
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet onsdag den 2. oktober som B-brev. Hvis 
du modtager dette blad senere end mandag den 7, oktober, 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 æn-
dringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.  

 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    
 
 
Søndag d. 8. december 2013 
Fredag d. 17. januar 2014 
Fredag d. 28. februar 2014 
Fredag d. 4. april 2014 

Viseaftener i vores naboforeninger 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre afde-
linger 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 

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 2228 4243 

 Jes Sindal 4640 2178 
 Nicolai Engstrøm 3874 0966  
 Henning Poul Tabbert Olsen 3670 3655 

 

 
 
 
 
 
21. årgang nr. 8.                                                                   Oktober. 2013 
 
Sæsonens anden viseaften er fredag den 18, oktober– vi præsenterer: 

 

Tove, Rikke og Kirsten. 
(Se omtale inden i bladet) 

Vores egne medvirkende er:  
Bjarne, Bent H/Helle og Vibeke. 

Akkompagneret af 
Claus, Bent H og Bjarne 

Visevært: Poul Erik 
 

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

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 7, oktober 2013 til 
senest søndag den 13, oktober 2013. Husk vor bordbestillingsordning: De, 
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

MINNA:          4640 2178 
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 19:30! 
 

Det er tid at indbetale kontingent for sæsonen 2013/2014. 
Kontingentet er fortsat 150 kr. pr. næse. 
Foreningens girokonto og bankkonto: 8255318 (reg. nr. 1199) 
Indbetales på giro, netbank eller på viseaftenen. Sidste frist 25. okt.  



 
Dagny Green Hartvigsen`s oplevelse af viseaftenen d. 13-9 
 
Efter en vidunderlig sommer mødtes vi igen i vores dejlige ”klub”. Både da 
jeg gik ud og hjem var det stadig sommer udenfor. Så skønt. 
Men inde var der også en dejlig stemning. Mine bordfæller var dels mine 
egne venner og så fire der var med for første gang og der var højt humør 
lige fra begyndelsen. – men nu til det væsentlige. Da jeg ”sad inde” hele 
vinteren havde jeg ikke hørt Jette før men hun var fin og især med ”Styr-
mand Mohr” kom hun helt op på dupperne!!!!!! (hvordan skal den misfor-
stås? Red.) Nu skal vi ikke glemme Poul Erik med den dejlige stemme der 
gav os ”Den gamle gartner”, og Bent Salomon som også var god med 
”Længsel efter Sverige” som har mit halve hjerte og derfor ramte plet. 
Nu kommer jeg til pianisterne. Disse to, Svend og Jørgen er bare gode. Vi 
kommer nok til at lægge mere mærke til dem nu vor vi ikke har Lise mere. 
De andre pianister får mere plads til at folde sig ud, hvilket jeg glæder mig 
over. Apropos Lise. Hun og jeg stod engang oppe ved døren og måtte ringe 
efter Kim for at komme ind. Han kom og åbnede døren og Lise fik et vel-
komst kys. Hvorpå jeg sagde at det kunne jeg vel ikke forvente. Nej! sagde 
Lise, du kan få et af mig! 
Nu kommer vi så til vores gæster. Venndt og Nygaard. De var forrygende. 
De kunne spille på alt fra kontrabas, guitar, jødeharpe og mundharmonikaer 
i alle afskygninger. De tryllebandt os fra det øjeblik de stod på scenen. Det 
er længe siden jeg har mødt så musikalske og charmerende solister. Deres 
repertoire var fra deres barndomstid på Randers lille skole som var ræve-
rød. (derfor holdt de så meget af julen) De fremførte deres viser/sange med 
en fantastisk urkraft, så vi følte os hensat til halvfjerdserne. En stor oplevel-
se. 
Viseværten, Jes bandt det hele sammen med små vitser som er med til at 
løfte stemningen. I det hele taget er det noget der præger denne forening, 
den humoristiske sans.  
Evy, Herdis og Annie sang for til de dejlige fællessange. Skønt at høre og 
se så mange af de aktive. Tak for en vidunderlig aften. 

Dagny.  
 
 
 
 
 
 

 
Vores gæster fredag d. 18. oktober. 
 
Vi får besøg af 2 festlige damer og deres dygtige pianist.  
De 2 damer er Rikke Henriksen og Tove Rasmussen og deres pianist er 
Kirsten Rasted.  
De har alle 3 i 30 år eller mere været aktive i Visens Venner Allerød og har 
i alle årene underholdt der til stor glæde for det lokale publikum. Ud over 
det har de underholdt alle steder hvor de har kunne få et publikum. 
Rikke er mest til de sjove viser og Tove synger gerne viser der handler om 
mærkelige damer og skriver også selv viser. Hun optræder også som vise-
kælling hvor der er plads til den genre. 
Det bliver en aften med grin og morskab samt gode tekster og god musik. 

Herdis (med lidt hjælp af red.)  
Kære visevenner. 
 
Som I måske ved er jeg blevet udpeget til web-master og medredaktør af 
vores blad. Det er yderst svært at overtage en hjemmeside, som en person 
har kørt i så mange år. Jeg vil nok ikke køre helt den samme linje som tidli-
gere er kørt, men finde ud af, i samarbejde med bestyrelsen, hvordan tinge-
ne skal udformes. Jeg går til jobbet med krum hals og skæv skulder, så I må 
væbne Jer med lidt tålmodighed. Jeg/vi er naturligvis åbne for gode forslag 
til hvordan vi gør hjemmeside/bladet bedre, så ud af busken, kom med Jeres 
forslag og vi vil se objektivt på alle ideer. 

Bjarne 
Kulturnat i Glostrup 
 
Som tidligere år deltager VViG i kulturnatten. Vi afholder 2 koncerter i 
Glostrup Gamle Præstegård lørdag d. 26. oktober kl. 18.00 til 19.00 og kl. 
20.00 til 21.00 Der er selvfølgelig gratis adgang og en kop kaffe kan det 
også blive til.  
 
Spil Dansk Dagen 
 
På Spil Dansk dagen underholder VViG på Glostrup bibliotek torsdag d. 
31. oktober fra kl. 16.30 til 17.30. Der er selvfølgelig også her gratis ad-
gang. Koncerten bliver afviklet i samarbejde med Glostrup Bibliotek. 
 
 

 


