
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.13-1-16 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 18-1-16, kan du evt. klage til 
postvæsenet. 
 
 
 
Ansvarlig for layout af bladet og hjemmesiden: 
 
Bjarne Christoffersen. Han indgår også i redaktionen sammen med Jes. Bjarne 
kan kontaktes på hjemmeside@visensvenneriglostrup.dk. 
 
Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller æn-
dringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.  
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    
Fredag d. 4 marts 
Fredag d. 15 april 
 

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   
  

  

Bestyrelsen: 
Formand: Annie Laksø                                                 3218 1780 
 Bogtrykkervej 35 st. tv. 2400 København NV 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 4640 2178  
 Bjarne Christoffersen                                  4399 2212 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
24. årgang nr. 1      januar 2016 
__________________________________________________________ 
 

På årets første viseaften. Fredag d. 29. januar  
præsenterer vi: 

Visens Venner København 
Vibeke Broby, Stampe Villadsen og Leon Hegelund  

akkompagneret af Jørgen Aagaard 
 

Vi skal også høre: Annie, Jes og Herdis  
akkompagneret af: Svend. 

Visevært: Ulla 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster. 
 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 18 januar 2016 til 
søndag d. 24 januar 2016. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil 
sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

MINNA:          4640 2178   
 
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 18:30 
 



Viseaften 13. december 2015 

 

Ved indgangen spillede Svend et lille potpourri over julemelodier m.m.  
Så var stemningen lagt an og vi hilste pænt på hinanden. 
 
Aftenens værter var Annie og Bent, og emnet var Thomas Kjellerup, der 
har skrevet en hel del viser. Som ”Skrøbelige Hjerter” der gik rent ind. 
Nydeligt fremført af Herdis og Svend. Øvrige solister - Vibeke, Eva, Jet-
te og Bente samt Jes og Nicolai - gjorde det som sædvanlig meget fint. 
Som noget nyt var Bent, John og Flemming blevet til en trio, som også 
gjorde det godt. 
  
Når sådan en Viseaften skal fungere er der en utrolig masse ledninger til 
højtalere og forstærkere m.m., der skal virke. Det gør det heldigvis også 
hver gang. Og denne gang var det med en ”vikar” bag pulten, som Geert 
passede - også med bravour. 
 
Første afdeling blev afsluttet med et ”stilfærdigt Farvel”, hvor alle delta-
gerne var på scenen, og det blev mere show end et stilfærdigt farvel. 
 
Anden afdeling var helt i julens tegn. Vi startede med en fællessang ”Nu 
har vi altså jul igen”, som undertegnede spillede til. Derefter fik vi tradi-
tionen tro de gode gamle sange, samt en nyere nemlig ”Digterjul”, sunget 
af Annie. Afslutningen på juleriet var som sædvanlig ”Frantz Galop”. 
 
En god aften – også for de aktive – som trods alt har en del at se til. Men 
sådan skal det være og tak for det. 
 
Også en stor tak til de mange hjælpere som giver en hånd med, når det 
hele er slut. 
 
Når I læser dette er julen for længst forbi. Jeg vil derfor ønske jer alle et 
Godt Nytår og tak for 2015. 
 
Jørgen Degn 
 
 
 
 
 

Vi får besøg fra Visens Venner København 
 
Vi kan glæde os til at opleve tre meget erfarne visesangere fra Visens 
Venner København.  
Leon har vi haft besøg af flere gange tidligere og nydt hans visefortolk-
ning og pragtfulde guitarakkompagnement.  
Stampe og Vibeke er nye her hos os men bestemt ikke nye udi visefor-
tolkningens kunst. Stampe er formand i VVK og Vibeke har i mange år 
været aktiv i Visens Venner Århus og er nu også medlem i Kbh. 
  
Vi vil komme til at høre nyere nordiske viser, fremragende oversat til  
dansk af dem selv, de af os der har hørt det, har længe ønsket at dele  
det med jer.  
Der vil også være danske viser både de nyere og ældre viser vi 
kender, og viser der er glemt men som er fundet frem, fordi de har  
noget at byde på, også i dag. Alt sammen præsenteret på fornemste vis 
i samarbejde med Jørgen Aagaard på flyglet. 
 
Annie. 

 
Portoen endnu engang 
 
Som vi alle nok har hørt så stiger portoen igen. Den gør efterhånden et 
kraftigt indhug i ”Bent Holms” kassebeholdning.  
Vi vil på ingen måde presse nogen, men – hvis i på nogen måde kan klare 
jer med at modtage bladet via mail så vil det hjælpe kasseren og dem som 
sidder og pakker blade og slikker frimærker. 
Blad, kuvert og porto koster pr. år, for dem der modtager det som post, 
60 kr. ud af et kontingent på 150 kr. Hvis lidt flere modtage pr. mail kan 
det måske udsætte en kontingentforhøjelse lidt. Det er bare at give mig  
mailadressen. 
Jes. 


