
 
 
 
 
 
 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    
Fredag den 27. januar 2012   
Fredag den 2. marts 2012  
Fredag den 20. april 2012 
 
Generalforsamling onsdag den 8. februar 2011 
kl. 19:00 i Glostrup Fritidscenter, lokale 4 

 

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! 

 

Bestyrelsen : 
Formand: Annie Laksø 3218 1780 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 3641 4106 

 Jes Sindal 4640 2178 
Nicolai Engstrøm 3874 0966  

 

 

 
 
 
 
 
20. årgang nr. 3                                                                   November 2011 

 
Næste viseaften er søndag den 4. december – vi præsenterer: 

 

Amdi Riis – og så juler vi 
 

Medvirkende: 
Alle os 

akk. af Bent B., Svend og Lise 
 

Visevært: Lise / 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 mandag den 20. november 
2011 til senest søndag den 26. november 2011. Husk vor bordbestillings-
ordning: 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 (en time før 
normalt, fordi det er søndag, og nogle af os skal på arbejde næste dag) 
 
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30! 



Anmeldelse af viseaftenen den 21. oktober 2011 

Noget af det værste, jeg ved, er forældres enøjede positive omtale og ros af egne 
børn. Det virker ”tå-krummende”. Nu skal jeg ikke ophøje mig til forælder til 
foreningens aktive, men med den samme begrundelse vil jeg ikke omtale vores 
egne aktive, Jette, James, Bent S. og Herdis, men koncentrere mig om vores gæ-
ster. 

Ernst Nielsen fra ”Visens Venner på Amagerland” indtog scenen med stor auto-
ritet, og præsenterede sin medbragte pianist og gode ven Valdi også kaldet Val-
demar Roelle. Nu var det slut med at være på scenen – nu kom Ernst helt ud 
over scenekanten og favnede et medlevende publikum med viser som Henrik H. 
Lund`s barske ”En dansk idyl”, ”Nu går det godt” og ”Admiralens uniform”. 
Hjerteknuseren ”Det gamle latinerkvarter” blev serveret så man skulle tro at 
Ernst selv kom derfra, ligesom ”Flyv ikke høj`re” blev serveret med en lille for-
historie om Ernst`s bekendtskab med Lille Palle. Alt i alt et godt varieret pro-
gram med ”rigtige viser”, hvis man må kalde dem så.  

Stort indtryk gjorde det på mig, da Valdi, som er polak af fødsel, sang ”Sangen 
om Warszawa” på sit hjemlands vemodige sprog. Ernst tog derefter over og sang 
den samme sang, men i en dansk oversættelse. Ikke nok med at Valdi kunne 
spille flygel og harmonika – han kunne også synge. Senere fik han en god snak 
med vores Evy`s mand Janek, som også stammer fra Polen. Denne aften blev 
dermed endnu én i rækken af gode aftener. 

Jes 

Næste viseaften: Amdi Riis – og så juler vi 

Hvad har ”Kammerat med solen”, ”En yndig lille fjer”, ”I den gamle pavillon”, 
”Efter såd’n en yndig aften” og ”Øjnene er lyseblå” mon at gøre med hinanden? 
Jo, komponisten til dem alle hedder Amdi Riis. Han ville være fyldt 100 år her i 
2011, og det er en god anledning til at gøre ham til hovedperson i vores sædvan-
lige (halve) december-tema om en viseforfatter eller -komponist. 

Jeg fik lyst til at se, om jeg kunne finde nogle oversete eller glemte sange af 
Amdi Riis. På forhånd kendte jeg måske 10-15 stykker, men efter lidt research 
havde jeg en liste på 175 titler! Nogle kender jeg stadig kun titlerne på, men an-
dre har jeg fundet enten en indspilning af eller noder til på Det kongelige Biblio-
tek. De må ikke kopieres, men man har jo lov til at skrive af på læsesalen. Jeg 
har udvalgt en række af de bedste numre og har fordelt dem med en til hver af de 
aktive, der gerne ville være med – sådan som jeg nu syntes, at de passede bedst. 

Nogle af de melodier, jeg ikke kendte, var sikkert døgnfluer før min tid (i 
40’erne og 50’erne), så måske er der tale om et genhør for nogle af jer i salen. 
Men jeg tror også, at der vil være numre, I aldrig har hørt! 

 

Amdi Riis stod lidt i skyggen af fx Aage Stentoft og Kai Normann Andersen. 
Der er ikke skrevet meget om ham, men jeg har fundet et par oplysninger, som 
kan bidrage til at tegne et billede af, hvem han var som person. Dem får I også. 

Temaet om Amdi Riis fylder ca. halvdelen af viseaftenen, og derefter juler vi 
med Annie som visevært. 

Lise 

Mindeord – James Larsen 

Vor forening blev endnu en gang i år hårdt ramt, da James afgik ved døden den 
5. november. Han var pludseligt blevet indlagt med hjerneblødning en uge før og 
havde ligget bevidstløs, indtil det var forbi. Han blev 89 år. 

James var personifikationen af en god, gammel visesan-
ger, der altid var glad for at gå på scenen og divertere med 
en seriøs eller en munter vise – han beherskede alle af-
skygninger af visekunsten. Blot forlangte han selv, at ind-
holdet skulle være i orden, så det kunne give os en ople-
velse. Han havde altid noget på hjerte, han gerne ville dele 
med os andre, og det har han glædet os med i mange år.  

Else og jeg lærte ham at kende for mange år siden på Otto 
Hænnings visehold, og vi faldt straks ”i hak” med James 
og Kirsten, så derfor vidste vi, at også i privatlivet stod 
visen i høj kurs. Og når de havde gæster blev den dyrket 
med fællessang og optræden ved alle lejligheder. 

James var et af de mest retlinede og opmærksomme mennesker, man kan fore-
stille sig, og han nød utrolig megen respekt hos de mennesker, han kom i kontakt 
med. 

Tidligere spillede han selv udmærket guitar til sine viser, men vi ved, at som 
alderen skrider frem, får vi nogle handicaps, så guitaren blev på et tidspunkt lagt 
på hylden. Men Lise blev ham en trofast akkompagnatør, som han var meget 
glad for samarbejdet med. Med tiden mistede James også en stor del af hørelsen, 
og det var imponerende, at han trods sin høje alder og personlige vanskeligheder 
kunne stå på scenen hos os så sent som den 21. oktober i år med 3 viser.  

Vi vil savne James meget, ikke mindst til julearrangementet, hvor han også skul-
le have sunget en Amdi Riis vise og selvfølgelig sin egen julevise. 

Vore varme tanker går til Kirsten, som har mistet sin trofaste ægtefælle. 

     Bent Broksø 


