Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.17-10-18 som B-brev. Hvis du
modtager dette blad senere end mandag den 22-10-18, 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. 30-11-18 OBS! Jul.
Fredag d. 18-01-19
Fredag d. 01-03-19
Fredag d. 05-04-19
Viseaftener i vores naboforeninger

26. årgang nr. 5
oktober 2018
__________________________________________________________

Viseaften, fredag d. 2. november
Vi præsenterer:

Lilian Irlin og Leif Larsen
Se omtale inden i bladet.

Ud over vores gæster er der også:

Nordisk viseaften
Vi skal høre: Næsten alle vores aktive.
Akkompagneret af: Alle vores akkompagnatører
Visevært: Jes

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).

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

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

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. 22. oktober 2018 til
søndag d. 28. oktober 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 28. september 2018

Nordisk viseaften.

Igen en dejlig viseaften, vi fik sunget og i flere timer havde vi det smadder fint. Vi hørte gode viser om kærlighed – "vidste du det"? Vi hørte om
"Svantes lykke dag", om "Barndommens land" og om "Tørresnoren".

Vi har inviteret medlemmer af den lokale afdeling af Foreningen Norden til en viseaften hvor vores aktive vil underholde med nordiske viser.
Der vil være svenske viser og norske viser (begge sprog sunget med kraftig dansk accent) og danske viser (som jo også er et nordisk sprog) Viseværten er utroligt spændt på hvordan det skal forløbe.

Vi hørte om "Noget om kammermusik" og om "Veronica". Ja - hvordan
kan Vorherre dog nænne, at denne her aften skal være forbi – den skulle
jo slet ikke ende, – men bare bli´ ved - nu fordi vi sad som guder – med
glasset og sang. Ja, tid – hvor blev det af? Kunne jeg blot ta´ - kun et øjeblik og stille tiden fra..
Lad den sidste strofe bli´ til en sang, vi mind´s. For ingen alene, – for
med de dejlige sange og det vi har sammen lukker vi verden ind og bygger bro fra sind til sind. Det er min oplevelse i selskab med Visens Venner i Glostrup.
Lad os sammen fx synge: – Et lille hverdagsunder, der skaber stjernestunder "Livstræet", og "Når jeg bliver gammel"; For når jeg bliver gammel, vil jeg stadig skabe mig, være helt fantastisk til at være vild med
dig. Her lidt at synge med på:¨ "Nina kære Nina", "Så længe jeg lever",
Man ska´ aldrig sige aldrig man kan ta` så grundigt fejl, den som alle
sagde var håbløs, har nu vind i sine sejl.

Lilian Irlind og Leif Larsen.
Lilian har sunget i radioens pigekor, som ung. Spillet i mandolinorkester,
spiller i balalajkaorkester og i diverse trioer og kvintetter. Hun kom til
VV-København i 1972.
Nu kommer hun til os i VViG sammen med Leif Larsen der gør sig som
bassist og pianist i denne sammenhæng. Han har sit udspring i Rockgenre, blandt andet det kendte band The Scarlets og med Lecia-Lucienne.
I 1995 gik drømmen om en kontrabas i opfyldelse og han modtog undervisning af Hugo Rasmussen.
I starten af dette årtusinde dannede Leif duo med Lilian og det er frugten
af dette samarbejde som vi skal nyde på vores viseaften.
Vi glæder os til at præsenterer denne fine duo.
Jes

Lad os ses til næste vise aften hos Visens Venner i Glostrup. Vi behøver
hverandre, du og jeg og de andre, som står udenfor.
Melodi: "Pigen i Småland". – og syng så:
Skønt der er sne på taget, og facaden er lidt trist, så er der ild i pejsen,
hos en rigtig pensionist.
Det knager lidt i leddene, når kridtet rasler rundt, og alting tager timer,
hvor det før var et sekund.
Er man ellers rask og rørig, og er rimelig mobil, så er det altid let at møde
dagen med et smil, hvordan man ellers har det, når der er en ting i vej`n
det er hvordan man ta`r det og det har vi fra Piet Hein.
En vise hilsen fra mig til dig, Leif Madsen.

Så er det tid for kontingentbetaling. 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.

