
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.4-4-18 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 9-4-18, 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. 28-9-18 
Fredag d. 26-10-18 
Fredag d. 30-11-18 
 

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: ?????     
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 2494 9430 
 Preben Jensen 5040 3914 
 Bjarne Christoffersen 2684 2212 
                                                 Flemming Nyvang                                       51339136 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
26. årgang nr. 3                    april 2018 
__________________________________________________________ 
 

Sæsonens sidste viseaften, fredag d. 20 april 
Vi præsenterer: 

 

OS SELV 
med 

Viser på kanten 
Se omtale inden i bladet. 

 
Visevært: Bjarne 

 
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. 9 april 2018 til søn-
dag d. 15 april 2018. Husk vor 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 

 



Lidt om viseaftenen den 9. marts 2018. 
 
Udenfor stadig koldt og vinteragtigt, men nede i salen på Glostrup 
bibliotek var der varmt og hyggeligt. Peter spillede fint til indgangsbøn-
nen, imedens vores dejlige publikum fandt deres pladser, og kunne 
begynde på at indtage den medbragte mad og drikkevarer. Herefter gik 
Jes på scenen og sang for til en li'ten, hvorefter viseaftenen startede. 
Første afdeling var vores egne aktive, Herdis – Annie – Jes, de gav os et 
fint udvalg af deres bedste viser, akkompagneret af Jørgen, Peter og Jes, 
herefter en lille fællessang, og så aftenens første pause. 
Efter pausen blev aftenens gæster, Visens venner i Brønshøj ved Niels 
Flemming Carlsen, Wiri Nøhr og Lena Saul præsenteret af Jes. 
Disse tre vise kunstnere fremførte et program med temaet ” Livets 
gang ”, og det gjorde de meget flot, fine viser fremført med stor ind-
levelse om ungdom og alderdom af de de to piger, garneret med pianisten 
Nielses sjove historier. Pigerne gjorde det ekstra underholdende ved 
skiftende kostumevalg.  
Visens venner i Brønshøj var et dejligt bekendtskab. 
Aftenen sluttede som vanen tro med, Skuld gammel wenskaw... og 
oplysning om næste viseaften den 20. april. 
Endnu igen en herlig viseaften var til ende. 
 
Bent 

 

 
Det er sæsonens sidste visemøde, og her skal vi nærme os stemningen i 

Tivolis Vise Vers Hus. 
Denne aften vil I kunne opleve viser der er på kanten af: 
Det morsomme, det frække, det overdrevne, det sjove, det misforståede, 
det underholdende, nåh, det hele er jo underholdende, sååå det! 
Tag det store smil frem, smid det bornerte væk og kom og få en glad af-
ten, med brændevin, Tornerose, urmageren, Erna, klaverstemmeren mm.  
Damerne skal heller ikke snydes, så der bli’r også noget med: Bare 
mænd, og hvad vi nu ellers kan hitte på. 
Det kunne jo også være fællessange, som I kan synge med på, måske er 
der også fuldt orkester, (beruset?) så kom frit frem.  
Vises Bjarne 

 

 
 

Generalforsamlingen. 
Nyt bestyrelsesmedlem. 
På generalforsamlingen d. 14. marts blev Flemming Nyvang Petersen 
indvalgt i bestyrelsen. Bestyrelsen er meget glad, fordi Flemming mod-
tog valget. Vi trænger til frisk blod i bestyrelsen og det håber vi Flem-
ming kan tilføre. Øvrige der var på valg, blev genvalgt. 
 
Regnskab. 
Bent Holm fremlagde et regnskab der viste ca. 4.000 kr. i overskud. 
Dette skyldtes mest, at vi ikke havde nogle semi proffer i 2017. (Vi 
havde Halfdanskerne i sæsonen, men ingen i regnskabsåret.) Så der er 
brug for den kontingent forhøjelse, til 200 kr. som vi vedtog sidste år. 
Regnskabet var ikke revideret på grund af gravearbejde hos revisoren, 
som gjorde det umuligt at nå en revision. Dette er i skrivende stund gjort 
og regnskabet vil snarest blive lagt ud på hjemmesiden, hvor også refera-
tet af generalforsamlingen vil ligge. 
 
Juleviseaften.  
Bestyrelsen har besluttet at vi fra i år, som et forsøg, vil flytte vores jule-
viseaften, fra søndag til fredag. Det bliver så fredag d. 30-11-18. Vi vil 
prøve dette fordi vi synes at, vi har et vigende publikum om søndagen. Er 
det en dårlig ide, bliver det bare lavet om igen. 


