
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.13-9-18 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 17-9-18, 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. 26-10-18 
Fredag d. 30-11-18 OBS! 
Fredag d. 18-01-19 
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 
                                                 Flemming Nyvang                                       51339136 
 

 

 
 
26. årgang nr. 4            september 2018 
__________________________________________________________ 
 

Sæsonens første viseaften, fredag d. 28. september 

Vi præsenterer: 

Ivan og Mette Damgård 
 

Se omtale inden i bladet. 
 

Vi skal også høre: Bent, Poul Erik og Annie. 
 

Akkompagneret af: Jørgen og Bent 
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. 17 september 2018 
til søndag d. 23 september 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 

 



På vores sidste viseaften i sæsonen var emnet:  
 

 
 
Bjarne havde som tovholder og visevært sammensat et program der 

levede helt op til aftenens emne.  
Bjarne lagde selv ud med en anderledes tekst til ”Tornerose” hvor efter 

Eva fulgte op med bla. ”Bare mænd”. Herdis var som vanlig sød og 

dejlig i ”Min lille dont”. Undertegnede med et svensk islæt (svenskerne 

kan såmænd også gå til stregen) og Annie sluttede 1. afd. med den 

dobbelt tydende ”Der var`n gang en urmager. (den med klokkeværket) 
2. afd. Startede med Bent der gav ”Gid jeg var en løvetand” på sin 

sædvanlige følsomme måde, hvorefter Nicolai fyrede ”Klaverstemmeren 

af for fuld udblæsning. Undertegnede med ”Visen om hr. T” hvorefter 

Flemming kom med bla. ”Spillemandens sang”, Bjarne sluttede 

afdelingen med Visen om ”Chr. Nielsen”. 
3. afd. startede, som 1. sluttede, med en fællessang hvor publikum blev 

akkompagneret af hele det udvidede orkester: Preben på harmonika, 

Peter og Jørgen skiftes på flygel og de til rådighed værende guitarer, der 

var gang i den. Flemming fortsatte med ”Søren Olsen” og Nicolai 

med ”Stjerne støv”. Så var det Herdis med ”Historien om den lille skid”, 

Vibeke gav en sød version af ”Stramajvisen”, Annie sang om ”Fra 

søndag nat til mandag morgen”. Undertegnede, akkompagneret af 

Preben, sluttede med ”Et knippe hø” hvorefter hele orkesteret sammen 

med publikum spillede og sang Sigfreds ”Nu går våren gennem 

Nyhavn”. En værdig hilsen til foråret og en god afslutning af sæsonen. 
Jes 
 
OBS: 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. 
 
 
 

 Ivan og Mette Damgård 
 
 

 
 
 
Ivan Damgård (vokal og guitar) og Mette Damgård (vokal) synger sange 
der kommer fra hjertet og går til hjertet. Derfor er det altid på dansk, 
det sprog der er tættest på vore drømme og følelser. Det må gerne 
swinge og være sjovt, men vi rører også ved det, der gør lidt ondt. 
 
Repertoiret spænder fra PH til Anne Dorthe Michelsen, og fra Kai Nor-
mann Andersen til Sebastian. Et par af vores egne bliver også plads til. 
 
Mette har mange års erfaring som sanger bl.a. fra Visens venner, Visens 
Skib og Rosenteateret i Århus. Ivan er vokset op i folkemusikmiljøet hvor 
han har hentet en DMA-folk award som årets komponist og en udnæv-
nelse som rigsspillemand. Nu er han startet på en ny karriere som ak-
kompagnatør, sanger og sangskriver. 
 
Vi glæder os til at præsentere denne spændende nye duo. 
Jes. 


