19. årgang nr. 4

Januar 2011

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Næste viseaften er fredag den 28. januar – vi præsenterer:
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag
Fredag

Eric Sandberg og Ole Jørn Nielsen

4. marts 2011
15. april 2011

Desuden medvirker
Annie, Bente, Herdis og Kim
akkompagneret af Svend og Lise

Husk generalforsamlingen 9. februar kl. 19:00!
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.

Visevært: Jes
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

Gør det lidt lettere og billigere for os:

Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage
forbehold i tilfælde af overtegning).

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

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 17. januar 2011 til
senest søndag den 23. januar 2011. Husk vor bordbestillingsordning: De,
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Bestyrelsen :
Formand:

MINNA:
4640 2178
eller
LILLY W.:
4345 1093
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk

Næstformand:
Kasserer :

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

3582 0321
4466 4450
3881 8203
7878 0428
4640 2178
3874 0966

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 12. december 2010

Næste viseaften: Eric Sandberg og Ole Jørn Nielsen

I år var der ikke lagt op til en bestemt viseforfatter eller komponist. Skulle det
hele så gå op i juleri? Nej, der var mange andre viser, faktisk et ret stort udvalg,
til trods for at flere visesangere havde måttet melde afbud. Til gengæld debuterede en ny aktiv, Jette Jørgensen, som har sunget viser i mange år i andre sammenhænge.

Måske husker I store, svenske Eric Sandberg, som for et par år siden besøgte os
med venner fra Visens Venner i Södra Skåne?

Der var en befriende og smuk borddækning i forskellige pastelfarver, der stemtes fint ind på hvert bord. Det var et skrapt vejr med snestorm. Trods det mødte
mange op, og der blev en fin stemning.
8 visesangere blev båret godt frem af de 2 akkompagnatører, Lise og Svend. Alle velforberedte som sædvanligt. Debutanten Jette havde taget en smuk og en
sjov vise med, og det var tydeligt, at hun var scenevant og kom godt ud over
kanten.
Vi fik den meget smukke ”Nordisk Vuggevise” fra Bente godt fulgt op af ”En
aften så dejlig som denne”. Bent S. sang på sin stille indlevende måde ”Lille
Du” og derefter klargjorde han for gløggens dårlige indflydelse på en god rødvin. Trods fysiske udfordringer har Evy med stor energi trænet, så hun stadig
kan glæde os med sin smukke stemme. Annie gav os den julefred, som vi længtes efter, med Sigfred Pedersens ”Julesang” og senere ”Digterjul”. Poul Erik –
mere og mere visesanger – kom godt fra ”Svantes sorte dag” og ”Manden på
risten”.
En anden visesanger, som arbejder energisk, er James. Ja, jeg tror, at jeg kan
tillade mig at fortælle, at du er 88 år. Som det hedder på nydansk: ”godt gået”.
Du glædede os med din fortælling ”Togtur til Karlslunde”, som endte godt ved
hjælp af et mimrekort. Senere den dybdepsykologiske ”Skinkerne” fra 1943 og
traditionen tro din egen vise om dit had-kærlighedsforhold til julen. Godt fortalt
og reciteret.
Efter at have afleveret en herlig satirisk vise af Lars Kanit ”NemID”, kom Jes
tilbage i sidste afdeling, som stod helt i julens tegn. Med hvad? Ja, hvad ellers,
”Julealfabetet”, som alle sang med på i anden runde. Vi kan det snart, men vil
gerne høre den igen. Ligesom en anden tradition: ”Mors Andesteg”. Bent B. var
desværre forhindret i år, men Jes tog sig kærligt af stegen. Sidst men ikke
mindst, Kims ”Lille Signes Jul”. Bittersød og betagende.
Aftenens højdepunkt blev for mig den komposition, som Lise havde frembragt
til Kims sang ”I denne søde juletid”. Teksten var af Sigfred Pedersen, men det
havde ikke været muligt at finde en melodi til den. Lises melodi var fin, enkel og
harmonisk. Sådan et talent at pludselig finde. Lykke til med det, Lise!
Edel

Eric er manifestationen af Øresundsregionen. Han er svensk troubadur i højeste
klasse med sin fantastiske stemme, guitarspil og visefortolkning. Samtidig støvsuger han den danske sangskat og oversætter nogle af juvelerne til svensk, således at vores broderfolk også får glæde af dem.
Eric krydser jævnligt sundet for at deltage i danske visetræf og for også at være
aktiv i Visens Venner på Amagerland. Her har han mødt Ole Jørn Nielsen, som
både er en dygtig harmonikaspiller og visesanger. Det har ført til et samarbejde
dels på scenen, dels i kulissen med oversættelse af svenske viser til dansk.
Vi glæder os til en aften i Øresundsregionens tegn!

Vennekredsmedlem i bestyrelsen?
De senere år har der kun været aktive i bestyrelsen, men det behøver ikke at være sådan. Tidligere har vi haft stor glæde af at have vennekredsmedlemmer med.
Hvis du kunne tænke dig at deltage i bestyrelsesarbejdet, så sig endelig til. Vi
har brug for både en hjælpende hånd i ny og næ og for input fra jer, der møder
trofast op til viseaftenerne. Der er ca. 7-8 bestyrelsesmøder om året.

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 9. februar 2011 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.

