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Bjarne Christoffersen. Han indgår også i redaktionen sammen med Jes. Bjarne kan
kontaktes på: hjemmeside@visensvenneriglostrup.dk.

Denne gang er det søndag d. 8. december og det er ”kun”

Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller ændringer i mailadresse) meldes til ham eller: blad@visensvenneriglostrup.dk.

Vores egne aktive der vil synge tekst og musik af
John Mogensen og lidt traditionel Jul

Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:

Fredag d. 17. januar 2014
Fredag d. 28. februar 2014
Fredag d. 4. april 2014

Visevært: Annie.
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.

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).

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 25. november 2013
til senest søndag den 1. december 2013. Husk vor bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til
medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner

MINNA:

Bestyrelsen:
Formand:

eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk

Næstformand:
Kasserer:

Annie Laksø
3218 1780
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Herdis Kvarnø
4466 4450
Bent Holm
3881 8203
Poul Erik Pedersen
2228 4243
Jes Sindal
4640 2178
Nicolai Engstrøm
3874 0966
Henning Poul Tabbert Olsen
3670 3655

4640 2178

Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og så
selvfølgelig jeres gode humør.
Bemærk!!! Vi åbner dørene allerede ca. kl. 17:15, og viseaftenen starter
kl. 18:30
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30!

Har du endnu ikke indbetalt kontingent for sæsonen
2013/2014.
Så husk at tage penge med til kasseren!
Kontingentet er fortsat 150 kr. pr. næse.
Hvis du mod forventning ikke betaler/har betalt, er dette det sidste
blad du modtager!

Dejlige damer med dejlig pianist.
- en god oplevelse ved Viseaftenen d. 18. oktober 2013
Der var god stemning lige fra Poul Erik indledte aftenen med at byde velkommen til han sluttede med at sige tak for i aften.
Efter fællessangen, hvor Jes sang for til ”Den spillemand…” fortsatte Vibeke med tre viser, først ”Så længe skuden kan gå” så Otto Leisners tekst til
”Vidste du det” og til en – for mig – ny tekst til ”Jeg plukker fløjlsgræs”
om hvordan vi pensionister kan forøge vores pension. Bjarne sang og spillede tre meget forskellige viser, efterfulgt af Helle og Bent, de er bare dejlige, de supplerer hinanden så fint, så det er ren fornøjelse at høre dem. Bent
fortsatte på ”svansk” og første halvdel sluttede med fællessangen ”Sensommervise”.
Efter pausen og fællessangen: ”Du som har tændt millioner af stjerner” med
Bente Lysdahl som forsanger, blev aftenens tre gæster præsenteret. De tre
damer – Rikke Henriksen, Tove Rasmussen og pianist Kirsten Rasted - er
fra Visens Venner i Allerød og optrådte med en blanding af gamle og nye
selvskrevne tekster. Der kom virkelig gang i lattermusklerne. Repertoiret
var mangfoldigt. Tove fremførte egne tekster om enlige damer og pensionister og selvfølgelig også om mænd. Der var vist ikke et øje tørt, da Rikke
sang sin tante Marys sang: ”Jeg har så mange glæder…” og senere om side
9 pigen i Ekstrabladet. Vi fik også et bud på, hvad der kan ske for 9,85 og
en rejse sydpå. Det var tre veloplagte gæster, der skabte en festlig stemning.
Som nyt medlem – jeg har været med til tre viseaftener – er jeg imponeret
over så mange gode solister – både sang og musik-ledsagelse - og over hvor
veloplagt publikum er. Tak for endnu en dejlig aften.
Lise Degn

John Mogensen - han kan da ikke fylde en halv viseaften, tænkte jeg, da
nogen foreslog at han skulle være vores emne til december. Men jeg tog
udfordringen op og fandt hurtigt ud af at det kan han, der var meget mere
end de fire – fem sange vi altid synger med på, så meget at vi slet ikke kan
nå det.
Jeg glæder mig til at præsentere de viser/sange jeg har valgt og til at fortælle lidt om ham - og de sange vi kender mest, dem synger vi sammen. Det
skal nok blive en festlig optakt til det der kommer efter, for vi skal jo naturligvis også høre og synge nogle dejlige juleviser og julehygge.
Annie

Nyt Nordisk Viseblad
Alle Medlemmer har i foråret modtaget et gratis eksemplar af det nye nordiske viseblad ”Visor”
Der er foreløbig planlagt 3 numre og nr. 2 er på gaden nu.
Som tidligere nævnt så kan man tegne et abonnement på Visor nr. 2 + 3 og
få det sendt til sin adresse for 100 kr. - MEN man kan få det til halv pris 50kr. hvis man bestiller gennem Visens Venner i Glostrup og får dem udleveret på en viseaften.
Man kan tilmelde sig og betale på en viseaften, eller indsætte pengene på
vores girokonto
Husk at skrive navn og at det er ”Visor”
Ps. Hvis der ikke er tilstrækkelig opbakning kommer der ikke flere
numre end de planlagte tre, så giv det en chance.
Annie.
Lørdag den 26. oktober var der kulturnat i Glostrup.
Mange andre musikalske grupper havde valgt at afholde en fælles koncert i
Glostrup hallen. Vi valgte at blive hvor vi har været de sidste mange år –
nemlig i Glostrup gamle præstegård. Det fortrød vi ikke, vi havde to velbesøgte koncerter med en god stemning. Og i pausen var der mange der gik
ovenpå for at se den fine udstilling Lokalhistorisk forening havde lavet, så
vi bliver også her til næste år.
Nogle få dage efter, på Spil dansk dagen havde Visens Venner i samarbejde med Glostrup bibliotek en lille koncert i udlånet. Der kom omkring 20
publikummer bare for at høre os. Det gør vi gerne igen.
Og hvis nogen af de mange vi mødte ved disse to begivenheder, skulle ha
lyst til at komme til en viseaften, eller måske endda blive medlemmer, så er
de meget velkomne.
Annie

Tilmelding og bordbestilling.
Set fra Minnas og min side synes jeg at det går meget godt. Jeg oplever at
nogle melder sig for sent til og undskylder meget. Det gør ikke så meget at i
er sent på den, for jeg laver alligevel først bordlisterne 1 eller 2 dage før
vores arrangement. (men lad det blive mellem os, så ikke alle melder sig
sent til.) Husk de først tilmeldte kommer som regel tættest på scenen. Og i
øvrigt kommer der også gæster som ikke har meldt sig til i forvejen, dem
finder vi også plads til rundt omkring. Går det helt galt sætter vi lynhurtigt
et ekstra bord op.
Jes

