Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d. 05-01-22 som standardbrev.
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 10-01-22, 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.

30.årgang nr. 1
Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller ændringer i mailadresse) meldes til ham.
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag d. 4. marts 2022
Fredag d. 29. april 2022

Januar 2022

Fredag d. 21. januar, inviterer vi til:

IMPROVISPIRATION

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).

Se omtale af hele aftenen inde i bladet.

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til
medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
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

Husk!!!!!!
Du kan finde os på Facebook:
Visens Venner i Glostrup, eller på hjemmesiden:
www.visensvenneriglostrup

Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster.
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 09. januar 2022 til
søndag d. 16. januar 2022.
Husk vores bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet.
Ring til:
Bent Holm: 20848203,
eller, send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk
Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og
så, selvfølgelig, jeres gode humør

Vi åbner dørene kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30
Bemærk, hvis yderdøren til biblioteket er låst, vil vi have en døråbner
stående klar, eller oplyse et mobilnummer du kan ringe til

En juleviseaften i afbuddenes navn.
Jeg havde glædet mig længe til vores juleviseaften 10. december. Jeg var
visevært mm - vores egne aktive fik god hjælp fra Helle og Erik og vores
lilletromme var fundet frem af gemmerne. Der var lagt op til den helt
store julefest, med et tvist af alvor og eftertænksomhed. Og det fik vi,
men desværre med meget færre publikummer end planlagt, på grund af
afbud, Corona spændte igen ben. Men os der var der havde en god aften.
Jeg er optimist, ”i det nye år tror jeg alt bliver skønt” Jeg glæder mig til
at se jer igen i 2022.
Hør Michael Bundesen synge sangen ”I det nye år”
https://www.youtube.com/watch?v=nLBOSe5FKEY
Og nyd billederne fra aftenen
Mange hilsner og
Godt nytår
Annie

IMPROVISPIRATION
Hva’ f..´pokker er det?
Tjaaaaa: Improvisation, Inspiration, Glæde ved at spille, synge og optræde.
Og I, kære visevenner kan være med til at gøre aftenen til en oplevelse. I
kan ønske: Fællessange, viser, som i gerne vil høre, eller I gerne vil optræde med, så skriv gerne en mail til: bjarne@vvt.yt , og fortæl hvad I
brænder for.
Vi ved jo, desværre ikke endnu om der bliver givet grønt lys for vores
lille forening, så derfor, sammen med Jeres ønsker, vil vi sammensætte
en syng med aften og solistiske indslag, som vi håber vi kan/må gennemføre.

