
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.09-09-15 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 14-9-15, 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. 30 oktober 2015 
Søndag d. 13 december 2015 
 

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   
  

  

Bestyrelsen: 
Formand: Annie Laksø                                                 3218 1780 
 Bogtrykkervej 35 st. tv. 2400 København NV 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 4640 2178  
 Bjarne Christoffersen                                  4399 2212 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
23. årgang nr. 4     September 2015 
__________________________________________________________ 
 

Sæsonens første viseaften fredag d. 25-9-15– vi præsenterer: 

De fantastiske to 
Guido Paevatalu og Andy Sundstrøm 

 (Se omtale inden i bladet) 

Vi skal også høre: 
 Vibeke, Bjarne og Nicolai: 

 
Akkompagneret af:  Claus, Nicolai og Bjarne 

 
Visevært: Jes 

 
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 14 september 
2015 til senest søndag d. 20 september 2015. Husk vor bordbestillings-
ordning: 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 

 



 Vi har aldrig været ude for noget lignende  

 
Den sidste viseaften i viseåret 2014 2015 var usædvanlig. Foreningens 

medlemmer havde indflydelse på programmets sammensætning.  
Det sædvanlige billede kan – ved alle viseaftner – ses, når medlemmer og 
gæster, bærende på deres madkurve, træder ind i Biblioteks-bygningen, 
og forsvinder ned i kælderetagen. De forventningsfulde smil smitter af på 
de øvrige deltagere, som afventer dørens åbning. Mens der spises, styrkes 
den forventningsfulde stemning.  
Det usædvanlige billede – på denne aften, den 17. april 2015 – bestod 
ikke i, at Jes var visevært, men af sammensætningen af dagens program. I 
nr. 3 i apriludgaven af Bladet: Visens Venner i Glostrup var det om den-
ne aften bekendtgjort, at ”Dette er ikke giro 413” og ”Det er bare en øn-

skekoncert”. Medlemmernes reaktion var positiv, men aftenen var for 
kort til at alle de fremsatte ønsker kunne opfyldes.  
Kombinationen ”Fællessange” og viserne er altid livgivende.  
Men der var denne aften en usædvanlig begivenhed, idet Svend via flyg-
let leverede Beethovens ”Für Elise”. Der var stilhed i salen. Alle lyttede. 
Man kan ikke lade være med at mindes, det ved foreningens generalfor-
samling fremførte synspunkt, at den danske opfattelse af visens indhold 
muligvis er for snæver. Der blev henvist til forholdene i Sverige, hvor 
resultatet af en bredere opfattelse af hvad viser er for noget medfører, at 
mange unge deltager aktivt i viseforeningerne.  
Medlemmernes positive påvirkning af indholdet af aftenens indhold, kan 
ikke undervurderes.  
Den hermed prøvede fremgangsmåde, hvor medlemmernes ønsker kan få 
indflydelse på en aftens indhold, kan prøves igen. Den hidtidige måde, 
hvor en visevært har ansvaret for planlægning af en aftens indhold skal 
fortsætte. Ønsker fremsat fra et medlem til en visevært er betydningsful-
de.  
Tom Rytlander 

 
Husk! Så skal der betales kontingent igen for 2015/16. Bent Holm bli-
ver så glad når pengene strømmer ind, de skal jo bruges til bla. gode vi-
seaftner. Kontingentet på 150 kr. kan indsættes på Foreningens bank-
konto: 8255318 (reg. nr. 1551) eller på viseaftenen. Sidste frist 30 
okt. 2015                                                                                                                                   

 
 

Guido Paevatalu og Andy Sundstrøm. 
 
Jeg hørte dem i VV Nordsjælland i vinter. Min første reaktion var, dem 
skal vores publikum opleve.  
Det lykkedes vores formand at forhandle en aftale på plads og fredag d. 
25 september skal vi alle sammen høre disse to, hver for sig strålende 
musikalske og teknisk dygtige kunstnere. Sammen er de meget charme-
rende og i øvrigt ubeskrivelige, (forsigtigt prøver jeg alligevel) de skal 
høres.  
Guido, der er kgl. operasanger, har en stemme så fuglene tier. Andy ak-
kompagnerer Guido på sin guitar med en virtuositet, der gør det svært 
ikke at lytte til ham alene. Deres sam- og modspil er fantastisk underhol-
dende. Repertoiret spænder vidt: ældre danske sange, danske viser og 
ikke at forglemme nogle yderst medrivende russiske sange. De bliver 
serveret på en så blændende måde, så publikum sidder tilbage med en 
følelse af at ha’ forstået hvert et ord.  
Jeg glæder mig til at opleve dem og det kan i, som publikum, også roligt 
tillade jer. 
Jes. 
 

Nekrolog af Bent Holm 
 

Birthe Milling sov stille ind den 26 juni 2015 81 år gammel.  
 
Hun havde de sidste syv år været meget svækket og kunne desværre ikke 
komme til vores arrangementer. 
Birthe var med til at starte Visens Venner i Glostrup sammen med for-
eningens første formand Bent Willumsen, efter hans død overtog hun 
jobbet som formand i mange år. 
Birthe var en fremragende visesanger, jeg havde selv fornøjelsen af at 
akkompagnere hende i mange år. 
Birthe var ferm til at finde frem til viser som ingen kendte til, og 
velvilligt stillede dem til rådighed for os andre, og hun var dygtig til at få 
skabt kontakt til visesangere som foreningen kunne bruge ved viseafte-
nerne. 
Birthe levede for visen og for Visens Venner i Glostrup. 
 
Æret være hendes minde. 


