
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:  
Fredag den 16. januar 2009 
Fredag den 27. februar 2009 
Fredag den 17. april 2009 
 
Generalforsamling den 11. februar 2009 

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! 
 

Vi har nu 93 mailadresser og bruger kun 87 frimærker! 
 

Bestyrelsen : 
Formand: Annie Laksø 3582 0321 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
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 

 
 
 
 
 

17. årgang nr. 3                                                               November 2008 
 

Vi byder velkommen til næste viseaften 
 søndag den 14. december 

  
hvor vi synger 

Benny Andersen 
og juler 

 
Medvirkende: os! 

Viseværter: Lise og Annie 
 

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 onsdag den 3. december 2008  
til senest tirsdag den 9. december 2008. 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, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30! 
 
 



Anmeldelse af viseaften den 7. november 2008 
Det er svært at forestille sig en viseaften uden et samspil af ord og toner. Det 
tænker man vel ikke over hele tiden, men af og til diskuteres spørgsmålet: ”Hvad 
er vigtigst – teksten eller musikken?” Jeg mener fortsat, at en god viseoplevelse 
indebærer både god musik og en god tekst. Fredag den 7. november 2008 i Bib-
liotekssalen blev der rørt i den gryde. 

Aftenen begyndte ”som vi plejer” med Herdis, James, Annie og Jes på scenen. 
Herdis viste os, hvordan Otto Hænning kunne få en lille tekst til at stråle med en 
god melodi, smukt understøttet af Svend Johansen ved flygelet. James var med 
sine viser i det spøgefulde hjørne og fik efter sin optræden under publikums 
klapsalver overrakt en guld-g-nøgle-nål (foreningens jubilæumsgave til 25 års-
jubilarer). Annie havde taget Birgit Skoles ”Mine aflagte mænd” op, og den lig-
ger rigtig godt til hende. Til sidst i første afdeling sang Jes tre viser af lommefi-
losofisk tilsnit. De kommer fra et gedigent hjerterum, som vi jo kan vente det af 
Jes. 

De to sidste afdelinger blev udfyldt af foreningens gæster: Eric Sandberg, Ingela 
Sundberg, Göran Christensen, Tord Sölvesson og Rolf Olsson fra ”Visans vän-
ner i södra Skåne”. De havde taget den udfordring op at skulle formidle svensk 
visekunst for et publikum, hvis forudsætninger for manges vedkommende var 
ganske usvenske. Det gjorde de ved at skrue så højt op for både den musikalske 
og den tekstlige kvalitet, at der var nok til alle. 

Mens Eric fremførte ”Alices snaps”, sad jeg og gættede på, hvad den mon hand-
lede om. Senere har jeg fundet ud af, at jeg gættede rigtigt, og det sætter Erics 
fremførelse i perspektiv. Ingela var især på hjemmebane, når hun trak sine viser 
i retning af blues. Det bruger vi ikke meget i Danmark, og med lyden af Ingela i 
øret ved jeg ikke hvorfor. Göran viste, hvordan Evert Taube kan lyde forårsfrisk 
selv i sine (næst)mest brugte numre. 

Tord sang kun lidt og Rolf slet ikke. Men de spillede, og det gjorde de alle fem! 
Med guitar ad libitum, Tord på harmonika og Rolf på gulvbas var alle akkom-
pagnementer af fornem standard, idet solisterne ofte blev bakket op af flere af de 
andre. De fem gæster vekslede mellem så mange kombinationer (herunder in-
strumentalsoli), at jeg blot vil konkludere, at det talstærke publikum var vidne til 
en forrygende aften.  

Tak til Nicolai for viseværtsskabet og for at have formidlet kontakten til vores 
svenske venner. Det var en god oplevelse! 

Kim 

Næste arrangement: Benny Andersen – og jul 
Det er en tradition, at vi til julearrangementet koncentrerer os om en forfatter 
eller komponist, før end vi slipper julen løs. I år har vi valgt Benny Andersen – 
og han er jo begge dele. 

Vi vil forsøge at komme ”rundt om” Benny Andersens forfatterskab og give ek-
sempler på både dystre, eftertænksomme og muntre viser. Et enkelt digt bliver 
der nok også plads til. 

Og så er julen selvfølgelig traditionernes tid, og dem vil vi holde i hævd … 

Lise 

De nye regler for lån af bibliotekssalen 
Vi er Glostrup kommune stor tak skyldig, fordi vi vederlagsfrit kan benytte bib-
liotekssalen til vores arrangementer. Det har vi haft stor fornøjelse af i mange år, 
og det vil vi gerne fortsætte med. 

Som de fleste har bemærket, er der kommet en del nye regler i forbindelse med 
vores lån af bibliotekssalen: 

• yderdøren må ikke stå uaflåst på noget tidspunkt. Vi sætter en dørvagt 
op, mens folk kommer, men skulle du møde en låst dør, så vent et par 
minutter, eller brug evt. et af de mobilnumre, vi sætter i ruden. Der fin-
des også en klokke, men erfaringen viser, at den er svær at høre i salen. 

• rygning skal foregå på den lille terrasse (der er adgang direkte fra salen) 

• alt affald skal bæres ud – vi beder jer om selv at tage de tomme flasker 
med hjem. 

Det er hidtil gået fint med at håndhæve de nye regler, og det takker vi for! 

  

Glostrup på Danmarkskortet 
Visens Venner i Danmark afholdt den 30. og 31. oktober fire lidt større visekon-
certer i Ålborg, Vejle, Odense og København. Formålet var at promovere Visens 
Venner i almindelighed, og aktørerne var udvalgt fra de i alt 33 lokale afdelinger 
af Visens Venner. VV Glostrup var repræsenteret ved alle 4 koncerter! 

Desuden har aktive fra Glostrup i dette efterår bl.a. været gæstesolister i VV 
Kolding, VV Odsherred, VV Århus og (den 29/11) VV Ballerup. 
 

 


