
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.02-01-19 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 07-01-19, 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. 01-03-19 
Fredag d. 05-04-19 

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 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

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

 

 
27. årgang nr. 1                  januar 2019 
__________________________________________________________ 
 

Viseaften fredag d. 18 januar 
 

Vi præsenterer: 

VIVOX 
Se omtale inden i bladet. 

 

Af vores egne skal vi skal høre: 
Nicolai og Jes 

 

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. 7. januar 2019 til 
søndag d. 13. januar 2019 
Husk vores bordbestillingsordning: De, der vil sidde sammen, skal be-
stille 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 



Viseaftenen den 30. november 2018 
Glade og forventningsfulde medlemmer og gæster ankom, bærende på 
deres madkurve med et lækkert indhold. Dette styrkede grundlaget for af-
tenens kommende begivenheder.  
 I salen blev der efterfølgende spist og hygget. Derefter gik man over 
til det, der var genstanden for aftenens arbejde. Sprogprøven blev gen-
nemført og bestået med glans af Bjarne. Efter formand Annies velkomst 
overtog Jes ledelsen af viseaftenen. 
1. afdeling bestod tekster, der var frembragt af John Bruce Levring og 

Karen G. Andersen. De blev sunget af Jes, Herdis og Annie, akkom-

pagneret af Jes, Jørgen samt Preben og Bjarne. Stemningen var sti-

gende og behagelig. 

2. afdeling var usædvanlig. Den bestod af 8 fællessange, Preben, 

Bjarne og Jørgen var aktive ved musikinstrumenterne. Alle udviste 

en positiv interesse for indholdet af denne aktivitet, hvilket prægede 

stemningen positivt 

3. afdeling var præget af den kommende jul. De omdelte sangtekster 

blev benyttet flittigt og effektivt. Udover de ovenfor nævnte akkom-

pagnatører kunne alle nyde Annies fremlæggelse af ”Mary´s Boy 

Child”, hvor Bent Holm sørgede for akkompagnementet. 

Som nævnt i ”Visens Venner i Glostrup – udgave november 2018” er Ju-
leviseaftenen hidtil blevet afholdt på en søndag. I år ville man prøve at 
afholde juleviseaftenen på en fredag. Undertegnede hørte blandt de tilste-
deværende ingen bemærkninger herom.  
Tom Rytlander 
 
Vi får besøg af WIVOX d. 18. januar. 
Wivox, som vi for nogle år siden havde den store fornøjelse at høre, er en 
vokalgruppe på 8 medlemmer, der synger 4 og 6 -stemmigt.  
Wivox har hentet inspiration fra ældre underholdningsmusik, mest fra 
gamle sort-hvide tonefilm, revyviser og jazz-standards. Repertoiret skif-
ter fra år til år, men enkelte favoritter, som f.eks. “Den lille lysegrønne 
sang”, har været på plakaten i mange år.  
Sangene sættes som regel ind i en historie, og i år tager Wivox på kryds-
togt til forskellige steder i København og omegn. En musikalsk kryds-
togtsfortælling om familiestridigheder, juveler og personer der ikke altid 

er hvad de giver sig ud for at være. En prinsesse med en fortid, en styr-
mand med mange færdigheder. En nysgerrig kahytsjomfru og meget 
mere. 
Vi kan se frem til en festlig aften i selskab med dette fornøjelige kor. 
 

 
 

Opfordring. 

Som alle vores medlemmer, (visevenner og aktive), kan se, bliver vi ikke 
flere og flere, nej, tvært i mod.  

Bestyrelsen vil derfor opfordre jer alle til at kikke rundt i jeres omgangs-
kreds (på nudansk: netværk) og invitere gæster med til vores viseaftner. 
Selvfølgelig med det slet skjulte formål at få flere til at melde sig ind i 
foreningen. 

Som en ”gulerod” vil vi tilbyde første gangs gæster at komme ind for 
medlemspris 30 kr. 

Har i selv eller kender i en person der går med en lille visesanger inden i, 
så spring ud. Det kunne også være en pianist eller anden musikalsk ak-
kompagnatør, spring ud! Kontakt formanden eller en hvilken som helst 
anden af de aktive.   

Alle ønskes et godt nytår 2019 


