
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.3-1-18 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 8-1-18, 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. 9. marts 
Fredag d. 20. 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: ?????     
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 2494 9430 
 Preben Jensen 5040 3914 
 Bjarne Christoffersen 2684 2212 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
26. årgang nr. 1                        januar 2018 
__________________________________________________________ 
 

Årets første viseaften, fredag d. 19 januar  
Vi præsenterer: 

Halfdanskerne 
Se omtale inde i bladet. 

 

Af vores egne skal vi høre: Eva, Bent og Herdis 
 

Akkompagneret af: Jørgen og Bent. 
Visevært: Poul Erik 

 
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster. (Gæsteentré er forhøjet) 
 
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 8. januar 2018 til 
søndag d. 15. januar 2018. 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 søndag d. 3. December 2017 
Som altid var gæsterne i højt humør ved ankomsten. Der var julegløgg til 
alle og den blev serveret for de ventende gæster i forhallen. Det gav en 
god stemning og alle satte sig ved de dækkede borde og spiste den med-
bragte mad. 
Viseværterne Ulla og Annie satte gang i julehumøret efter den formelle 
velkomst fra formanden (også) Annie. 
Første afdeling startede med at Ulla med kagerulle og forklæde fortalte 
om gamle juletraditioner og præsenterede Sangens Vinger som Poul Erik 
så smukt satte i gang.  
Derefter sang vi fællessangen om gløggen med Jes som forsanger.  
Poul Erik sang om gule ærter og Jes fortolkede en skål for den skønne 
mø, inden Vibeke lod det hele boble med fine skåneærmer og forklæde i 
skønneste Kirsten Hyttemeier stil. Et lille lynkursus i tilberedning med 
Oma bobler. Annie fortalte om små hurtige sukkerbrød sammen med 
Bent på guitar. Jes sluttede afdelingen af med at han var blevet væk fra 
karavanen (den stakkel) og derfor nu var langt væk fra hjemmet uden øl. 
Både Jørgen og Peter akkompagnerede på fornemmeste vis til viserne. 
Efter en pause fik vi igen lidt oplysninger om regler og traditioner fra 
Ulla, der fortalte om kyllingen der blev vasket, og senneppen der kunne 
skjule en tanke. 
Preben og Bjarne gav os opskriften på Ålefrikassé og Herdis sang om ju-
lesylten. Bent og Bjarne priste sommerpensionaternes frokostbuffet og 
gav sangen om flæskekammen som gæsterne havde hærget. 
Efter jul hvor så mange må ty til forskellige kure, fik vi Annies sang om 
Ruga foxtrot, som hun brugte til at spiste sig slank i igen. 
Så var der temaafslutning om leveregler fra kogebogen af Ulla til stor ap-
plaus. 
Annie overtog derefter føringen af næste afdeling og fik Jes til at synge 
om mors dejlige andesteg og Flemming sang Rap Jul, om andestegen set 
fra en ands synspunkt. 
Til sidst fællessangen: Træt af julen, på melodien: Stakkels Hanne og den 
næste pause. 
Tredje afdelings tema tradition og nytænkning fik os op af stolene til et 
indlagt motionsnummer og en fællessang om Frantz julegallop. Her fik vi 
rørt benene og grinet lidt til hop og dans. 
Herefter sang og spillede Bent Marys boychild smukt sammen med An-
nie.  

Annie slog et slag for julemærket til klavermusik og Herdis sang Julenat. 
Så var der fællessang om julealfabetet til både trommer, harmonika og 
guitarmusik, et festligt nyt indslag. 
Vibeke sluttede af med sangen - Nu tændes tusind julelys til guitarmusik 
som Jes spillede.  
Jørgen og Peter var endnu engang med til at give god julestemning med 
deres spil til viserne. 
Til sidst blev der sagt tak til solister og akkompagnatører og ikke mindst 
publikum, inden vi sluttede af med fællessangen Skuld gammelt venskab. 
Igen var en rigtig hyggelig viseaften slut og jeg tror de fleste allerede 
glæder sig til det næste d. 19. Januar 2018.        Evy 
 
HALFDANSKERNE 

Siden Mads Westfall, Lars Grand og Rasmus Vennevold i 2008 be-
gyndte deres samarbejde om at arrangere og fortolke sange af danske dig-
tere som Halfdan Rasmussen og Benny Andersen, er det kun gået en vej – 
fremad. År efter år er det blevet til flere og flere udsolgte koncerter i hele 
landet, og det er ikke så underligt, at folk i alle aldre strømmer til, når 
HALFDANSKERNE er på plakaten. 

Trioen har nemlig alt hvad der skal til. Et stort overblik over den poetiske 
danske sangskat og historierne bag, en stærk fornemmelse for, hvilke 
sange de kan gøre relevante og aktuelle i nye, gennemarbejdede versioner, 
og en usædvanlig evne til at formidle kulturarven på en morsom, nærvæ-
rende og underholdende måde. Det hele serveres af tre flotte, velklædte 
fyre med smukke, akustiske instrumenter, som fyrer den af på scenen og 
akkompagnerer de personlige og vellydende vokale fortolkninger. Samlet 
set leverer de en koncertoplevelse i absolut topklasse. 

 

 
 

Har du ikke betalt kontingent, kan du nå det endnu, 
inden kasseren sender rykkere. 200 kr. Konto: 
1551-000 825 5318 


