
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.13-10-21 som standardbrev. 
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 18-10-21, 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: 
Fredag d. 10. december. 2021  
 

 

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.           

Bestyrelsen: 

Formand: Annie Laksø                                                 3218 1780 
 Bogtrykkervej 35 st. tv, 2400 København NV 
Kasserer: Bent Holm 2084 8203 

 Jes Sindal 2494 9430 
 Preben Jensen 5040 3914 
 Bjarne Christoffersen 2684 2212 

 
 
 

 
Husk!!!!!! 

Du kan finde os på Facebook: 
Visens Venner i Glostrup, eller på hjemmesiden: 

www.visensvenneriglostrup 

 
29. årgang nr. 3         Oktober 2021 

 
Fredag d. 29. oktober, inviterer vi til  

 

Henne med venner. 
 

Se omtale af hele aftenen inde i bladet. 

 
Vi skal også høre alle vores publikummer, 

akkompagneret af Jørgen, Bjarne og Preben. 
Visevært Jes. 

 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 

 
Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster. 

 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 18. oktober 2021 til 
søndag d. 24. oktober 2021. 
 
Husk vores 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 kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30 
Bemærk, hvis yderdøren til biblioteket er låst, vil have en døråbner stå-

ende klar, eller oplyse et mobilnummer du kan ringe til 
 



Det blev en brandgo’ aften! 
 

Nu skulle vi endelig i gang efter den lange Corona nedlukning. Hvor mange 
dukkede der mon op? Hvor mange mon var friske og hungrede efter at mødes? 
Vi var et halvt hundrede mennesker. Bordene var stillet med lidt ekstra luft 
imellem, så salen var faktisk pænt fyldt. 
 

Aftenens overskrift var Fællessang med enkelte solister. 
Jeg skal love for, vi fik rørt stemmerne, der var 17 sange på det omdelte sang 
blad. 
Vi kom langt omkring i sangskatten, både de muntre, de belærende, nationalkle-
nodierne, de folkekære, alt fra ”Barndommens land” til ”Evigheden”. 
Vi så Nicolai fra en ny vinkel, han troppede op som forsanger på et par af vi-
serne. Det nød jeg, så jeg var lige ved at glemme at synge med. 
Helle og Erik forsynede os undervejs med et fællessangs potpourri. 
 

Ca. ½ time inde i aftenen begyndte lyset at blinke og midt i ”Den blå anemone” 
gik det pludseligt helt ud. Hvor er det godt, vi har nogen med ”lys i pæren”. Jør-
gen havde sin klaverlampe og Poul Erik ligeså på nodestativet, så de fortsatte 
ufortrødent. Publikum kunne jo teksten, så vi behøvede ikke lys for at synge 
med. Godt gået, stor ros til Jørgen og Poul Erik. ”The show must go on”. 
 

Vores enkelte solister. Det er altid spændene, hvad de disker op med. Annie gav 
os ”Elefantens vuggevise” i den originale udgave, det faldt absolut i publikums 
smag. Nicolai var både munter og eftertænksom med sin egen ”Lånt tid”. Her-
dis var til ”Tango på turen”. Bjarne var i Tivoli, og i løbet af få minutter var han 
fra en forventningsfuld dreng på 8 år med balloner, blevet til en ældre herre, der 
foretrak et stykke med rejer. Jes nød også livet, men på en ny måde. Han gav os 
”What a wonderful world” i en dejlig dansk udgave. Eriks opfordring var ikke 
til at tage fejl af ”Kys hinanden”. 
 

En ulykke kommer sjældent alene, plejer man at sige. I vores pause begyndte 
det at lugte brændt, lugten blev mere og mere intens, til sidst opdagede vi, at der 
var ild i en skraldespand. Den kom i en fart ud under vandhanen i køkkenet. Vi 
døjede lidt med røglugten under 2.sæt, selvom vi havde åbnet vinduerne. 
 

Sidste fællessang var ”Efter såd’n en yndig aften”. Det var et dejligt og relevant 
nummer at slutte aftenen af med, den havde virkelig været både yndig og brand 
god, i mere end een forstand. Publikum gav udtryk for, at de havde været glade 
for, at der var mange fællessange. 
 

Herdis blev gjort til æresmedlem, for sit store virke i foreningen gennem mange 
år. Ikke blot har vi nydt og nyder hendes visefortolkninger, men også hendes 
praktiske arbejde, når vi lægger de rødternede duge på bordene, som hun har 
syet.                ”Fru Christoff” 

Henne med venner. 
Fra Visens Venner Randers får vi besøg af: 
Henne har sunget gennem en hel menneskeal-

der, og hun holder meget af at synge pikante 

og morsomme viser.  
Leif er altid god for en historie. Han synger 

de gode gamle viser, som vi husker fra vor 

barndom og ungdom. Han er også deres ”sav-

fører” og trommeslager. Ebbe har sunget og 
spillet guitar i over 50 år og har et alsidigt re-

pertoire.  Ivar spiller guitar og mundharpe, 

han synger de eftertænksomme og underfundige viser. 
   

 
               Ebbe.                            Leif.                             Ivar. 
 
 
 
Kontingent. 
Efter et kontingent frit år, 19/20 er det tid til at betale igen. Som sædvan-
lig er det kun 200,00kr. pr. person. Betaling kan ske på vores konto Nr. 
1551-8255318 (husk navn.) Sidste frist for betaling er på Viseaftenen 
d. 29. oktober. Herefter vil vi føre vores medlemskartotek ajour. 
Jes  
 
Generalforsamling. 
På generalforsamlingen manglede vi at få besat pladserne som Næstfor-
mand og et menigt medlem af bestyrelsen. Vi anmoder indtrængende 
om at nogle vil melde sig til posten/posterne da det har vital betydning 
for vores forenings fremtid. Henvendelse kan ske til Formanden. 
Jes 
 


