi synes, at de er så gode, at I også skal have lov at 
opleve dem. 

Tove og Per har numre både hver for sig og sammen. Hvad de vil synge netop 
denne aften, er jeg ikke klar over i skrivende stund, men på deres repertoire står i 
hvert fald nogle af de bedste både nyere og ældre revyviser, Halfdan Rasmussen 
og Benny Andersen. 

Både Tove og Per har gennem mange år dyrket revy og amatørteater, og de er i 
stand til at fremtrylle overbevisende og humoristiske sceneskikkelser, som un-
derbygger fortællingen i viserne. Så kedeligt bliver det ikke … 

Tove og Per akkompagneres denne aften af Peter Thomsen, som til daglig har sit 
virke på Sorø / Slagelse-egnen.      

Lise 


