16. årgang nr. 4
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby
Resterende viseaftener i Visens Venner i Glostrup denne sæson:
Fredag den 5. oktober 2007
Fredag den 9. november 2007
Søndag den 16. december 2007
Fredag den 1. februar 11. januar 2008
Fredag den 29. februar 2008
Fredag den 4. april 2008

Visens Venner
i Aalborg

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.

Desuden skal vi høre
Bent H., Kim og Nicolaj
akkompagneret af Bent H., Lise og Nicolaj
Visevært: Jes
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).

Gør det lidt lettere og billigere for os:
Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:
blad@visensvenneriglostrup.dk

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra onsdag den 2. januar 2008 til
senest tirsdag den 8. januar 2008. Husk vor bordbestillingsordning: De,
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

- vi siger tak!

Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Næstformand og blad: Lise Gerd Pedersen
Kasserer :
Bent Holm
Knud Søgaard
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm
Herdis Kvarnø

BEMÆRK: Næste arrangement er flyttet fra 1. februar til
fredag den 11. januar,
hvor vi får besøg af

Viseaftener i vores naboforeninger

Bestyrelsen :
Formand:

Nytår 2008

3582 0321
3645 1863
3881 8203
3670 5536
4640 2178
3874 0966
4466 4450

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

Ja, december og jul hører jo sammen, så vi fik også en smuk buket af de dejlige
julesange. Annie som var "kom frem og siger" og julemus blev præsenteret af sit
barnebarn, der snart kommer til at gå mormor i skoene på de skrå brædder. Atter
hørte og så vi de fleste aktive i Glostrup på scenen - det var en fryd for øjet og
kakao for trommehinderne!

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 13. februar 2008 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

Anmeldelse af viseaften, 16. december 2007
Nu er det atter jul, og mange visevenner var mødt op med madkurv og julehumør.
Jeg må sige, at alle fik en dejlig aften. Bent Broksø havde samlet en hel serie af
John Bruce Levrings viser, kendte som ukendte, hvoraf alle foreningens aktive
medlemmer havde udset sig et nummer, kædet sammen af Bent B. Han var samtidig en fremragende fortæller og arrangør. Hans store fortjeneste, at den aften
gik rent ind!
Der var øjeblikke i salen, hvor Levring via anlægget talte og sang, og hvor historiens vingesus ramte alle os - alle var tyste og levede i nuet!
Over anlægget hørte vi også en optagelse fra 1983 af DR, hvor Birthe Milling
sang en af Levrings viser. Hun havde kendt ham personligt, men kunne desværre
ikke være til stede grundet sygdom. Ja, ikke et øje var tørt.
Alle aktive sang og fremførte Levrings tekster og musik til ug med kryds og
slange. Jeg synes ikke, jeg kan fremhæve den ene frem for den anden, det fungerede som et elite team. En stor tak til Bent B. og solisterne.

Der var en ny aktiv på scenen: Helle, der stod frem, som om hun aldrig havde
bestilt andet, sang en Levring vise og en særpræget, alvorlig julevise om Francis
Tolliver´s julenat i en skyttegrav. Jo, det var bestemt til godteposen.
Én af de sidste juleviser var tsching-dadarada, tsching dadarada, hvor alle i salen
måtte op og danse rundt hånd i hånd - en gammel tradition i Glostrup. Alle havde røde kinder og glade smil på, da aftenen sluttede.
En helt dejlig aften. Skulle jeg endelig savne noget, så må det blive Lise med et
nummer fra én af de store musikmestre. Hun hyggede dog med julemusik under
spisningen, og så er hun en kæmpe gevinst for foreningen.
Tak til jer alle, og I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt Nytår. På gensyn i
2008.
Kim Speerschneider

Næste arrangement
Vi fik for få uger siden besked fra biblioteket om, at vi alligevel ikke kan være i
salen den 1. februar, da biblioteket skal renoveres. I stedet fik vi tilbudt Vestervangskolens sal. Nu var gode råd dyre: Der kan kun være 100 personer i Vestervangskolens sal, og desuden er det et stort ekstra arbejde at skulle transportere
anlægget derover. Vi ved også, at mange er jer er glade over den centrale placering, som biblioteket har i forhold til offentlige transportmidler.
Derfor har vi besluttet – selv om det er med kort varsel – at flytte næste arrangement frem til den 11. januar, hvor vi kan være i bibliotekssalen.
Heldigvis kunne vores gæster fra Visens Venner i Ålborg også komme den dag,
så I kan glæde jer til at høre de dygtige nordjyske visesangere
• Lise, den håndfaste formand, der skifter til et følsomt, poetisk sind, når
hun slår tonerne an på sin guitar.
• Beth, der altid får hug af formanden (og som svarer igen) men som alligevel kan betage sit publikum.
• Finn, der ind i mellem synger nogle af de bedre revynumre og også kan
finde på at sætte lidt rytmer på sin guitar.
• Asbjørn der er noget for sig med sit fantastiske guitarspil og sin helt
uovertrufne måde at fortolke bl.a. Halfdan Rasmussen på.

Lise / Jes

