
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.7-9-16 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den -9-16, kan du evt. klage til post-
væsenet. 
 
 
 
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. 28 oktober 
Søndag d. 4 december 
 

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 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 4640 2178 
 Eva Sommer 3020 6718 
 Bjarne Christoffersen                                  4399 2212 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
24. årgang nr. 4     September 2016 
__________________________________________________________ 
 
Sæsonens første viseaften. Fredag d. 23 september. Vi præsenterer: 

  
Anders Mikkelsen 

Se omtale inden i bladet. 
 

Vi skal også høre: Bent H., Herdis og Annie 
 

Akkompagneret af: Svend og Bent H.  
Visevært: Annie 

 
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 12. september 2016 
til søndag d. 18 september 2016. Husk vor bordbestillingsordning:  
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til: 

 

OBS! 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 



 
Os selv med. "Min bedste vise" den 15. april 2016. 
 
En dejlig vise aften – og denne aften var ikke "bare" en vise aften – den 
var noget særligt. Og det kunne mærkes – hver deltager fortalte først om 
hvorfor netop denne vise var noget særligt. 
Også kunne vi i salen bare læne os tilbage og nyde " Min bedste vise", og 
de gode baggrunds historier der fulgte med – som betød, at vi alle får no-
get ekstra med hjem. 
Åh, hvor ville jeg gerne nyde den gode stemning igen og alle de gode vi-
ser. 
Jeg vil foreslå at bestyrelsen optager vores viseaftener og sætter dem ind 
på hjemmesiden så vi der var der, kan nyder de gode viser – en gang til - 
og de der ikke var der, får lyst til at være med. 
  
Åh ja. Der var sangen om de unge år og det første kys. Om en tivoli af-
ten. En sjov vise om tidens kvinder, dameblade og det at kvinder kan alt. 
En vise om fornemmelser her og der. Om ubetvingelige lyster. Visen om 
de andre. Visen om desertøren. Visen om fri – og en 26 årig husmor 
Og visen om skabssvenskere – en fantastisk historie. Og visen Alminde-
lig - en vise om Nørrebro – osv. osv. Visen om Cecillia Lind.  Og sådan 
forsatte det "bare". 
Ja - ville du ikke gerne som jeg høre det hele en gang til. Og hvordan er 
det nu? 
 
Glemmer du, så husker jeg det ord for ord. Og minderne vil jeg gerne 
dele med dig. 
Livets viser drejer sig, vi mødes og skilles. Livet og en viseaften er et 
kort sekund. 
Og hvor ville det være hyggeligt med en genudsendelse. 
Så syng da, Danmark, og visen venner - lad hjertet tale, thi hjertesproget 
er vers og sang – og det var sådan stemningen var i lokalet når vi sang 
sammen – for ingen er alene når verden lukkes ind - så bygger vi bro fra 
sind til sind. Ja, det var en herlig vise aften – 
Så tag en beslutning på stedet og let dig trevent fra sædet, så går en vise-
lig aften på hæld. 
Gå med – gå med vi to finder et sted hvor lærken synger for mig og gø-
gen kukker for dig.  
 
Tanker fra mig til dig – Leif Madsen. 

. 
Anders Mikkelsen 

Jeg har kendt til Anders i mindst 20 år. Vi har mødtes hist og pist, og jeg 
har altid været fascineret af hans viseoptræden. Nu er det lykkedes os at 
få ham til Glostrup, så også vores publikum skal møde denne lune jyde. 

Det efterfølgende har jeg ”stjålet” fra hans hjemmeside, det dækker 

godt. 

Anders Mikkelsen er sanger, sangskriver og guitarist med mere end 25 
års erfaring på den danske musikscene - en ægte folkesanger og historie-
fortæller. 

Anders har optrådt overalt i Danmark, og kendes blandt andet for sine 
mange besøg på Skagen Festival, hvor han har optrådt både solo, med 
bandet FolkZone og med den nu afdøde, norske guitarlegende Hans 
Graasvold. 

På scenen er han en kunstner, som forstår at fastholde sit publikum, alene 
med sine guitarer og en håndfuld sange - smukke, vedkommende, sjove, 
stærke og nærværende sange, som rører ved hjertet og sætter tankerne i 
gang. Anders Mikkelsen når ikke blot ud over scenekanten: Han kommer 
med sine sange og sin dialog langt ind under huden på tilhørerne, og ef-
terlader indtrykket af en varm, følsom, og engageret troubadur med noget 
på hjerte. 
En koncert med Anders Mikkelsen er som en varm og humoristisk rejse 
gennem et musikalsk univers, fyldt med tankevækkende historier og iøre-
faldende sange. 

Jes 

OBS! Telefon tilmelding. 
Fremover er det Bent Holm der tager imod telefontilmeldinger. 
Minna og jeg har nedlagt vores fastnet telefon og ser os dermed ikke i 
stand til at modtage telefon tilmeldinger.  
Mail-tilmelding vil denne gang, automatisk, tilgå Annie og fra oktober 
mig igen. 
 

Kontingent. Så er det tid for kontingent betaling. Kontingentet er som 
vanligt 150 kr. pr. sæson. Kan betales hos kasseren på viseaftenen eller 
indsættes på foreningens konto: reg. 1551-000 825 5318 Husk at anføre 
navn. 


