TIL VORE MEDLEMMER, BEMÆRK:
Det er tid at indbetale kontingent for sæsonen 2011/2012.
Kontingentet er fortsat 130 kr. pr. næse.
Foreningens girokonto: 8255318 (reg. nr. 1199)
20. årgang nr. 1

September 2011

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Så er sommerferien slut, og fredag den 16. september lægger vi ud med:
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag
16. september 2011
Fredag
21. oktober 2011
Søndag
4. december 2011
Fredag
27. januar 2012
Fredag
2. marts 2012
Fredag
20. april 2012

To troubadourer / Almer og Britt

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).
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:

Næstformand:
Kasserer :

Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Herdis Kvarnø
Bent Holm
Poul Erik Pedersen
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm

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 5. september 2011
til senest søndag den 11. september 2011. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:
blad@visensvenneriglostrup.dk
- vi siger tak!
Bestyrelsen :
Formand:

Desuden medvirker
Annie, Jes og Bjarne
akkompagneret af
Claus, Jes og Bjarne
Visevært: Poul Erik

3218 1780
4466 4450
3881 8203
3641 4106
4640 2178
3874 0966

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 15. april 2011
Da det veloplagte publikum trådte ind i salen, var stemningen allerede lagt. Det
måtte der leves op til, og det blev der. Efter indtagelse af maden startede aftenen
med ”En liten”. Alle løftede deres glas og sang med. Formand Annie bød velkommen, hvorefter Jes overtog viseværtskabet.
Da aftenens emne var ønskekoncert, var det selvfølgelig ”Giro 413”, der var i
tankerne ved valget af fællessange. Bjarne sang for til ”Mormors kolonihavehus”. Det var dejligt at mærke genkendelsens glæde.
Bent Salomon lagde herefter ud med ”Øresund” og ”Atten svaner”, Annie overtog scenen med ”Åh, gud hvor er man forårstræt” og ”Det er synd for mig”.
Begge havde glæde af Lises akkompagnement. Bjarne trådte frem med sin guitar
og fremførte med fuld styrke ”Jeg ta’r aldrig på camping” efterfulgt af ”Noget
om krop og sjæl”. Svend overtog derefter flyglet og Annie sang for til fællessangen ”Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne”.
Efter pausen startede vi med ”Lille sommerfugl” med Herdis som forsanger. Evy
sang med Lise ved flyglet ”Grønne violiner” og ”I himlen sidder Guds engle
små”. Så var det Bent Holm, der fattede sin guitar, og veloplagt sang han Thomas Kjellerups ”Sommerhus” efterfulgt af Halfdans ”Og det var, da du drømte
om at flyve”. Bente fulgte efter med ”Musens sang” efterfulgt af Otto Hænnings
”Krible Krable” – igen med Svend ved flyglet.
Efter en kort pause startede vi med den sidste fællessang ”Der var engang en
urmager ”. ”Kedelig”, det var titlen på Kims første vise. Derefter fulgte den altid
gode vise ”100 mand og én bajer”, igen med Lise ved flyglet. Jette havde valgt
at synge ”Pige træd varsomt” og ”Man binder os på mund og hånd” med Svend
ved flyglet. Derefter sang Ib viserne, ”Ellers har jeg det godt” og ”Oppe på volden”, også med Svend ved flyglet.
Jes nåede som visevært til vejs ende, idet han til eget akkompagnement sang,
”Jordbær og piger” – den passede til årstiden. Annie takkede alle for en vellykket aften og en god sæson. Så var det tid til ”Skuld gammel Wenskaw”.
Herdis

Næste viseaften: ”To troubadourer”
I kan glæde jer til et gensyn med Almer, Britt, to guitarer, en portion gode historier og viser med ”bid i”, serveret med stor sikkerhed og overbevisning. Britt er
formand for Visens Venner i Ballerup, og sammen er Britt og Almer primus motorer i det årlige visetræf i Borsholm Forsamlingshus i juni måned.

Mindeord – Else Broksø
Else Broksø døde den 16. juli 2011 efter længere tids sygdom. Hun havde været
aktiv visesanger i vores forening siden 1983. James, der blev optaget som aktiv
samme år, har skrevet følgende mindeord:

Ja, så mistede vi en af vore dejlige visesangere, der gennem mange år har
underholdt os i Visens Venner i Glostrup. Hun og Bent var afholdt overalt
i visekredse. Hendes gode humør og hendes måde at fremføre viser på var
en oplevelse hver gang.
Jeg har kendt hende i mange år. Første
gang, vi traf hinanden, var på aftenskole
hos Otto Hænning. Hun og Bent havde
meldt sig til noget helt andet, men havnede
altså til viseundervisning, og heldigvis for
det. De havde aldrig sunget viser før, men
det kom de jo så til, må man sige.
Else var en fremragende fortolker af alle
slags viser, og hun var som menneske en
person, i hvis selskab, man altid følte sig
godt tilpas. Altid parat til at hjælpe til, så
tingene i foreningen klappede, som de
skulle.
Heldigvis har hun og Bent indspillet flere cd’er med deres viser, så vi har
mulighed for at erindre hendes visekunst.
Søndag den 10. juli besøgte jeg Else og Bent med en lille kurv til lidt opmuntring. Kirsten var med, men måtte på grund af forkølelse blive udenfor. Else sad i sin lænestol foran fjernsynet og modtog mig med et stort
smil, og vi snakkede sammen et stykke tid, inden jeg kørte videre. Det var
dejligt at se hende og snakke med hende.
Søndagen efter gav Bent besked om, at Else var død.
Lad os huske hende som det dygtige, glade og dejlige menneske, hun var.
James og Kirsten

