
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.11-09-19 som standardbrev. 
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 16-09-19, 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. 08-11-19 
Fredag d. 06-12-19 
Fredag d. 24-01-20 
Fredag d. 28-02-20 
Fredag d. 03-04-20 

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 Poul Erik Pedersen 2228 4243 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 

 Jes Sindal 2494 9430 
 Preben Jensen 5040 3914 
 Bjarne Christoffersen 2684 2212 

 
27. årgang nr. 4            september 2019 
__________________________________________________________ 

 

Viseaften, fredag d. 27. september 
Vi præsenterer: 

Visens Venner Kalundborg 
Se omtale inden i bladet. 

Af vores egne skal vi høre. 
Poul Erik, Jørgen, Lissen og Bjarne 

Visevært: Annie 
 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 

Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster. 
 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 16. september 2019 
til søndag d. 22. september 2019. 
 
Husk vores 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.  

Ring på det tlf. nr. der står på døren. 
 



Viseaften den 5. april 2019 – min oplevelse, Leif Madsen. 

”Kom nærmere mine damer og herrer og velkommen alle til en festlig, 
farverig, fornøjelig fredag”! 

Alle de viseglade stod klar – og bød os velkommen med sang. Ja, det var 
næsten som at være på bakken med Tribini.  

Og så blev foråret sunget ind med visen om de romantiske lyserøde kirse-
bærtræer. Om forårsgylle, om en doven sommerdag, om Tivoli, om Dan-
mark rundt og om en forelskelse. At foråret er på vej, var der ingen i tvivl 
om. 

Fællesang, ja, det fik vi også. Vi sang fx ”Hyldest til visen”. Og her et 
vers til dig: 

”Det er let at finde ting at se sig gal på, 
og lad bare galden flyde af og i! 
Lær dog her af Visens Venner: 
Man kan ikke skære tænder, 
mens man ymter et par ord på melodi.” 

”Plante smil og plante solskin. Plante sang i alle sind. Skabe hverdag om 
til fest og lukke lys og glæde ind”! 

Og så blev vi ellers underholdt med dejlige viser om: ”Sådan ligger lan-
det”, - ”Noget om billigrejser”, ”Noget om Columbus”. Så det var igen 
en festlig, farverig, fornøjelig viseaften. 

Så – Højtærede herskaber, grevskaber, klædeskaber, videnskaber, ægte-
skaber og djævleskaber. Tykke og tynde. Brede og flade. Rullemænd, 
tullemænd og julemænd. Sprællemænd og skraldemænd. Landmænd og 
vandmænd. Ja, alle er velkomne til vores næste viseaften!! 

 

 
 

Fredag d. 27 september 
 

 
 

Vi får besøg af Visens Venner Kalundborg. 
Kalundborg sender et velfungerende hold bestående af: Gitte Hansen, 
Christina Hansen, Lykke Larsen og Hanne, alle med visesang. Til at ak-
kompagnere sig har de medbragt Brian Møller og hans harmonika samt 
Vagn som vil angribe vores flygel. Yderligere har de medbragt den kon-
stituerede formand Søren Larsen som chauffør og klakør. 
Jeg ser frem til en underholdende aften med både gamle og nye viser. 
Jes.  
 
Ensomhed.  Begrebet ensomhed er oppe i den offentlige debat for tiden. 
Der sidder en del i vores aldersgruppe, alene hjemme om aftenen, af 
mange forskellige årsager. Måske er det en vi møder i brugsen, i bussen, 
på gaden eller i opgangen. Hvad kan du gøre? Du kan invitere din nabo 
eller hvem det nu er, med til en fornøjelig aften i Visens Venner i Glos-
trup. Det er da et forsøg værd, måske gør lige præcis du en forskel for et 
andet menneske. 
Jes 
 

 
Viser er IKKE finkultur 

men: 
FIN kultur 

 
 
 

Så er det tid for kontingentbetaling. Kontingentet er på kr. 200,00 for 
sæson 19/20. Vi sender ikke mere girokort ud. Du kan betale på konto nr. 
1551-8255318 (husk navn.) eller på viseaftenen direkte til kassereren.   


