Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.11-11-20 som standardbrev.
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 16-11-20, 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 ændringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag d. 22. januar. 2021
Fredag d. 26. februar. 2021
Fredag d. 16. april. 2021

Viseaftener i vores naboforeninger
Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre afdelinger 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:
Kasserer:

Annie Laksø
3218 1780
Bogtrykkervej 35 st. tv, 2400 København NV
Bent Holm
2084 8203
Jes Sindal
2494 9430
Preben Jensen
5040 3914
Bjarne Christoffersen
2684 2212

28. årgang nr. 5

November. 2020

Fredag d. 27. november, inviterer vi til:
En viseaften i Coronaens tegn.
Vi præsenterer:
Helle Juul og Erik Lund, samt jul.
Se omtale af hele aftenen inde i bladet.
Vi skal høre næsten alle vores aktive,
akkompagneret af Jørgen, Bjarne, Preben og Jes
Visevært Annie.
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 00

kr. for medlemmer og 00 kr. for gæster.

Bemærk: Der er ”biografopstilling” og dermed ingen spisning.
Tilmelding kan ske fra mandag d. 16. november 2020 til søndag d. 22.
november 2020.

Kun adgang for tilmeldte.
Tilmelding: Bent Holm: 20848203,
Eller: send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk
Medbring jeres gode humør og mundbind.
Mundbind skal bruges til i sidder ned på jeres plads.

Vi åbner dørene kl. 19:00, og viseaftenen starter kl. 19:30
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30. Vi vil have en
døråbner stående klar.

Viseaftenen med jule program flytter vi til d. 22. januar.
Den står delvist i julens tegn. Det bliver i store træk som det plejer, men
der bliver ingen fællessange.
Ud over det har Erik Lund og Helle Juul, med kort varsel, tilbudt at træde
til med et godt viseprogram. Det er vi rigtig glade for. Erik og Helle kender de fleste af jer noget til, de udgjorde halvdelen af den H.C. Andersen
Cabaret, som blev opført i januar, samt på gæsteoptræden når vi har kaldt
på dem. Erik har et omfattende repertoire af gode viser af bla. Henrik H.
Lund, som han fremfører på rigtig god vis med Helle som fantastisk akkompagnatør. Det glæder jeg mig til.
Jes
Lidenlund var programsat i april 2020, men blev udsat på grund af COVID 19 restriktioner. Den ulmer stadig blandt de aktive og bestyrelsen
har udsat den til næste sæson 2021. Der håber vi at præsentere jer for Lidenlund. (se omtalen i bladets april nr.)
Jes

Kontingent betaling.
Så er det atter tid for betaling af kontingent. Kontingentet er, som følge
af de aflyste arrangementer, sat til 100,00 kr.
Vi ved godt, at mange helst vil betale kontant på viseaftenen, men i
denne Covid-19 situation vil vi bede jer om kun at gøre det, hvis i ikke
har andre muligheder. I så fald skal I komme 100 kr. i en kuvert med
navn, adresse og tlf. nr., og eventuel E-mail på, og aflevere den til kassereren, senest på viseaftenen 22. januar (Denne dato er også sidste rettidige betalings dato).
I kan betale ved bankoverførsel til vores konto: reg.nr. 1551 konto nr.
000 825 5318 (husk navn, adresse og tlf. nr.).
Vi håber på jeres forståelse, Tak!
Facebook
Vi vil meget gerne have jeres kommentarer til det at afholde en viseaften
med nugældende restriktioner, enten pr. mail til: blad@visensvenneriglostrup.dk eller på vores Facebookside: Visens Venner i Glostrup, som vi
hermed inviterer Jer til at bruge.
På Facebooksiden vil vi bringe de nyheder, som vi får kendskab til, men
samtidig vil vi også gerne have jeres nyeste oplysninger, så hvis I allerede bruger Facebook så tilmeld jer til vores gruppe.
Husk det er også jeres forening.
Bestyrelsen

