
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.17-2-16 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 22-2-16, 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. 15. april 
Fredag d. 23. september 
Fredag d. 28.oktober 
Søndag d. 4. december 
 

Viseaftener i vores naboforeninger 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre 
afdelinger 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 4640 2178  
 Bjarne Christoffersen                                  4399 2212 
 

 

 
 
 
 
 
 
24. årgang nr. 2         Marts 2016 
______________________________  ____________________________ 
 

Årets anden viseaften. Fredag d. 4. marts præsenterer vi: 

  
Visens Venner Østsjælland 

 

Mette Østerbro og Henning Pedersen. 
 

Vi skal også høre: Bente, Bent H, Poul Erik og Nicolai 
 

Akkompagneret af: Svend og Jørgen 
Visevært: Annie 

 
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 d. 18. februar 2016 til 
søndag d. 24. februar 2016. Husk vor bordbestillingsordning: 
 

De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. 
  
Ring til: MINNA:          4640 2178   
 
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 d. 29 januar 
 
Så nåede vi til den første viseaften i 2016, en stor tak til alle som hjalp 
med det praktiske og Svend som spillede til indgangs bønnen. 
Aftenens visevært Ulla lagde ud med vores egne aktive Jes, Annie, 
Herdis og Svend, der gav os en fin varieret afdeling, bla. andet Jes med 
”forvaltning af pund”, Annie med ”mellem sorg og glæde”, dejligt her at 
opleve Jes som akkompagnatør Herdis som sang smukt om ”lasagne”, en 
fin afdeling. 
Ulla gav nu ordet til vores gæster fra Visens venner i København 
repræsenteret af Vibeke Broby, Stampe Villadsen, Hanne Rikke og 
pianist Jørgen Aagaard, de gav os to meget fine afdelinger, her en kort 
gennemgang. 
Vibeke med nyere nordiske viser, Hanne med lidt rytmisk Lisa Ekdahl og 
Stampe med svenske viser oversat til dansk. Vibeke og Stampe i en herlig 
duet, ”kærligheds drama”, hvor de bla. andet smadrer deres køkken 
jævnligt. Stampe gav en ukendt PH vise ”krigssang 1942”, Hanne med ”I 
dit korte liv” og Vibeke med sang om ”Skæbne kvinder”, de usynlige 
kvinder. 
Så var der dømt fri leg hvor Hanne sang ”Stegt flæsk med persillesovs”, 
Vibeke gav os ”Vardes vilde liv”, som gav mindelser til Birthe Milling, 
og Stampe sluttede med ”Vi har det – åh åh, så dejligt”, hvilket vi alle 
kunne skrive under på, det var en herlig viseaften. 
Bent 

 
”Annonce” 
 
Vi nyder alle vore dejlige viseaftener i Glostrup, hvor sjov og alvor, 
skønhed og satire udleves med hjerteblod fra scenen af os glade amatø-
rer, de såkaldte Aktive. Og da vi aktivt trykker et blad inden hvert arran-
gement, er det oplagt at trykke en anmeldelse af forrige aftens forløb. Så 
vi spørger: Er der mon nogle behjertede sjæle i vennekredsen, som vil 
bidrage med en lille anmeldelse af løjerne, så vi ikke selv skal være så 
navlebeskuende??? DET ville være meget velkomment! Tænk over det, 
ryk formanden eller viseværten i ærmerne og meld dig. Der er en flaske 
god vin på højkant og en stor TAK på forhånd fra os Aktive :-) Eva. 

 
 
 

Glostrup får besøg fra Visens Venner Østsjælland. 
 

Mette Østerbro er en ørn ud i det at lave tekster. Hun kan bare ikke lade 
være og når livets alvor en gang imellem presser sig på, er det en god te-
rapi at lave nogle nye sange. Mette mestrer både det muntre og det mere 
alvorlige. 
Hun præsenterer en blanding af egne tekster og tekster af kendte danske 
digtere. Dels til harmonika akkompagnement og dels til guitar akkom-
pagnement på medbragte lydfiler. 
Henning Pedersen har spillet harmonika siden han var 13 år, og går sta-
dig med en drøm om at lære det. Lille Palle har gjort hvad han kunne, og 
noget er der da hængt ved. 
Henning har et repertoire af viser og sange der omfatter bla.  Jens 
Memphis, Father Abraham, Eric Boogle, Bjarne Lisby, John Nørgård og 
enkelte med ukendt forfatter. 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 9. 
marts 2016 kl. 19:00 
 
i Glostrup Fritidscenter, Christians vej 2, 1. sal, lokale 4 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne (som kan ses på vores hjemmeside): 
  
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Fremlæggelse af regnskab  
4. Valg af bestyrelse og revisor  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Indkomne forslag  
7. Eventuelt  
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen  
og bedes sendt til formanden.  
Vi håber at se rigtig mange denne aften – alle medlemmer (også venne-
kredsen) er velkomne.  
Efter generalforsamlingen er der åbent hulemøde for alle.  
Bestyrelsen mangler et medlem. Vi har brug for nyt blod, meget gerne fra 
vennekredsen. Har du lyst til at få indflydelse på foreningen, så lad et ord 
falde til formanden. 


