Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.10-9-20 som standardbrev. Hvis
du modtager dette blad senere end mandag den 14-9-20, 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.
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Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller ændringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.

Kære visevenner

Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:

Da Coronasituationen

Fredag d. 27. november

IKKE

2021
Fredag d. 22. januar.
Fredag d. 26. februar.
Fredag d. 16. april.
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

er blevet bedre, ser vi os nødsaget til at
aflyse de næste to viseaftener.
Vi håber på, at vi kan gennemføre den
planlagte juleviseaften d. 27. november.
Nærmere fremkommer.
Kontingent betaling.
Kontingentet er, som følge af de aflyste arrangementer, sat ned til 100,00
kr. for denne sæson.
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 konvolut med navn,
adresse, email og tlf. nr. på, og aflevere den til kassereren, senest til viseaftenen 27. november.
I kan betale ved bankoverførsel til vores konto: reg.nr. 1551 kontonr. 000
825 5318 (husk navn, adresse og tlf. nr.).
Vi håber på jeres forståelse, Tak!

Mens vi nu venter, kan vi tage en fællessang, hver for sig.
Den er fundet på Facebook d. 22/3 2020.
Melodi: Fy, fy, skamme, skamme

Ja, ja, ja, ja, ja, det må vi gerne,
næ sikke fint, fint, ja, ja, meget fint
det bli’r stort, stort, klap, klap, fint fint, flot, flot
det var godt – nå, det må vi godt.

Må man krydse Danmarks grænser.
Må man rejse ned i solen.
Må man stå for tæt i køen.
Må man møde op i skolen.
Må man besøge gamle men’sker.
Og feste løs med venner.
Må man hamstre i butikkerne,
og trykke andres hænder.
Næ, næ, næ, næ, næ, det må vi ikke
fy, fy skamme, skamme, fy, fy, næ, næ, nix, nix
slut forbudt – men hva’ må vi så?
Må man hoste ud i luften.
Må man stjæle sprit og masker.
Må man samle mange men’sker.
Må man gi’ en tungeslasker.
Må man gå i biografen.
Og betale med kontanter.
Må man møde op hos lægen.
Og drikke andres slatter?
Næ, næ, næ …..
Må vi gerne blive hjemme.
Må vi gerne vaske hænder.
Må vi hoste ind i ærmet.
Og skyp’ med vores venner.
Må vi smile til hinanden,
og gå en tur i skoven.
Må vi hente os lidt fastfood
og forholde os til loven.

Vi savner jer
Der er meget beklageligt, bedst som vi troede, det gik fremad og vi snart
skulle ses, så kom der nye restriktioner for forsamlinger i Glostrup.
Indskrænkningen betyder, at der ikke ville være plads til ret mange af jer,
hvis altså vi også skulle være der!
Vi aktive er ikke flere, end at vi må mødes. SÅ DET GØR VI.
Vi holder stadigvæk bestyrelsesmøder og hulemøder og øver os, så vi
holder ”dampen oppe”, til vi må ses igen.
Annie

