Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.14-11-18 som B-brev. Hvis du
modtager dette blad senere end mandag den 19-11-18, 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. 18-01-19
Fredag d. 01-03-19
Fredag d. 05-04-19
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.

26. årgang nr. 6
november 2018
__________________________________________________________

Viseaften, fredag

d. 30. november

Præsenterer vi, med stolthed:
Os selv med:

John Bruce Levring, Karen G og Jul
Se omtale inden i bladet.

Vi skal høre: Næsten alle vores aktive.
Akkompagneret af: Alle vores akkompagnatører
Viseværter: Jes, Bjarne, Preben og Annie
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster.

Bestyrelsen:
Formand:
Kasserer:

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. 19. november 2018
til søndag d. 25 november 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

Viseaften fredag den 2. november 2018

Vores jule viseaften er siden tidernes morgen blevet afhold på en
En dejlig fredag skal rundes af i godt selskab med "vennerne".
I forhallen summer det af "small talk" imellem "vennerne" til hyggemusik fra Preben og Bjarne.
Vi skal ind og spise sammen.
Tiden går stærkt og inden vi fik set os om, sang Bjarne "en liten" som var
optakten til aftenen. Annie bød velkommen. Jes var visevært.
Temaet var Nordiske Viser.
Gæstesolisterne var Lilian Irlin og Leif Larsen.
Sammen sang vi "godmorgen lille land" som bragte os fra Skagen til
Gedser. Der blev bygget bro til vores kuglerunde jord. Vi startede med at
hylde våren som et nyudsprunget bud på hvordan det kan udvikle "de
nære ting". Det kom helt til Sverige hvor "skabssvenskerne" anede at "
kærligheden kommer og går”. Årstiden går, og Annie sang en vise om
høsten, hvor dagene mørkner og minderne fra året blev forenet i fællessang omkring "flickorna i Småland" der var ude og søge en ven fra nord
til syd.
Efter pausen sang alle "Kringsat af fjender" hvor vi skal bli' gode mod
menneskenes jord og foran os findes et "åbent landskab"
"Hvornår er der dejligst i Danmark"? "Alting var det samme" sang Herdis og tog "Reverdilsgade" med.
I Sverige "danser vi på Sunnanø" og "det er aldrig for sent". " Har du viser min ven"? giver gode minder til "noget om krop og sjæl".
Efter pausen spillede Lilian (guitar) og Leif (bas og piano) deres dejlige
nordiske viser.
De havde et godt udvalg af viser som omhandlede alt imellem glæde og
sorg.
Tekst og musik af bla: Ellen Heiberg, Cornelius Vreeswrijk, Andy Sundstrøm mm.
Efter en lang applaus fik vi endnu en vise "kære linedanser" som ender
teksten med: at kigger du op, er der nok en vej.
Som slut på en dejlig aften overraskede vennerne med at alle solister kom
på scenen og takkede aftenen af med en sang.
Med tak for en hyggelig og velforberedt aften til alle.
Anette Jensen

søndag. I år har vi valgt at prøve at afvikle den på en fredag, for at se om
det falder i god jord. Ellers laver vi det om igen.
Vi prøver også en lidt anden form i programvalget.
Første afdeling bliver med tekster af John Bruce Levring og Karen G.
Karen G. ville være fyldt 100 år i år og det vil vi gerne markere. Denne
afdeling er lagt i hånden på Jes.
Anden afdeling bliver med lutter fællessange. En afdeling som er lagt i
hænderne på Preben og Bjarne. De er i gang med at samle en buket af
dejlige, overvejende kendte sange. Lur mig om ikke nogen af dem kommer til at handle om jul. Vi håber i vil tage godt imod denne afdeling i et
anderledes format.
Tredje afdeling står i julens tegn og vil, traditionen tro blive fyldt med
gamle kendinge, festligt styret af Annie (i ved hende, formanden i
VV i Glostrup)
Redaktionen vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig

Glædelig jul
og
et spændende nytår.
Det er stadig tid for kontingentbetaling. På den kommende viseaften
kan der igen betales kontingent. Kontingentet er på kr. 200,00 for sæson 18/19. Vi sender ikke mere girokort ud. Sidste år var der kun et medlem der brugte det og vedkommende har Bent Holm snakket med om en
løsning. Du kan betale på konto nr. 1551-8255318 eller på viseaftenen
direkte til kassereren.

