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Kære visevenner. 
 
Bestyrelsen i Gladsaxe Viseforening byder alle medlemmer vel-
kommen til sæsonen 2022/23 og håber i alle har haft en dejlig 
sommerferie. 
 
Det nye sæsonprogram er nu klar og byder på 8 afvekslende  
Viseaftner, der alle finder sted i 
Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus Telefonvej 8 2860 Søborg. 
 
Vi byder på to viseaftner med gæster udefra og et gensyn med 
mange af foreningens egne solister. Sæsonen starter med høstfest, 
torsdag d. 22. september 2022 kl. 19.00 til 22.00. 
Hvor Vi får besøg af den populære trubadur MADS WESTFALL. 
 
Vi glæder os til at byde nye som gamle medlemmer velkommen. 
 

Vel mødt til den nye visesæson! 
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Torsdag d. 22. september 2022 kl. 19.30 – 22.00. 

Dørene åbnes kl. 19.00. 

HØSTVISEAFTEN 

Vi får besøg af den populære 

trubadur MADS WESTFALL.  

Han synger sine egne og 

kendte danske viser, 

Afvekslende med 

fællessange. 

Tilrettelægning: Leif 

Mortensen 

Øve i mødelokalet onsdag d. 14. september kl. 13.30 – 16.30 

Anden øve aftales med vore musikere. 

 

Torsdag d. 10. november 2022 kl. 19.30 – 22.00  

Dørene åbnes kl. 19.00. 

ÅBEN VISEAFTEN 

Gladsaxe viseforening inviterer alle sangglade i Gladsaxe til en åben 

viseaften med nye og evigunge viser og sange. 

Kom og syng med eller stil op med en vise. 

I pausen byder foreningen på en kop kaffe. 

Gratis entre 

Tilrettelægning Jens Klein & Tommy Melchert 

Øve i mødelokalet onsdag d. 12. oktober og onsdag d. 9. november 

kl. 13.30- 16.30 

Anden øve aftales med vores musikere. 
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Torsdag d. 24. november 2022 kl. 19.30 – 22.00.  

Dørene åbnes kl. 19.00 

HALFDAN-BENNY & POUL 

En festlig viseaften med viser af 

Halfdan Rasmussen, Benny Andersen & Povl Dissing 

Solister og fællessange 

Tilrettelægning Lonni Sørensen og René Bruun 

Øve i mødelokalet onsdag d. 9. november mellem kl. 13.30 – 16.30 

Anden øve aftales med vores musikere. 

 

 

Torsdag d. 15. december 2022 kl. 19.00. 22.00 

Dørene åbnes kl. 18.30 

JUL I VISEFORENINGEN. 

God gammeldags julehygge med fællessange og nye og gamle 

juleviser. 

Gløgg og æbleskiver kan købes i baren 

Tilrettelægning: Herdis Kullenberg & Leif Mortensen 

Øve i mødelokalet onsdag d. 7. december mellem kl. 13.30 og 16.30 

Anden øve aftales med vores musikere. 
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Torsdag d. 12. januar 2023 kl. 19.30 – 22.00 

Dørene åbnes kl. 19.00 

NYTÅRSKUR (med tilbehør) 

NYTÅRSKAVALKADE 

Vi ønsker hinanden godt nytår med den traditionelle nytårskur 

En festlig aften med overraskelser, festlige nye og gamle viser. 

Solister og fællessange. 

Tilrettelægning Bente & Leif Mortensen 

Øve i mødelokalet onsdag d. 4. januar 2023 mellem kl. 13.30 og 

16.30 

Anden øve aftales med vores musikere. 
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Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 19.30 – 22.00 

Dørene åbnes kl. 19.00. 

JEPPE AAKJÆR AFTEN MED TEATER Optimis. 

Skuespiller og sanger Alan Høier synger og fortæller om 

Jeppe Aakjærs mange dejlige sange. 

Afvekslende med fællessange 

Tilrettelægning: Leif Mortensen 

Øve i mødelokalet onsdag i uge 6 mellem 

kl. 13.30 og 16.30 

Anden øve aftales med vores musikere 

 

 

 

Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19.00 – 22.00 

Dørene åbnes kl. 18.30 

GENERALFORSAMLING. 

Der kræves medlemskort for at deltage i generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen, er der almindelig viseaften, med solister 

og fællessange. 

Kom og syng med. 

Tilrettelægning: Bestyrelsen 

Øve i mødelokalet onsdag i uge 10 mellem kl. 13.30 og 16.30. 

Anden øve aftales med vores musikere. 
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Torsdag d. 27. april 2023 kl. 19.30 – 22.00 

dørene åbnes kl. 19.00 

FORÅRSFEST 

Vi synger foråret og sommeren ind med dejlige forårs-og 

sommerviser 

Solister fællessange og aktuelle indslag. 

Tilrettelægning Leif Mortensen 

Vi håber at få Musikskolens kor på besøg. 

Øve i mødelokalet onsdag i uge 16 mellem kl. 13.30 og 16.30 

Anden øve aftales med vores musikere. 
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Foreningens Velkomstsang 

Musik og tekst: Kurt W. Sørensen 

 

God aften kære venner og velmødt til visesang 

Nu skal vi hygge sammen et par timer 

Her er der plads til alle, der til viser viser trang 

Så pyt da med, at teksten ikke rimer 

For her i vor forening, der må alle ”træde op” 

Vi har slet ingen grænser, - for her findes ingen ”snob” 

Af stemmer har vi mange, både alt, tenor og bas….. 

Så lad os gå i gang og gi’ den gas. 

  

God aften kære venner, lad os bare gå i gang 

Nu har I vist at stemmerne kan bære 

Og intet her i livet er vel bedre end en sang 

Men der er stadig mange vi kan lære! 

Og her i vor forening, der skal alle synge med 

Vi synes selv, at det er alle tiders værested. 

Så derfor, kære venner, lad os føle os tilpas!........ 

Og bare gå i gang og gi' den gas. 

  

God aften kære venner, det var slut på denne sang. 

Nu glæder vi os til at høre flere. 

Med alle de talenter, som der vises gang på gang, 

Så lader vi os gerne divertere! 

Med viser og revysang og måske en monolog, 

Vi hygger os i vor forening – stemningen er go’! 

Og derfor kære venner, - ja så er det klokkeklart....... 

At denne aften den kan ta’ sin start. 
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Formand:  

Leif Mortensen  

Tlf. 24 83 34 

 Leif_Mortensen@compaqnet.dk 

 

Kasserer: 

Svend Erik Laursen 

Tlf. 61 30 70 12  

sverlau@gmail.com 

 

Næstformand og sekretær: 

Hanne Kjærgaard  

Tlf. 28 12 28 43  

hannek@privat.dk 

 

Ordinære medlemmer: 

Svend Emme  

Tlf. 39 69 27 07 

svend.p.emme@gmail.com 

 

Leif Green Petersen 

Tlf. 21 29 55 64 

leifgreen@gmail.com 

 

Suppliant: 

Herdis Kullenberg 

Tlf. 28 42 82 53 

Herdis.k44@gmail.com 

 

Jens Klein 

Tlf. 41 19 61 10 

Jens.Klein@hotmail.com 

 

 

Kontingent: 

Kontingentet er 225,00 Kr. 

Der kan indbetales på 

 

Dansk Bank 

Reg. Nr. 1551. 

Konto. Nr. 7196687. 
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