
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Viseaftener i Visens Venner i Glostrup denne sæson:  
2007: Fredage den 12/1 – 2/3 – 27/4 
 
Viseaftener i vores naboforeninger (du kommer ind til medlemspris) 

Allerød 24/11 Viseaften 

Amagerland 7/12 Julearrangement 

Ballerup 1/12 Lise og Kim, VV Glostrup 

Brønshøj 8/12 Juleviseaften 

Farum 8/12 Juleviseaften 

Frederikssund 8/12 Juleafslutning 

Helsingør 25/11 Tom Nagel Rasmussen og Peter Eckardt 

Køge 9/2 Henrik H. Lund 

København 3/12 Jul i den gamle hestestald 

Nordsjælland 24/11 Gæster fra VV Glostrup m.v. 

Roskilde 26/11 Julehygge-bakkeviser og gløgg 

Tåstrup 24/11 Grethe Sønck 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde links til alle de andre Visens Ven-
ner afdelingers hjemmesider (hvis de har en). 

Ønsker du at modtage blad pr. mail, så send din mailadresse til: 
blad@visensvenneriglostrup.dk 

 
Bestyrelsen : 
Formand: Annie Laksø 3582 0321 
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 

 
 
 
 
 

15. årgang nr. 3                                                             november 2006 
 
 

Næste arrangement er søndag den 10. december:  
 

”Nissen og jul” 
(se nærmere omtale inde i bladet) 

 

Vi kan glæde os til at opleve 
 

Vore egne aktive 
akkompagneret af  

Vore egne aktive 
 

Visevært: Annie 
 

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 mandag den 27. november til 
senest søndag den 3. december. 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. 17:15, og viseaftenen starter kl. 18:30 
(bemærk: en time tidligere end normalt) 
 



 

Anmeldelse af viseaften, 27. oktober 

Efter en stormfuld dag kom en mild aften, og det var netop på den måde – med 
Evys milde stemme – det hele begyndte. Da hun senere sang den dejlige Stem-
ningsmelodi, slog det mig, at det hele står og falder med, at man er i stand til at 
skabe en god stemning, uanset om man er to eller hundrede!  

Den første, hun sang, bragte mig tilbage til min barndoms ferieby Skive, hvor 
jeg som tiårig kom til min bedstefars hus for at bo der for en tid, da jeg havde 
mistet min far. Alt var nyt og spændende – gaderne, husene, den kærlige og mu-
sikalske familie – det jog sorgen på flugt. Og det var netop det, Evys første sang 
handlede om (den havde jeg ikke hørt før), at en bestemt melodi kan bringe en 
tilbage til en lykkelig tid!  

Men lige som man var ved at svømme hen, kom Else Broksø med sin humoristi-
ske sans, hvor de vanskelige mænd fik et skud for boven, og hvor Tisvilde Hegn 
har sin egen charme. Da Else blev efterfulgt af ægtemanden, slog det én, at de to 
må ha’ det sjovt til hverdag!  

Bent sang som den bekymrede far om Annettes eventyr med en fyr, der ikke rig-
tig stod til tapetet, og som alle fædre vil have lyst til at skyde – men som regel 
går kabalen jo op alligevel! Og så kom historien om Bents ven (John Bruce Lev-
ring †, red.), som måtte forlade os til fordel for Spanien, og det er da godt nok 
ærgeligt, for visen om Frandsens, der var så kedelige, og visen “uden ord” tyde-
de på et talent af de sjældne!  

I pausen snakkede vi lidt om, at halvdelen af de aktive mænd var fraværende – 
var de mon til fagligt møde? Men selv om de var savnet, havde vi jo de tre B’er 
Bent Salomon, Bent Broksø og Benny, som så smukt sang for til Oktober!!!  

Efter pausen kom vores egen Bente Lysdahl med Høstvise og så den ustyrligt 
morsomme K.F.U.K. vise, som jeg mener først tilhørte Bodil Steen? Men Bente 
gi’r den med både sin mimik og sit kropssprog alt, hvad den kan ta’, og har man 
et uheld, så må man se at komme over det, som Herdis sagde så sødt!  

Så er man vel også nødt til at nævne gæsterne Kirsten og Leif Kirkvåg, som jeg 
ikke mindes at have set før – viserne havde jeg til gengæld hørt! Ny var dog den 
kære Niels Hausgaards: Tre måneder igen, og den med geden fik også folk til at 
more sig. Men da mit halve hjerte er svensk, blev jeg direkte sur over, at Leif 
efter min mening ødelagde “Den første gang, jeg så dig”, som sammen med 
“Min elskling, du er som en rose” er noget, der gør os piger bløde i knæene. Så 
gør det til gengæld ikke så meget, om det er Sven Bertil Taube, far selv eller  

Otto Brandenburg, der synger den – for stemningens skyld måtte det helst være 
BENNY!!!  

Så tak til Herdis, som var rigtig god også i rollen som visevært!  

Dagny 

Næste viseaften: ”Nissen og jul” 

Igen i år er vi ”alene hjemme” til jule-vise-arrangementet, så alle aktive har haft 
muligheden for at tilmelde viser inden for to kategorier: ”Nissen og Jul”. 

For at modvirke jule-overdosering, har vi tidligere år brugt det halve julearran-
gement til at stille ind på forfattere, såsom Halfdan Rasmussen og Harald 
Bergstedt. I år har vi valgt en af årets 100 års fødselarer, nemlig komponisten 
(og tekstforfatteren) Mogens Jermiin Nissen. 

Mange vil forbinde Mogens Jermiin Nissen med Halfdans ”Noget om” viser (og 
nogle af disse er også på programmet). Det er mindre kendt, at han har skrevet 
dejlige og sangbare melodier til mange andre tekstforfattere, og der vil blive lej-
lighed til at høre aldeles ukendte viser og tekst(er?) af Jermiin. 

Lise 

Lise og Kim er blevet gift (med hinanden) 

På vores hulemøde den 8. november rejste Kim sig pludselig op og sagde, at nu 
ville han synge en vise, som i øvrigt ikke havde noget med vores næste viseaften 
at gøre. Han sang sangen fra My Fair Lady, ”Alfred skal giftes nu til morgen”. 
Der var den lille krølle, at han sang ”Jeg skal ha’ bryllup nu i morgen” ... 

Der gik en rum tid, inden vi blev klar over, hvad det var, han prøvede at sige. 
Hva’ fa’en, ham og Lise ska’ giftes i morgen! Og det var lige, hvad de skulle. 
Og ikke nok med det, dagen efter brylluppet rejste de på bryllupsrejse til Lissa-
bon. Til lykke – til lykke. 

Man kan sige meget om Lise (og det gør vi også), men hun brænder for Visens 
Venner i Glostrup. Ikke nok med at hun lader nye aktive flytte ind hos sig, hun 
gifter sig osse med dem for at holde på dem. Det bliver spændende at se, om hun 
også bliver bigamist for foreningens skyld, for der er stadig plads til en eller to 
aktive mere. 

På VV-Glostrups vegne skal der lyde et kæmpe stort til lykke og al mulig godt i 
jeres fælles tilværelse. På musikkens og visernes område ved jeg, at vi andre 
også vil få udbytte af jeres ægteskab. 

Jes 

 


