18. årgang nr. 4

Januar 2010

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Vi glæder os til at se jer fredag den 29. januar, hvor vi får besøg fra:
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag
5. marts 2010
Fredag
23. april 2010

Visens Venner i Vejle

Generalforsamling (og hulemøde)
Onsdag

Desuden skal vi høre

10. februar 2010 kl. 19:00

Poul Erik og Kim

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.

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:
blad@visensvenneriglostrup.dk
- vi siger tak!

Næstformand:
Kasserer :

Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Herdis Kvarnø
Bent Holm
Bent Salomon Rasmussen
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm

Visevært: Nicolai
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).

Gør det lidt lettere og billigere for os:

Bestyrelsen :
Formand:

akkompagneret af
Bent hhv. Lise

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 18. januar 2010 til
senest søndag den 24. januar 2010. Husk vor bordbestillingsordning: De,
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:
3582 0321
4466 4450
3881 8203
7878 0428
4640 2178
3874 0966

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!

Anmeldelse af viseaftenen den 13. december 2009
Efter at skuffelsen over, at Elmo ikke var med, nogenlunde havde fortaget sig,
tog vi fat på juleviseaften 2009. "Same procedure as last year" - d.v.s. først en
kendt viseforfatter/komponist og så et dyk ned i julens mangfoldigheder.
I år var det Karen G. Andersen, en tidligere aktiv hos Visens venner i Glostrup,
der var på programmet. Hun er kendt i vide visekredse, ofte på grund af de viser,
hvor hun vender om på kønnene. Det var også mit kendskab, men her i Glostrup
og specielt igennem denne aften har jeg oplevet en langt mere farverig Karen G.
Et varmt menneske, som levede i nuet med stor indlevelsesevne og lydhørhed
for omverdenen. Hun lagde mærke til situationer mennesker imellem. Var meget
opmærksom på børnenes liv og udtalelser, på naturens omskiftelser. Ja, i det hele taget opmærksom på livet. Dertil kom så evnen til at beskrive alt dette i viser
og krydre det med humor, pikante indslag og fine pointer. Vi hørte mange af
hendes viser veludført af foreningens egne gode aktive visesangere og akkompagnatører.
Nogle eksempler: "Søren og Maren", en fin pikant vise. Der var "Skiftedag",
"Visen om Svend Åge", "Arbejdsløs" med musik af Bent B, Evy kom med
"Nonnerne" og Herdis med "Mit kirsebærtræ". Måske den fineste vise – og dog
"En plads i solen" om den lille kat og lykken. Elegant gled Annie her over i juleprogrammet med "Alternativ Jul".
Og så gik det løs med julens glæder. Det røg om ørerne med julesne og skøjter,
med juleknas og andesteg. Vi fik Kims jul fra besættelsen med kulde og mørke,
med et varmt køkken og solen, der vender. Den smukke, stille "Tusind julelys",
og "Julenat", der rører os dybt i hjertet.
Men på et tidspunkt midt i det hele skete der noget. Et mærkeligt optog trak
tungt og langsomt
ind gennem salen.
Mærkeligt udklædte væsener trampede af sted og
sang med dybe,
noget hæse stemmer. De kom og
gik, og ingen vidste rigtigt, om de
skulle le eller græde. Man sad lammede et øjeblik, men fortsatte så med julens glæder.

Og stemningen steg og steg, så man til sidst rejste sig og løb som til maraton
rundt i salen med hinanden i hænderne. Endelig tog det slut, men mange var så
opstemte, at de febrilsk fortsatte med at tage af bordene med det resultat, at Annie og Jes havde svært ved at komme igennem med et "Tak for i aften".
Et øjeblik løb tanken igennem hovedet på mig: "Måske sku’ Elmo alligevel ha’
været her”. MEN vores dejlige venskabssang gik igennem, og kontakten og roen
var her atter.
Godt Nytår fra Edel

Næste arrangement: Visens Venner i Vejle
I Glostrup praler vi ofte med, at vi er den tredieældste viseforening i landet. Men
lad os holde lidt lav profil med det næste viseaften, for da får vi besøg af den
næstældste forening, nemlig Visens Venner i Vejle. Den blev stiftet allerede i
1963 – altså hele 7 år før vi blev stiftet.
Vi glæder os til at høre og lade os inspirere af den dygtige (og levedygtige) forening, repræsenteret ved Inge Poulsen, Per Nygaard og Erling Beck Pedersen,
akkompagneret af Signy Jensen på klaver.
Fra egne rækker præsenterer Kim en stribe viser, I sandsynligvis aldrig har hørt
før, og desuden har vi fornøjelsen at præsentere jer for en ny aktiv, Poul Erik.

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 10. februar 2010 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.

