
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.4-01-17 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 17-01-17, 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. 20 januar 
Fredag d. 3 marts 
Fredag d. 21 april 

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   
  

  

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 2494 9430 
Eva Sommer 3020 6718 

 Bjarne Christoffersen                                  4399 2212 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    25. årgang nr. 1            Januar 2017 
___________________________________________________________   
  

Årets første viseaften. Fredag d. 20 januar. Vi præsenterer: 

  
  Lone Duerlund ,Tom Hansen og Frank og Nellie       
  Samuelsen fra VV Helsingør 

Se omtale inden i bladet. 
 

Vi skal også høre: Nicolai, Eva og Bente 
 

Akkompagneret af: Nicolai, Bent H. og Svend. 
Visevært: Jes 

 
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 9 januar 2017 til 
søndag d. 15 januar 2017. Husk vor bordbestillingsordning: 
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet.  
 

Ring til: 

Bent Holm: 20848203 
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 den 4. december 2016, om Cornelis Vreeswijk 
og om jul, ved Leif Madsen.  
 

Vi fik en dejlig hyggelig aften med gode sange af Cornelis Vrees-
wijk og Annie fortalte lidt om hans barske liv. Men som trubadur 
var han, og er stadig en af de største i Sverige. Hans popularitet 
var ikke til at tage fejl af, og flere af hans shows og optrædener 
blev vist på svensk tv. Men søg på nettet og få hele historien om 
Cornelis Vreeswijk liv! 
 Der var en god jule stemning i lokalet med juletræ og jule opdæk-
kede borde. Og efter første pause begyndte julestemningen at 
brede sig mere i lokalet. Herdis og Jes kom med hver deres julehi-
storie og sange om: "Den bedste dag i julen", - eller er det: "Lille 
juleaften" - som Jes sang om? 
 Måske sidder du også lige nu og tænker tilbage og nynner med 
på de sange, vi hørte: 
"Nu tændes tusind julelys", - "Kalenderlyset" – som også handler 
om "nuet", og det at nyde det der er. – Vi hørte sangen om jule-
mandens kone – og sangen om "Mors andesteg".  –syng med.. 
Jeg elsker mors andesteg, den smager så dejligt af jul. – kan du 
mærke hvordan jule stemningen voksede i lokalet? 
Melodien er:  Jeg har boet ved en landevej. Så syng bare med: 
Selv om verden er gal 
og stupid og brutal 
Har man lov til at ta´ sig en and 
Og når julen står for, 
når man længes, ja så 
må ens tænder vel løbe i vand 
Jeg har elsket mors andesteg hele mit liv, 
for den smager, så dejligt af jul. 
 

Ja - og da vi så sammen skulle synge sangen om "Juleaftens alfa-
bet" - så var vi ikke til at stoppe – vi sang den 3 gange. 
Klart en fælles "Alternativ julesang" – skulle vi også have med.  
 

En smagsprøve: 
Brune kager - kokoskranse, 
jeg er ikke til at standse  
alle kagekasser fyldte.  
alle tingene er klare.. 
og så Æder vi dem bare! 

Jeg håber, du kan fornemme stemningen i lokalet. Ja vi hyggede 
os. Og som bonus fik vi også et stykke klavermusik. Musikken 
skabte en dejlig ro og fredfyldt julestemning - Der var en ro og ef-
tertænksomhed, alle sad helt stille og nød musikken. 
Drillenissen - ja den havde vi også besøg af – Og som en sagde 
ved vores bord – Jeg kan mærke drillenissen – men juledrilleriet – 
blev taget med godt julehumør af alle de, der sang for os. 
Så det var en rigtig jule vise aften. Var du der ikke! - så kom til vo-
res næste vise aften. Jeg havde en dejlig aften. Tak til alle.  Leif 
Madsen. (hugget en hæl og klippet en tå. Jes.) 
 
 

Fredag den 20. januar får vi besøg af 4 meget kompetente mu-
sikere fra Visens venner i Helsingør - Frank og Nellie Samuelsen 
samt Tom Hansen og Lone Duerlund. Vi skal høre dem i samlet 
flok og i forskellige sammensætninger både med noget lidt rytmisk 
med Småinstrumentorkesteret, samt hver for sig med noget mere 
traditionelt visepræget. De spiller på forskellige ukuleler, mandolin, 
guitar, klaver og harmonika, og medbringer højt humør og spille-
glæde, samt en masse gode sange og viser. Jes og jeg har ople-
vet dem flere gange bla. på visetræffet ”Viser i Vandkanten” hvor 
vi oplevede hvad de står for. Så vi blev hurtigt enige om at invitere 
dem så i vores visevenner i Glostrup også kan opleve dem. 

Annie og Jes. 

 

                                     
 

                                


