
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.15-02-17 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 20-02-17, 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. 21 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: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 24949430 
 Eva Sommer 3020 6718  
 Bjarne Christoffersen                                  4399 2212 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
25. årgang nr. 2                  Marts 2017 
__________________________________________________________ 
 

Årets anden viseaften. Fredag d. 3. marts. Vi præsenterer: 

  
Brudholm trio 

Se omtale inden i bladet. 
 

Vi skal også høre: Eva, Bjarne, Herdis og Poul Erik. 
 

Akkompagneret af: Bent, Jørgen, Svend og Bjarne 
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 den 20 februar 2017 til 
søndag d. 26 februar 2017. 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 
 



Sidder her og ”SKAL” skrive en omtale af vores viseaften d. 20/1-17 
Nu er jeg lige nødt (det hedder nødt, en afledning af at blive nødet til no-
get, altså ”tvunget”/”skal”) til at tage et glas af den udmærkede anmel-
dervin (skulle, måske, kalde den omtalevin). ------------Den er go’ (har 
selv indkøbt den). 
Det er sgu’ svært, ----hvad skal man skrive, ---hvad skal man udelade, ---
HMMMMM. 
Det ville have været nemmere, hvis man ikke var aktiv, eller med i besty-
relsen, men når nu, I, vores kære visevenner, ikke melder jer, så må I nø-
jes med en forudindtaget omtale af aftenen! 
En oplevelse, som jeg blev meget glad for at høre fra vores gæstesolister, 
var: NEJJJ, hvor ser her flot ud!     De kiggede, såmænd, ”bare” på vores 
bordopdækning, som vi aktive prøver at gøre så indbydende som muligt. 
Det og vores bordbestilling, er de ikke vandt til. 
Nå, nu til det musiske: Igen en aften vi kan være glade for, jeg syntes at 
udvalget af viser, fra vores aktive, var meget varierende, og underhol-
dende. Bent og Eva med 3 viser af Trille. Et dejligt, nostalgisk, genhør, 
Svend og Bente med 3 klassiske viser, der snerpede hen mod datidens 
vovede ydergrænser. Nicolai gik den modsatte vej og præsenterede, på 
sædvanlig professionel vis, nyere viser. Nogle af egen avl, og nogle tyv-
stjålet fra den norske viseskat. Og naturligvis vores pianister, Svend og 
Jørgen, som lavede et flot stykke arbejde (som sædvanligt). 
Så til vores gæstesolister: 
Hvor var det pragtfuldt at høre så mange forskellige viser/sange, de var 
meget engagerede og underholdende. Der var, så vidt jeg forstod, en del 
hjemmedigtede, som jeg følte mig meget underholdt af, mere af den 
slags, tak! 
En tanke: Vi kunne godt bruge et sådant orkester. 
Bjarne 

Brudholm Trio. 

I front står Hanne Brudholm, som med en smuk stemme og en særdeles 
bemærkelsesværdig dejlig behandling af sproget, synger især sine egne 
tekster, 

Med sig har hun Christian Nemming på guitar og med - sanger. Han har 
skrevet de fleste af de meget iørefaldende melodier. Samt Henrik Juul 
Jensen på el-bas. En pragtfuld melodiøs trio. Viser på gode, sangbare me-
lodier. 

Der er en verden til forskel, mellem tv-stationernes forherligelse af totalt 
ligegyldige popstjerner og gedigen visekunst, som Brudholm Trio viser 
det, bl.a. fordi musikken er vedkommende og teksten aldrig ligegyldig.  
 

Vi glæder os til at præsentere Brudholm Trioen for vores publikum. 
 

 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

onsdag den 29. marts 2017 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. 


