
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    
 
Fredag den 16. september 2011  
Fredag den 21. oktober 2011  
Søndag den  4. december 2011 
Fredag den 27. januar 2012   
Fredag den 2. marts 2012  
Fredag den 20. april 2012 

 

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: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 3641 4106 

 Jes Sindal 4640 2178 
Nicolai Engstrøm 3874 0966  

 

 

 
 
 
 
 
19. årgang nr. 6                                                                           Marts 2011 

 
Sæsonens sidste viseaften er fredag den 15. april – vi præsenterer: 

 

Ønskekoncert 

 
Med 

Alle os aktive 
akkompagneret af alle os 

 
Visevært: Jes 

 
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 

 
Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage 
forbehold i tilfælde af overtegning). 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 4. april 2011 til 
senest søndag den 10. april 2011. 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 efter 19:30! 



Anmeldelse af viseaftenen den 4. marts 2011 

Efter en – som sædvanlig – behagelig opstart, herunder formandens velkomst, 
tiltrådte Herdis embedet som visevært. En mild og venlig stemning bredte sig. 

Anført af Kim og til Svends akkompagnement var der fællessang. 
”Smilets kraft”, hvilket  påvirkede stemningen i en positiv retning. 
Viseaftenen var nu startet. 

Nicolai fortsatte med 3 sange, nemlig ”Så længe siden”, ”De andre” og ”Vi lever 
nu”.  Derefter sang Jette ”Tak for gode som for onde år” efterfulgt af ”Hver 
morgen.” Jes fulgte op med ”Pigen på Hjørnet”, ”Sommernat” og ”Sådan ligger 
landet”. Inden første pause stod Kim i front med fællessangen ”Marts”. 

Anden del indledtes med en fællessang ledet af Bente med Svend ved tangenter-
ne. Derefter indtog Iben Hasselbalch, Maibrit Larsen og Lars Knudsen fra Vi-
sens Venner, Helsingør scenen i alt i ca. 50 minutter.   

Med udgangspunkt i de af Iben fremsatte bemærkninger om den 
aktuelle situation i Kongeriget Danmark flyttede alle til Paris, hvor 
vi sejlede under broerne. Derefter bragtes Tove Ditlevsens ”Jeg el-
sker dig” til alles kundskab. Efterfølgende hørte vi bl.a. Halfdan 
Rasmussen’s ”Noget om jungleliv” efterfulgt af Sebastians: ”Klok-
kerens sang” hvorefter Lars fremførte musetten ”Domino”.  

Tredje afdeling – inden Iben, Maibritt og Lars atter indtog scenen – 
indledtes med en fællessang ”Nu er jord og himmel stille” med Bente som for-
sanger og Svend ved tangenterne.  Med ”Siegfreds Hus”, ”Ænder i himlen” og 
”Fodspor i sandet” sluttede Iben, Maibritt og Lars en velgennemført gæsteop-
træden. 

Formand Annie takkede herefter – på alles vegne – Iben, Maibritt og Lars for en 
dejlig aften og hun fremsatte herunder en særlig tak til aftenens visevært Herdis. 

Fra tilskuerpladserne kunne man konstatere, at Herdis ikke selv var på scenen 
med sine sange. Hun havde i stedet koncentreret sig om at koordinere de optræ-
dendes indsats, hvilket formentlig har givet hende en mulighed for at sikre, at 
programmet blev gennemført som planlagt. Har der været afvigelser, så opdage-
de vi, der sad på tilhørerpladserne, ikke disse.    

Tom 
 
Redaktøren benytter de blanke linier her til at ønske alle en god sommer! 
På gensyn i næste sæson (se datoerne på bagsiden af bladet) / Lise

Næste viseaften: Ønskekoncert 

Vi slutter traditionen tro med en koncert, hvor alle aktive – der har ønsket det – 
kommer på scenen, og hvor Jes er visevært. 

Indholdet af koncerten er baseret på de ønsker, I indleverede ved sidste viseaf-
ten, suppleret med viser efter vores valg. 

 

Vi søger en pianist eller to 

Heldigvis er vi flere pianister i Visens Venner i Glostrup, 
men der er også mange opgaver. Derfor kunne vi godt tæn-
ke os at tage en (eller flere) pianist(er) i ”viselære”. Kender 
du en, som  

• Er en nogenlunde habil amatørpianist (fx spiller klassisk) 

• Er god til at lytte / spille sammen med andre 

• Kan læse noder 

• Har lyst til at indgå i fællesskabet med de andre pianister og visesangere 

Så kan vi tilbyde: 

• Akkompagnementsopgaver i ønsket omfang og sværhedsgrad 

• Undervisning i at spille efter becifringer 

• Hjælp og støtte til at udvikle sig som viseakkompagnatør 

• Hyggeligt samvær 

Vi lønner ikke hinanden. Men det er en taknemmelig hobby at spille til visesan-
gere og være med til at glæde mennesker både i og uden for foreningen. 

Henvendelse til Lise 

Viser i sommerlandet 

Igen i år sejler ”Visens Skib” ud fra Ebeltoft, lægger kursen ned gennem Lille-
bælt og huserer i det sydfynske øhav fra den 3. til den 28. 
juli. Skibet lægger til i en ny by hver aften og giver koncert 
på havnen. I løbet af perioden af- og påmønstrer en række 
af landets bedste og mest festlige visesangere, blandt andet 
er Jes blandt besætningen en uges tid. 

Se sejlplanen her: http://www.visensskib.dk 
 

 
 


