
 
 
Husk at melde evt. adresseændring 
- også hvis du skifter e-mail adresse! 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:  
Fredag den 12. september 2008 
Fredag den 7. november 2008 
Søndag den 14. december 2008 
Fredag den 16. januar 2009 
Fredag den 27. februar 2009 
Fredag den 17. april 2009 

 
 

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 

- vi siger tak! 
 

Bestyrelsen : 
Formand: Annie Laksø 3582 0321 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
Næstformand og blad: Lise Gerd Pedersen    3645 1863 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Knud Søgaard 3670 5536 

 Jes Sindal 4640 2178 
Nicolai Engstrøm 3874 0966 

  Herdis Kvarnø 4466 4450 

 
 
 
 
 

16. årgang nr. 7 – ekstranummer!                                             Juni 2008 
 

 
Kære visevenner! 

 
Sommerferien står for døren – ja, nogle af jer er måske allerede bortrejst, 
og normalt ville der ikke komme flere medlemsblade i denne sæson. 
 
Men vi synes ikke, at vi kan vente til september med 
at fortælle jer, at vi endnu en gang har måttet ændre 
dato for det arrangement, som først lå den 24. okto-
ber, derefter blev flyttet til den 31. oktober og nu er 
flyttet til den 7. november! 
 
Denne gang er der to gode grunde til, at vi ændrer datoen: Dels kollidere-
de vores arrangement med en VVD-koncert i København (se mere herom 
inde i bladet), dels kunne vi bedre få puslespillet til at gå op med solister. 
 
Vi benytter anledningen til at sende jer et par introduktionsfoldere, som vi 
håber, at I vil hjælpe os med at udsprede til venner og bekendte. Flere fol-
dere kan rekvireres hos Lise. Vi har plads til nye medlemmer! 
 
Inde i bladet kan I blandt andet finde anmeldelsen af sæsonafslutningen 
og en omtale af vores planer for næste sæson. Så må vi se, hvad vi finder 

på at bruge pladsen til i første medlemsblad efter 
sommerferien. Indlæg fra medlemmerne er vel-
komne og sendes til redaktøren (se bagsiden) se-
nest 15. august. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie! 
 



Anmeldelse af viseaften, 4. april 2008 

Herlig medbragt mad, vin, hygge og ikke mindst masser af vise- og fællessang – 
var ingredienserne i den fornøjelige viseaften, jeg som udefrakommende var in-
viteret til at deltage i, i Glostrup d. 4. april. 

Og – tak for oplevelsen, vil jeg så sandelig gerne ha’ lov at sige! 

Indrømmet: jeg har ikke de store erfaringer med den slags arrangementer, selv-
om musik fylder en stor del af min hverdag – ikke desto mindre var den positive 
overraskelse større efter godt et par timer i selskab med ’kredsens’ mange, vel-
oplagte optrædende sangere og musikere. 

Jes var særdeles oplagt i rollen som visevært – og Nicolaj og Bent H. udgjorde 
det faste backing-team, suppleret af henholdsvis Lise, Bent B. og Svend ved kla-
veret. 

Og så var der naturligvis alle solisterne, der hver især bidrog med et par viser til 
den store palet af herlige, blandede visebolcher. 

Det er svært – og ville måske også være en anelse uretfærdigt – at fremhæve én 
solist frem for en anden, for alle efterlod et positivt indtryk.  

Udover visesang blev der i øvrigt også plads til en lille monolog i form af Helge, 
der iklædt både skørter og pailetter gav den som teatertosset diva. 

En viseaften som denne i Glostrup efterlader ingen tvivl om, at visesang – og 
vise ord (!) – knytter mennesker sammen. Man kan kun, måske, ærgre sig lidt 
over at det faktisk sker alt for sjældent. 

Jeg tog i hvert fald glad hjem til Amager – lidt mere glad i låget, små-nynnende 
nogle af de mange herlige viser som Glostrup-vennerne havde fremført. 

Og netop at runde en aften af med ”Skuld Gammel Venskaw…” siger vel egent-
lig også alt om et arrangement som dette. 

Jeg tilføjer blot: -Tak for en rigtig hyggelig aften! 

Og på forhåbentlig gensyn/genhør! 

Patrick 

 

”VVD koncerter” til efteråret 

Visens Venner i Danmark (som er paraplyorganisa-
tioenn for de 33 Visens Venner foreninger i landet) er ved at arrangere 4 lidt 
større koncerter for at skabe opmærksomhed om visesang i Danmark. Aktive fra 
hele landet har kunnet indsende materiale til et koncertudvalg, som derefter har 

udvalgt de aktive, der skal medvirke. Henrik H. Lund hhv. Bodil Heister skal 
være konferenciers. 

Koncerterne er planlagt til at finde sted: 

• 30. oktober: ”Magasinet” i Odense og ”Trekanten” i Aalborg 

• 31. oktober: Politikens Hus i København og ”Domus” i Vejle 
Mere herom efter sommerferien. 
 

En aktiv trækker sig tilbage 

Efter 31 gode år som aktiv i Visens Venner i Glostrup ønsker jeg af personlige 
årsager at trække mig tilbage. Det er vemodigt, men jeg ønsker hermed at takke 
vennekredsen for altid opmærksom lydhørhed. 

Kærlig hilsen Kirsten Vang (tidl. Sayk) 

 
Næste sæson 

Bestyrelsen har sammensat følgende program for næste sæson (med forbehold 
for ændringer): 

• 12. september får vi besøg af Daimi som vil fortælle og synge nogle af 
sine bedste numre, akkompagneret af sin mand, Cliff Gentle 

• 7. november får vi besøg fra Visens Venner i Södre Skåne – nogle me-
get dygtige sangere og musikere. Vær ikke bange for det svenske sprog, 
men mød op. Vores venner er helt klar over, at de har et dansk publi-
kum! 

• 14. december har vi tradition for at vælge en forfatter eller komponist 
som tema for halvdelen af aftenens program – derefter juler vi. I år er 
valget faldet på Benny Andersen 

• 16. januar har vi inviteret to visesangere, nemlig Dorthe Birch fra VV 
Kalundborg og Leon Hegelund fra VV Østsjælland (og VV København) 

• 27. februar har vi besluttet, at vores ”gæstesolister” skal være to af vores 
egne – nemlig Else og Bent, som jo har så meget at byde på! 

• 17. april er der sæsonafslutning med vore egne – temaet er  ikke fastlagt 

 

Viser i sommerlandet 

Fra den 9. juli til den 26. juli er ”Visens Skib” på sommertogt og giver visekon-
certer i de havne, det lægger til. Se sejlplanen her: http://www.visensskib.dk/ 


