23. årgang

september 2022

På en dejlig varm sommerdag her i august 2022 mødtes de aktive til sommerfest i
Pia og Hennings kolonihave. Det var godt at ses igen efter en lang sommerferie.
Vi grillede og så blev der sunget igennem.
Tak for en dejlig dag.

Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Dørene åbnes for spisning kl.18.00, forestillingen starter kl.19.00.
Bord- og madbestilling: Alle bedes tilmelde sig hos Pia Ejler på
mail: fruejler@gmail.com eller tlf. 23258537
mellem kl.18.00 og 20.00 (14 dage før forestilling, senest onsdag)
Alle drikkevarer skal købes i “Baren”
Billetpris: Medlemmer kr.40,- og gæster kr.70,-.
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Bestyrelsen 2022-2023
Formand Lena Saul
Koldinggade 13, 2th
2100 København Ø
Tlf. 60621243
E-mail: formand@visensvennerbronshoj.dk
Næstformand Wiri Nøhr
Frederikssundsvej 312 A, 2tv. 2700 Brønshøj
Tlf. 60659567
E-mail: naestmand@visensvennerbronshoj.dk
Kasserer Kirsten Falsing
Kornvænget 114, 2 th., 2750 Ballerup
Tlf. 24447060
E-mail: kasserer@visensvennerbronshoj.dk
Sekretær Mette Brabæk
Frederikssundsvej 259B, 2700 Brønshøj
Tlf.. 38800283/50450283
E-mail: mette.brabaek@privat.dk
Bestyrelsesmedlem Pia Ejler
Stærevej 60, 3th, 2400 København NV
Tlf. 23258537
E-mail: fruejler@gmail.com
Hjemmesideadresse:
www.visensvennerbronshoj.dk
Facebook: Visens Venner Brønshøj
Bankkonto nr. 1551 16838608
Mobil pay 429179

Hej alle visevenner,
Lad visesangerne fra Visens Venner Brønshøj være ”gaven” aftenens festlige indslag med musik og muntre sange,
skræddersyet til netop din forening og din familiefest
og alle andre fester
Ring og snak med Lena Saul på tlf. 60621243
Ansvarshavende redaktør: Lena Saul
Redaktion & Layout: Kirsten B. Illum og Lena Saul
ViseAvisen udkommer 3 gange årligt. Deadline næste blad: 26.11.2022
Sendes til: Lena Saul, Koldinggade 13, 2th., 2100 København Ø
Mail: lenasaul1@gmail.com
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Kære Visevenner.
Nu går sommeren på hæld og alle fritidsaktiviteter for hold går i gang.
Også de aktive i VVBrønshøj er ved at forberede den første viseaften den 23.
september 2022 med temaet: Sommer, sol og sang. Bemærk at efterårets
viseaftener er tilbage i Salen på Kulturhuset Pilegården.
Vi måtte forlade Pilegården i december 2021, da tandplejen skulle flytte ind.
Dette er endnu ikke sket, så derfor kan vi stadig være på Pilegården. Stor tak til
Brønshøj Sognehus, som har huset os hele foråret 2022. Ombygningen af
”Den gamle Skole” i Brønshøj er i fuld gang og ser meget lovende ud. Spændende om det nye kulturhus står parat i 2023. Vi væbner os med tålmodighed
og vil glæde os til, at alt falder på plads.
På viseaftenen i september vil vi mindes sommeren der gik, krydret med viser,
som aldrig har været sunget i VVBrh. Vi må jo forny os, men dog ikke helt
glemme de gamle viser, som vi kan synge med på, og som kalder minder frem.
Apropos sommeren der gik, så deltog Klaus og jeg i Visens Skibs sidste sejlads. I 22 år har sejlskibet ”Elinor” i juli måned forladt Ebeltoft og besøgt ca.
30 havne i Jylland, på Fyn og Langeland med et smut til Skælskør. Hver eftermiddag anløb Elinor med besætning en ny havn, og kl.20.00 var vi klar til at
give koncert. Vi stod på i Assens, og i 10 havne gav vi koncert sammen med
skipper Niels Skouby, Leni Petersen, Iben Hasselbach (VVNordsjælland og
VVHillerød) samt Leon Hegelund (VVØstsjælland og VVKbh). Det var en
forrygende oplevelse, når der pludselig stod og sad mellem 50 til 200 tilskuere.
VVBrønshøj sluttede forårssæsonen med at være gæster hos VVFrederikssund.
Vi var 7, der tog afsted og fik sammensat et spændende, varieret program. Det
er altid en kærkommen oplevelse, at få mulighed for at møde et nyt publikum.
Tak til VVFrederikssund for at invitere os.
Den 17. september 2022 er der i Frederikssund landsmøde i VVDanmark. Vi
vil naturligvis deltage og yde vores til fællesskabet, som vi anser for at være
meget vigtigt.
Jeg håber, I alle har nydt sommeren, selv om det har været lidt svært at komme
rigtig i gang efter 2 år med corona.
Jeg glæder mig til den nye sæson og håber at se alle jer trofaste visevenner.
Inviter gerne jeres venner, familie og bekendte med til en viseaften, så de også
kan lære os at kende. Der er altid behov og plads til nye aktive, så foreningen
fornyr sig og vil bestå, ligesom der af samme årsag altid er behov for nye visevenner og gæster.
Vel mødt den 23. september i Salen i Pilegården.
Med visevenlig hilsen
Lena Saul, formand.
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Velkommen til nye medlemmer
Vi byder velkommen i Visens Venner Brønshøj.
Håber at I vil befinde jer godt og få mange gode oplevelser.

Nye medlemmer af Visens Venner Brønshøj.
I kan stadig nå at blive medlemmer i 2022.
Medlemskab for det næste halve år er kr.100,00

Kontonr. 1551 16838608.
Husk: navn, telefonnr. og mailadresse.
Mobil pay nr.429179
Med venlig hilsen kasserer
Kirsten Falsing

Vi ønsker tillykke
Kirsten Falsing med den smukke rene stemme fylder 75 år den 21.november 2022. Kirsten har glædet os med sin sang i mange år.
Kirsten har desuden været medlem af bestyrelsen siden 2006, hvor
hun har bestyret kassererposten i mange år. Tak for din store indsats
for Visens Venner Brønshøj.
Vi ønsker dig hjertelig tillykke.
Kærligst Bestyrelsen
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Alsang i Pilegården, mandag den 26. april 2022.
Den utrættelige Helle Spangerup inviterede atter engang til Alsang i Pilegården 26. april 2022. Visens Venner Brønshøj blev som før opfordret til at medvirke som forsangere og som solister på en dejlig forårsdag.
Hvad man måske ikke ved er, at sådan et arrangement er baseret på et større
forarbejde - både når vi skal finde tekster og melodier og tillige nogle timers
øvning - ret hyggeligt i øvrigt, men absolut et godt grundlag for programmets
udformning og publikums fornøjelse.
Og så på scenen i Caféen i Pilegården! - Tidligere har der været et pænt
fremmøde - sådan ca. 30 medsyngere - men denne gang var kun 10-11 interesserede mødt op.
Kirsten Falsing, Klaus Helsøe, Niels-Flemming Carlsen og jeg var dog helt på
mærkerne for at underholde publikum. Vores ildsjæl Helle Spangerup ved
mikrofonen havde nogle flotte mellemtekster klar, så vi fornemmede, at de fremmødte både fik facts og hyggede sig.

Men det skal nok lige bemærkes, at andre foreninger efterhånden har den samme
gode indstilling til at samles om bl.a. fællessang som underholdning, og at man
i den anledning skal møde op for at synge med. Jeg tror dog, at corona-tiden har
været stærkt medvirkende til den digitale glæde ved fællessang (i TV bl.a.).
Heldigvis for det! - Men vi vil gerne ha' haft lidt flere medsyngere..
Tak til HelleSpangerup og Pilegåren.......
kirsten b. illum

Niels-Flemming ved klaveret akkompagnerer Kirsten Illum, Kirsten Falsing og Klaus Helsøe.
Vi er i caféen i Kulturhuset Pilegården. Man kunne købe aftensmad og derefter deltage i Alsang.
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Fra Erik Grips sangbog- 22. april 2022
På en smuk fredagsforårsaften mødtes Visens Venner Brønshøj i Brønshøj Kirkes
Sognehus’ nye sal. Blomstrende kirsebærtræer udenfor og tulipaner på bordene indenfor lyste op og ønskede alle viseinteresserede velkommen til et helt specielt program: Fra Erik Grips sangbog - med ægte
passion og indsigt med viseværten Klaus
Helsøes velfor beredte styr ing. - Jeg kender ikke så meget til Erik Grip og hans produktion, men her - i løbet af den velsmurte
vejledning - blev jeg meget betaget over de
fine tekster og melodier fra en vidtfavnende
troubadur.

Henning Jensen og Klaus Helsøe.

Klaus Helsøe greb ned i sangerens store pladeproduktion og trak gode, gamle numre frem, fx velkendte ”To
pilsnere i en snor” af Poul Henningsen og indsunget af
Grip, dengang han var forholdsvis ukendt.
John Elberg lod sangen leve igen. - Jeg havde fået lov
til at indøve salmedigteren N.F.S. Grundtvigs
”Velkommen i den grønne lund”, og trods min forudgående krillerhoste kunne publikum nynne med og genopleve Erik Grips store succes fra 1980’erne. Kirsten
Falsing gav med roligt foredr ag den fine ”Kirsten og
vejen til Gurre”, en af komponisten Tony Vejslevs allersmukkeste sange, som Erik Grip har fortolket.

John Elberg

Jørgen Dueholm tiltr ak publikum med ”Åbent landskab” vi kunne kun nynne og nikke med ved budskabet om frihed.
Og Yvonne Sundby sang ”Du kom med alt det, der var dig” jamen, vi kender jo Erik Grip!
”Nyhavnsnætter”. som jeg mindes, at Hans Kurt indsang for
mange år siden, blev så flot trukket frem af glemselen ved
Lena Sauls gengivelse, hun klædt i en mør k regnfr akke,
der understregede natten og en uudtalt længsel. Klaus Helsøe
på harmonika, lod de smukke, vemodige toner blinke i den
natmørke kanal.
Jørgen Dueholm

Klaus Helsøe med harmonika og Henning Jensen på guitar udvidede bekendtskabet til Erik Grips verden med flere - for mig ukendte, - men spændende viser. Noget af det sjoveste kom så herligt uventet, da Jørgen Dueholm kastede sig i favnen
på Sanne Salomonsen i en satirisk vise med tekst af Jan Toftlund. ”Legesyg” hvor vi ikke nævner navnet...!
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Yvonne Sundby

Kirsten Illum, Mette Brabæk og Wiri
(alle fotos Marianne Kauman)

Tre amazoner, Mette Brabæk, Wiri Nøhr og undertegnede, viftende med røde
faner, og sang ”1. maj- sang” til melodien ”Åh, Marie - jeg vil hjem til dig”.
Den fik ikke for lidt af fagforeningsslagord og krav om dit og dat... - Sjovt at
være socialist blot en enkelt gang!
Wiri tog alle om hjertet, da hun med eget, smukt guitarakkompagnement sang
”Små Hjul”, som - ukendt for formentlig de fleste - stilfærdigt satte ord på det
rumlende attak på freden lige nu. - Mange tak for den vise...
Tak til Erik Grip og Klaus Helsøe på en forårsaften
kirsten b. illum

Ruth og Egon Nielsens krondiamantbryllup - altså 65 års ægteskab - fejrede vi
også den 22. april 2022. Ægteparret har været trofaste medlemmer
i vores syngende forening og kan findes blandt gode venner ved Bord Nr. 3.
Ruth og Egon fortæller, :at Egon måtte ned på knæ en smuk forårsaften, da han
og Ruth spadserede langs Søerne efter et festligt teaterbesøg på Nørrebros Teater.. Egon var nemlig blevet stærkt opfordret af en god ven til endelig at fri til
Ruth. Parret blev så forlovet og giftede
sig 22. april 1957. Ruth var i lære som
smørrebrødsjomfru på Amager, og
Egon var blevet lagerforvalter i et metalfirma.
Må vi lige medtage, at Egon er fyldt
93 år og Ruth runder 90 år til april i
2023!
Begge still-going-strong! Hjertelig tillykke!
kirsten b. illum
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VVBrh. arrangementer efteråret 2022
Fredag, 23. september 2022
Tema: Sommer, sol og sang.
Sommer er ferietid, badetid, grill og hygge på
terrassen. På viseaftenen ser vi tilbage på sommeren der gik i ord og toner.
Visevært: Hanne Kalsing

Fredag, 21. oktober 2022
Tema: Nye og gamle pop- og rock sange efter
1960. Sunget som viser.
Visevært: Henning Jensen

Fredag, 18. november2022
Tema: Det var kattens!
Et godt udtryk for en snurrig
overraskelse. Du kan derfor glæde
dig til en sjov viseaften, hvor vi sætter
kløerne i dejlige sange og viser.
Visevært: Kirsten B. Illum

Fredag, 9. december2022
Tema: Jul og vinterkærlighed.
Visevært: John Elberg

Hjemmeside: www. Visensvennerbronshoj.dk
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