
 
 
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet torsdag den 10. januar som B-brev. 
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 14. januar, kan du evt. 
klage til postvæsenet. 

 
 
Vedr. tilmelding pr. telefon oplyser Jes og Minna: 
Når I melder jer til pr. telefon, og Minna ikke er hjemme, har vi heldigvis tele-
fonsvareren. Men hvis I vil ha` en kvittering, så læg venligst et telefonnummer – 
så ringer vi tilbage og bekræfter jeres tilmelding. 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    
Fredag d. 1. marts 2013 
Fredag d. 19. april 2013 

 

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. 

 
Gør det lidt lettere og billigere for os: 

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

 

Bestyrelsen : 
Formand: Annie Laksø 3218 1780 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 4640 2178 
 Nicolai Engstrøm 3874 0966  
 Henning Poul Tabbert Olsen 3670 3655 
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Godt Nytår! Næste viseaften er fredag den 25. januar – vi præsenterer: 

 

Lissie, Jørn, Benny og Anne Sofie 
fra Aarhus Viseklub 

 
Desuden medvirker  
Jes, Evy og Bent B. 

akkompagneret af hhv. 
Jes, Lise og Bent B. 
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). 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 14. januar 2013 til 
senest søndag den 20. januar 2013. Husk vor bordbestillingsordning: De, 
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

MINNA:           4640 2178  (se også besked på bagsiden af bladet) 
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! 



Indkaldelse til generalforsamling 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

onsdag den 13. februar 2013 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. 

Bestyrelsen 

Anmeldelse af viseaftenen den 9. december 2012 
En viseaften efter devisen: ”Ret til ændringer forbeholdes”. 

Det hårde vintervejr havde sat sine spor. Der var en del frafald blandt vores pub-
likum, og vi manglede også et par af solisterne. De øvrige aktive måtte lige 
”dykke i godteposen”, så vi alligevel kunne nyde et fuldt program. 

I første halvdel drejede det sig om viser af Knud Pheiffer. Poul Erik var visevært 
og gav en god og kort introduktion, ligesom han kædede viserne sammen med 
anekdoter og faktuel viden. Mængden var netop tilpas (til mig). Jeg nød det for-
arbejde, der er gjort, og som efter min mening højner nydelsen af viserne. 

Annie leverede sine viser med stor indlevelse. Vi var ikke i tvivl om, at Bente 
lige kom fra et muntert kalas, og ”pænt pyntet” (med dannebrogsflag i håret) 
sang hun om den søde blå elefant. ”Nørrebro-bissen” Kim dukkede op og gav 
den rigtigt med de flaaee a-er i Den sidste svajer. Knud Pheiffer afdelingen slut-
tede med ”Lille Lise let på tråd”, Lise var let og rap på tangenterne, men det gik 
knap så let for Bjarnes vejrtrækning at holde trit med tempoet, han måtte lige 
springe over et par ord undervejs. 

”Dirigentstokken” blev overgivet til Annie, som tog sig af juleafdelingen. Tradi-
tion og fornyelse gav en dejlig variation. Der blev sunget om ”Lillejuleaften”, 

”Julenat” og ”3.de juledag”, jeg vidste ikke, at flere af dagene har deres egen 
vise, men så blev jeg det klogere. 

Vi fik sandelig også julesange på mere eller mindre fremmede sprog. Kim leve-
rede på sit bedste sønderjyske, ”Maria’s knajt”, en sønderjysk version af ”Ma-
ry’s Boychild”. Janek kom på scenen og sang en polsk julesang sammen med 
Evy, det var meget fascinerende. 

Der blev sunget om ”De uartige pigers julemand” (vi kunne godt se, det var 
Kim, for han havde ikke taget skæg og hue på). Bent B sang om noget andet le-
getøj, ”Spilledåsen” af Djorn Juni, samt om vores uundværlige andesteg. 

Det sidste stykke legetøj havde drillenissen taget, for Kim måtte råbe flere gange 
på sin trompet, før han fik han den, mon nissen havde pillet ved den? Uden lyd 
måtte Kim trompetere ”Tsching-da-da-ra-da” på anden vis, mens vi dannede 
kæde gennem salen og rundt om juletræet. 

Jeg nød veloplagtheden hos både solister, akkompagnatører og publikum.  

Det, der glæder mig meget, og det, jeg lægger vægt på, er, hvordan visen bliver 
serveret, de små ting, der viser, at der er arbejdet med visen, at man har en hold-
ning til indholdet, som f.eks. Kims flade a-er, Bentes løftede pegefinger i ”En 
lille pige”, Evys og Herdis’ mimik til de smukke julesange. 

En dejlig aften at slutte året med. 

”Fru Christoff” 
  

Næste viseaften: Lissie, Jørn, Benny og Anne Sofie 
Århus Viseklub blev startet af Lissie, Jørn og Benny og Anne Sofie, der alle var 
medlemmer af Visens Venner i Århus – Lissie og Jørn helt fra 1978. Måske hu-
sker I dem – vi har tidligere haft besøg af dem, men det er snart mange år siden! 

De skriver om sig selv: 

”Vi tager ud og underholder både sammen og hver for sig, så vores repertoire 

er derfor meget alsidigt. Vi spiller bas, guitar, harmonika og banjo og synger 
alle.  

Vi synger revyviser, sømandsviser, gårdsangerviser, kærlighedsviser, nye viser, 

gamle viser, morsomme viser og sørgelige viser .  

Vi kan sammensætte et program til enhver lejlighed – og ofte laver vi om på det 

undervejs. Vi har dog en god fornemmelse af, hvad der forventes i en visefor-
ening. 

Vi glæder os til at komme!” 


