Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.21-2-18 som B-brev. Hvis du
modtager dette blad senere end mandag den 26-2-18, 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 ændringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag d. 20. april
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:
Næstformand:
Kasserer:

26. årgang nr. 2
marts 2018
__________________________________________________________

Årets anden viseaften, fredag d. 9 marts
Vi præsenterer:

Visens Venner Brønshøj
Se omtale inden i bladet.

Af vores egne skal i høre: Annie, Poul Erik og Jes
Akkompagneret af: Peter og Jørgen
Visevært: Jes
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster. (gæste entré er forhøjet)

Annie Laksø
3218 1780
Bogtrykkervej 35 st. tv, 2400 København NV
?????
Bent Holm
3881 8203
Poul Erik Pedersen
2228 4243
Jes Sindal
2494 9430
Preben Jensen
5040 3914
Bjarne Christoffersen
2684 2212

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 26. februar 2018 til
søndag d. 4. marts 2018. 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

Lidt om viseaftenen d. 19. januar 2018.
Udenfor er januar mørk og med en smule regn, men indenfor i Visens
Venner var der lunt og godt. Der var lagt op til en underholdende aften.
Preben og Bjarne spillede hygge musik imens gæsterne ankom.
Mange mødte op med deres medbragte mad og div. drikkevarer. Der blev
snakket, spist og hygget i en times tid. Så kom den medbragte kaffe på
bordet og aftenen startede traditionen tro med at Jes sang skålevisen: En
Liten
Dernæst bød Annie velkommen til en dejlig aften. Hun præsenterede
Poul Erik som aftenens visevært samt gæstesolisterne: Halfdanskerne.
Poul Erik præsenterede Herdis som sang: Den ustyrlige gnist. Den gnist
var at finde resten af aftenen. Herdis sang ligeledes: Reverdilsgade.
Begge gange akkompagneret af Jørgen.
Bent sang og spillede: Engle har bare tæer, og på scenen satte der sig en
engel (Jes), som smed strømper og sko for at danse med på sangen.
Bent spillede til Eva's sange: Om at synge viser, Tidens kvinder, Rosas
skygge og Lone blues. Inden pausen sang Herdis: Den perfekte lasagne,
Hænderne og Tanker på turen.
Annie sang for på fællessangen: Vintertid. Peter spillede til. Pause.
Dernæst sang Bjarne for på næste sang: Pengeløs. Han blev assisteret af
harmonikaen fra Halfdanskerne.
Dette blev optakten til sidste del af aftenen.
Viseorkesteret, Halfdanskerne, bestod af Lars på harmonika, Rasmus
med kontrabas (og bare tæer) og Mads på guitar.
Halfdanskerne præsenterede sig og fortalte at de havde spillet i 10 år, og
at de lige havde lavet dette nye show.
Viserne som blev sunget og fortolket var med tekst og musik af bla. Halfdan Rasmussen, Tove Ditlevsen, Jeppe Aakjær, Benny Andersen, og
Bent Fabricius Bjerre.
Viserne som de fremførte var: Noget om drankervejr, Barndommens
Gade, Årstidernes vasketøj, Luk døren op, I Vandkunstens lille cafe, Noget om helte, Noget om gartneri, Jens Vejmand, Duerne flyver, Svantes
allergiske vise, Man binder os på mund og hånd, Hilsen til forårssolen.
Til sidst: Go nu nat.
Der var en rigtig god stemning i salen, og alle viserne blev spillet med
energi, og dertil også humor. Alt i alt, en rigtig god aften med masser af
god musik.
Annie sluttede aftenen af og alle sang med på: Skuld gammel wenskaw...
Anette (Beskåret af red.)

Visens Venner Brønshøj.
Trioen Niels-Flemming Carlsen, Wiri Nøhr og Lena Saul fra Visens
Venner Brønshøj kommer den 9. marts 2018. Vi har valgt et tema, der
hedder ”Livets gang”. Viserne vil fortælle om hændelser, som er med til
at påvirke ens tilværelse.
Vi har alle 3 været med i viseforeningen i mange, mange år. Til april
2019 har vores forening 20års jubilæum. Musik og sang fylder vores liv
og er med til at give det værdi og glæde. Det vil vi gerne give videre til
jer.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag den 14. marts 2018 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 vennekredsen) er velkomne.
Efter generalforsamlingen er der åbent hulemøde for alle.

