
 
 
BEMÆRK:  
Det er tid at indbetale kontingent for sæsonen 2009/2010.  
Kontingentet er fortsat 130 kr. pr. næse. 
Foreningens girokonto: 825-5318 
 
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby 
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:  

Fredag   6. november 2009 
Søndag  13. december 2009 
Fredag  29. januar 2010    
Fredag  5. marts 2010 
Fredag  23. april 2010 

 

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. 

 
Gør det lidt lettere og billigere for os: 

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til: 
blad@visensvenneriglostrup.dk 

- vi siger tak! 
 

Bestyrelsen : 
Formand: Annie Laksø 3582 0321 
 Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer : Bent Holm 3881 8203 
 Bent Salomon Rasmussen 7878 0428 

 Helle Schaarup 2040 1560 
 Jes Sindal 4640 2178 

Nicolai Engstrøm 3874 0966  
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Velkommen til en ny sæson 
 – vi lægger ud fredag den 25. september med 

 

Else & Bent Broksø 
 

Desuden skal vi høre 

James, Lis og Bent H. 
akk. af Lise og Svend 

Visevært: Herdis 
 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 
Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage 
forbehold i tilfælde af overtegning). 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 14. september 
2009 til senest søndag den 20. september 2009. Husk vor bordbestillings-
ordning: De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

MINNA:           4640 2178  eller  
LILLY W.:       4345 1093 
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! 



Anmeldelse af viseaftenen den 17. april 2009 

Så blev det alt for hurtigt april igen med den sidste viseaften for denne sæson. 

Sommer og vinter – lys og mørke – dag og nat – glæde og sorg. Sådan oplever vi 
verden, 2 sider af samme sag. Somme tider bryder lidt fra den ene side mere el-
ler mindre igennem til den anden side og omvendt. Det minder om det kinesiske 
yin - yan symbol. Bedst er det nok med balance, men vi ønsker også yderpunk-
terne med, hvad det kan bringe med sig og lære os. Men hvorfor nu al denne 
filosoferen? 

Jo, aftenens tema var "Viser, der gør mig glad". Alle de aktive sang 2 viser hver 
og havde gjort meget ud af virkelig at finde frem til viser, som havde betydet 
noget i deres liv alene og sammen med andre.Viser, som bragte minder frem om 
bedsteforældre, forældre og mange andre. 

Et stort arbejde var der som sædvanlig lagt i udførelsen af sange og musik, og 
publikum tog også som sædvanligt godt og veloplagt imod. 

Stjernedrys: 

I mange glade viser er solen fremme. Vi er ude i naturen med 
blomster og dyr. Vi er næsten ved at springe op og danse til val-
sen fra Wien. Der er "små lune piger", og hvor stor er ikke glæ-
den ved at plante et træ? Er solen lidt borte, er det alligevel her-
ligt at slentre i regn. Der er også en sær glæde ved skadefryd. 
Anemonen blev hevet op fra sit hjemland,men fandt alligevel lykke. 

Der er sjove sange, der er kærlighedssange og flere satiriske sange dukker op. 
Det er ikke bare solen, der skinner. Det gør også ondt, når bagdelen og asfalten 
går i eet, men det glemmes, når solen skinner i de andres øjne. 

Sorgen og de mørke timer finder også vej i sangene. For hvad nu, hvis solen al-
tid skinnede? Vi ville ikke kende glæden, hvis vi ikke havde oplevet sorgen. 
Dybere og dybere står de i kontrast. Sådanne sange dukkede også op. Smukke 
sange med stor indlevelse. 

Og så var der jo fællessangen " Svantes lykkelige dag". Dag – ja. Der var kun 
een. Alle de andre var sorte og sørgelige. Netop derfor blev den lykkelige dag så 
lys. Ingen forstår bedre end Benny Andersen at føre os ud i solen – og være. Ba-
re være og opleve i nuet, så stilheden emmer og dirrer i solen, og glæden er stor. 

God sommersol med lidt mild regn dertil!                          

Edel 

Næste arrangement: ”Et sødt gammelt par” 

Sidste år kunne Else og Bent fejre 25 års jubilæum som aktive i Visens Venner i 
Glostrup. De har gennem alle årene glædet os med sjove, finurlige, poetiske og 
mere alvorlige viser – altid leveret med sikkerhed, overbevisning og lune. Bent  
akkompagnerer fremragende på klaver både sig selv og Else, og han har kompo-
neret mange dejlige melodier. 

Bent var i øvrigt formand for vores forening i en årrække og er æresmedlem. 

Gennem alle årene har der været bud efter dem fra andre viseforeninger – senest 
er de på programmet som gæstesolister i Visens Venner Furesø den 11. septem-
ber i år. Som gæstesolist får man som regel mere scenetid, end vi kan tilbyde 
vores egne aktive. 

Vi synes, at Else og Bent er så gode, at det er synd, at de ikke får mere scenetid i 
Glostrup end de ca. 3-4 viser, hver aktiv får mulighed for at synge i løbet af sæ-
sonen (ud over sæsonafslutningen og julearrangementet, hvor alle er med). Der-
for vil vi lege, at Else og Bent er vores gæstesolister i september! 

Else og Bent har netop udgivet en CD med 24 af deres bedste viser. CD’en hed-
der ”Else og Bent på slap line” og kan købes hos Bent til en rimelig pris. Første 
nummer på CD’en hedder i øvrigt: ”Et sødt gammelt par”. 

Lise 

Reklamer: Viser og andet godt i byen 

Restaurant Skipperhytten, Strandvænget 42 på Østerbro vil – som noget nyt - 
tilbyde viseunderholdning den første onsdag aften i hver måned. ”To Troubadu-
rer” lagde ud den 2. september, og resten af efterårets program er: 

• 7. oktober:  Brudholm Trio 

• 4. november:  Fra Visens Venner i Brønshøj 

• 2. december:  Kim Ravn-Jensen og Lise Gerd Peder-
sen 

 
Henrik H. Lund og Susanne Dyhr gentager deres (totalt udsolgte) optræden i 
Krudttønden torsdag den 17. september kl. 19:30. Entré 80 kr. Billet- og bordre-
servation:bi-vox@hotmail.com.  

Studenternes Operetteforening, Polyhymnia, opfører Flagermusen den 2.-7. ok-
tober i Borups Teatersal (http://www.polyhymnia.dk). Entré 150 kr. inkl. pro-

gram – studerende, pensionister og børn 100 kr. Støt ungdom-
men, så de synger og spiller operette i stedet for at hænge på ga-

dehjørnerne! 
 ( mor)  Lise 


