
 
 
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 24. 31. oktober 2008 
Søndag den 12.  14. december 2008 
Fredag den 16. januar 2009 
Fredag den 27. februar 2009 
Fredag den 17. april 2009 

NB! Bemærk de to ændrede datoer! 
 

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. 6                                                                      Marts 2008 
 

Næste arrangement er fredag den 4. april, 
  

hvor vi afslutter sæsonen med 
”Drømmerier” 

 
Medvirkende: 

Alle os aktive i VV Glostrup 
 

Visevært: Jes 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster (for hvem vi må tage 
forbehold i tilfælde af overtegning). 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra tirsdag den 25. marts 2008 (vi 
lader Minna og Lilly få fred 2. Påskedag!) til senest søndag den 30. marts 
2008. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil sidde sammen, skal 
bestille samlet. Ring til: 

 

MINNA:          4640 2178 eller  
LILLY W.:      4345 1093 
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 – se artikel inde i bladet! 



Anmeldelse af viseaften, 29. februar 2008 
Traditionen tro startede aftenen med “en liten” sunget af viseværten Udo.  

Derefter varmedes der op med 4 af vore egne visesangere. Vort gode publikum 
var dog allerede i god stemning.  

Her skal nu nævnes Evy med den smukke stemme og et par H.C.Andersensange, 
Bent Salomon gav en stille og inderlig udgave af ”Kære Nina”, Bente havde fun-
det en god veninde, og Jes gav den som den grumme havørn. Størst indtryk i 
denne afdeling gjorde nok Jes’ egen komposition ”Du kaldte mig farvet”.  

Udo nævnte blandt mange små sjove indslag, at dette var en særlig aften – den 
29/2-2008. Først om 4 år kan der opstå en lignende situation igen – dog håber vi 
ikke, at der skal gå 4 år, før vi igen skal opleve en så herlig aften.  

Pianisten Ragnhild havde taget 2 trubadurer med fra Visens Venner København. 
Suveræne – ja, det var de – Finn og Jørgen og Ragnhild.  

Det er næsten svært at anmelde, for hvad kan man egentlig sige mere? – og alli-
gevel. Straks efter forestillingen traf jeg på Jørgen, og opfyldt af aftenens indtryk 
udbrød jeg: ”det var grufuldt, det var sjovt, det var gribende, det var poetisk”. 
Jørgen smilede og nikkede.  

Efter i en ugestid at have kondenseret aftenens oplevelser, så de nu kan rummes 
i en kort anmeldelse, står disse indtryk stadig stærkt for mig. 

Det rent tekniske – måden at synge en vise på – det at få kontakt med publikum 
–komme ud over scenekanten – være i samklang med musikken – det var børne-
lærdom – ja, det var der bare!  

Men det at give visen udtryk i følelser og indleven, ja, det at være helt til stede, 
uden sentimentalitet, at være ærlig og kontant – det formåede de begge, og med 
en fin klangbund fra klaveret blev det et harmonisk hele. Det var stort, for det 
var store viser med store følelser og budskaber.  

Det lydhøre publikum tog meget intenst imod alle disse indtryk. Fra denne fine 
samklang mellem udøvere og modtagere skal blot nævnes nogle få viser, hvor 
der blev særlig stilhed i salen.  

De 2 PH viser ”Man binder os på mund og hånd” og ”I dit korte liv” blev sunget 
af Finn med dyb indføling. Derefter en stærk fremførelse af den grufulde ”Det er 
næsten for meget”.  

Jørgen kom med ”Manden på risten” – den står bare helt for sig selv – Jørgen 
igen med den grusomme ”Modtagelse af flygtninge” og ”Den tapre landsoldat” 
–gys og fortvivlelse!  

Finn lettede stemningen med “sergentens sjus på servanten” (”Kys mig god-
nat”).  

Jørgen sang om den 10-årige Østen, der den. 4. maj 1945 om aftenen står på ka-
jen i Malmø og pludselig i det mørke land på den anden side ser lys bryde frem 
og brede sig op langs kysten. Det bragte stærke følelser frem, ikke mindst hos os 
gamle, som var med til at tænde de lys.  

Der var mange flere både sjove og alvorlige viser – der var vist 17 i alt.  

Aftenen var ved et tilfælde blevet rammet ind af Svante. Den startede med 
“Svantes lykkelige dag” som fællessang og sluttede med Jørgen og Ragnhilds 
fine fortolkning af  “Svantes svanesang”.  

Edel 
Referat fra generalforsamling 
Årets generalforsamling var uhyre kedelig. Ingen indvendinger mod beretning 
og regnskab, ingen forslag og genvalg over hele linien. Nærmest spild af tid ;-)  

Vi glæder os over, at Annie tager (mindst) en tørn mere som formand og altså 
har ladet sig genvælge for de næste 2 år. Tak for det, Annie! 

Nyt: Yderdøren på biblioteket skal være aflåst hele tiden! 
Biblioteket har installeret et nyt alarm- og låsesystem. Fremover skal yderdøren 
være låst uden for bibliotekets åbningstid. Da I ankommer mellem ca. 18:00 og 
19:30, er det ikke særlig smart for os – det betyder, at vi skal have en til at stå 
vagt i 1½ time (eller måske stå vagt på skift). 

Bestyrelsen vil diskutere på næste møde (den 26.), hvordan vi bedst klarer dette 
– gode ideer er velkomne. Måske kunne vi indføre en ”stafet-ordning”, så I hver 
især står vagt, til de næste ankommer? 

Men indtil videre: Hvis I kommer til en låst yderdør, så vent lige et par minutter 
– ring evt. på den klokke, som biblioteket har sagt, at de vil etablere, eller ring 
på det mobilnummer, vi sætter op i døren. 

Sæsonafslutning: ”Drømmerier” 
Vi slutter sæsonen med at lade alle aktive, der ønsker det, komme på scenen. Det 
fælles tema i år er ”Drømmerier”. 

Ligesom sidste år har musikken gjort sig umage og stiller med trio (klaver, bas 
og guitar) på de af numrene, der egner sig til det. 

Glæd jer også til at møde Helge Riis, som vi netop har optaget som aktiv. 


