Visens Venner i Glostrup
Beretning 2020

Generelt. Kære Visevenner
Det har været et år vi aldrig glemmer - et år der har været præget af aflysninger på grund af
Corona, det er således mere end et år siden vi sidst havde en viseaften. Det har været et år hvor
vi havde generalforsamling den dag der blev lukket ned og hvor vi aktive var der igen lige så
snart der blev åbnet og havde et spontant arrangeret hulemøde i juni og hvor bestyrelsen havde
møde i juli måned, bare fordi vi kunne og havde lyst til at se hinanden.
Og selvom vi lige nu lever isoleret i hver vores egen lille boble, så giver vores lyst til at være
sammen håb for fremtiden, når vi nu forhåbentlig snart får den vaccine. For vi har savnet
viseaftenerne og samværet og det at have noget at forberede os henimod.

Viseaftner: Jes
Januar:
Gæster: H. C. Andersen cabaret ” Det er ganske vist”
Aktive: Herdis, Annie, Jørgen, Preben, Bjarne og Helle
Marts:
Gæster: Thomas Stenberg og Jacob Thors.
Aktive: Annie, Nicolai, Preben og Bjarne
April: Livets gang i Lidenlund. Aflyst!
Aktive: Alle.
September: Aflyst!
Gæster:
Aktive:
November: Aflyst!
Gæster:
Aktive:
December: Aflyst!
Aktive:

Hulemøder:
Vi har haft hulemøder følgende datoer.
8. januar – 12. februar – 11. marts – Corona nedlukning – 24. juni – 30. august – 9. september –
14. oktober – 11. november – Corona nedlukning
Vi har haft nogle rigtig gode hulemøder og til trods for aflysninger på grund af Corona så har vi
faktisk haft 7 hulemøder og en sommer kom sammen. Vi er ikke så mange men vi holder
sammen.

Sommerarrangement: Hvad skal man skrive???? Igen en hyggelig dag hvor vi, snakkede
sammen, sang sammen og legede lidt ”Med på noderne”. Modsat normalt, havde vi vores egen
mad med (Coronasikker), og så gav foreningen drikkevarerne.
Alt i alt en god dag, hvor vi også fik involveret vore to nye ”piger”.

Kursus.
Der har ikke været nogen kursusaktivitet i 2020. En privat arrangeret opfølgning på de
Masterclasses der tidligere har været afholdt blev aflyst på grund af Coronarestriktioner.

Underholdning andre steder. Alle
8 oktober. VV Furesø H.C.Andersen cabaret.
23 oktober. VV Kellerup. H.C.Andersen cabaret.
Preben og Bjarne, har som sædvanligt slået deres folder på forskellige campingpladser.
1. november Visens Venner København Klimakabaret (Annie)
29. november Visens Venner København – Sørensen og Lund (Annie)

Spil Dansk.
Ingen koncert.

Kulturnat:
Kulturnat i Glostrup blev Aflyst pga. Corona

Blad.
Det er meget småt med indlæg til bladet. Vi betragter det mest som en ”Husker” til vores
medlemmer om vores viseaftner.

Hjemmeside:
Stort set det samme som med bladet, der sker jo, desværre, meget lidt på optrædenfronten i
øjeblikket.

Facebook. Den er nærmest død, vi mangler input fra JER, men så længe al ting kører på
vågeblus, er det også svært at finde noget at skrive om

Kontingent: Bent.
Da det meste af sæsonen har ligget stille har bestyrelsen vedtaget at sæson 20/21 er kontingent
fri. Indbetalt kontingent for 20/21 vil blive registreret som 21/22 kontingent
Der er foretaget en kraftig gennemgang og oprydning i medlemslisterne som dermed er ført
ajour.

