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St. Bededagsaften
11. maj kl. 1915
viseaften
Med Annet Laursen Skjelsager

V

i byder traditionen tro på lune hveder og
kaffe. Der er ikke spisning men baren er
åben. Prisen denne aften er kr. 30,- for alle.
Jeg har valgt at kalde denne viseaften for ”Sæsonens bedste viser”, som er en blanding af morskab og alvor. Det bliver bestemt ikke kedeligt.
Når man står på scenen og skal levere en
vise, er det altid spændende at se, hvordan den
bliver modtaget. Nogle gange går det godt og
andre gange måske knap så godt. Men – når det

så går rigtig godt, og man fornemmer, at man
har publikum med sig, ja, så bliver man glad. Og
det er lige netop de rigtig gode fremførelser vi
har lyst til at levere igen.
Vores dejlige uundværlige husorkester vil igen
bakke os op, og være med til at give os en festlig
aften.
Kom og vær med til sæsonens sidste ordinære viseaften.

Vise-martiné med VVF
A

ktivitetscenteret Skovgården i Værløse afholder en lille endags musikfestival 1. juni
klokken 1330 til ca. 2000. Per Dalskov skriver:
Vi har et dejligt hus med tilhørende gårdsplads
hvor solen selvfølgelig skinner. Der er tændt for
grillen, fadøl på køl og et hyggeligt orkester spiller op.
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Indendørs har vi en lidt mere intim scene
hvor der bliver solgt alskens søde sager, og vores
cafe serverer små lækre tallerkener og passende
drikkevarer.
Vi håber dette vil pirre nysgerrigheden og at
du vil deltage.
Læs mere på VisensVennerFuresoe.dk.
Visens Venner Furesø

Strofen 63
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Viser på søen Bellmandagen
Vi arbejder med en dejlig tur på Furesøen i 2017
igen. Det er vores håb at der denne gang kan blive plads til os alle.
Følg med på hjemmesiden og/eller nyhedsbrevet, så du kan nå at melde dig til når de løse
ender mødes.

Bell-mandagen falder igen på en søndag. I 2017,
måske den 9. gang, sker det den 13. august
Om Olympen vil sker det på Sophienholm,
og ellers åbner Baccus ordenen Store Kapel i
Kgs. Lyngby til værn mod furiernes tordnen.
Læs mere på Bellman.dk.

Juleviseaftenen 2017, foto Jens Olaf Madsen.

Børn var vi alle engang
8. september
Af Jørgen Johansen

B

ørn har vi jo alle sammen været, - engang..
og for at du kan få genopfrisket hvordan det
var, har vi samlet nogle gode viser om barndommen til en lille kabaret, og den kan du opleve
sammen med det øvrige viseprogram
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De medvirkende i kabareten er: Laila Donovan
Maegaard, Grete Hermansen, Hans Aagaard
Larsen, Johnnie Pedersen, Werner Lund og viseværten Jørgen Johansen.
Visens Venner Furesø

Indkaldelse til Generalforsamling
8. september 2017 Ellegården kl. 1900

A

ftenen er kun åben for Visens Venner Furesøs medlemmer.
VVF giver traditionen tro lagkage til kaffen.
Meld dig inden 7. september til Annet (forsiden), så kagen rækker.
Dørene åbner............................................... ca. 1745
Spisning (egen madkurv)................................ 1800
Generalforsamling............................................ 1900
Lagkage..........................................................ca. 2000
Viseaften med Kabaret................................ca. 2030

Forslag til vedtægtsændringer samt forslag, der
ønskes rundsendt til medlemmerne før generalforsamlingen, skal formanden havde inden
august, - øvrige forslag inden september.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Et medlem kan kun være fuldmagtshaver for 1 medlem.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved
almindeligt stemmeflertal, dog kræves 2/3 af
de afgivne stemmer for godkendelse af vedtægtsændringer. Såvel aktive medlemmer (visevenner) som vennekredsens medlemmer har
stemmeret.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab fremlægges
4. Fremlæggelse af
a. Fremtidsplaner
b. Indkomne forslag
c. Forslag til vedtægtsændringer
5. Budget fremlægges
6. Kontingent fastsættes
7. Valg til bestyrelsen (2 år)
Annet Laursen Skjelsager
Mette Brønden og
John Osted
8. Valg af suppleanter (1 år)
Bente Lysdahl og
Dorthe Hansen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år)
Jens Olaf Madsen og
Erik Lundgaard
10. Eventuelt.
Strofen 63

Vi er også med her,
flyer fra Galaxen.
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Referat
Visens Venner Furesø’s generalforsamlingen fredag d. 9 september 2016 kl. 19.00 i Ellegården.
Pkt. 1

Valg af dirigent og referent

Jørgen Johansen blev valgt som dirigent, og Laila Donovan Maegaard som referent.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt, hvorefter han gav ordet til formanden.
Pkt. 2

Formandens beretning

Foreningen har nu 194 medlemmer. Der har
været afholdt 5 bestyrelsesmøder, samt en omfattende mail- og telefonkorrespondance.
Aktiviterne ”ud af huset” har også i denne
sæson været omfattende.
Vi har afholdt en anderledes viseaften i Kalkgården – deltaget i ”Så syng da Furesø”, sunget
ved en lyrik/sangaften i Værløse kirkes Grundtvigssal, samt i Kirke Værløse Gamle skole.
Vi har også sunget til ”Spejdernes julefest”
i Ellegården, og sidst men ikke mindst haft en
herlig tur på Furesøen.
Vi har optrådt hos Visens Venner Kalundborg, Visens Venner Køge, og Visens Venner
Frederikssund.
Deltaget i Landsmøde i Allerød og Regionalmøde i Nykøbing Falster. Senere på måneden afholdes der Landsmøde i Horsens.
Deltaget i Kulturelt Samråds Forenings- &
Kulturfestival, og Furesø Kommunes Markedsdag om den åbne skole.
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Vores viseaftener har givet os mange dejlige oplevelser med dygtige gæster udefra –
Juleviseaften med Deborah & Grete, besøg af
”Teater Optimis”, underholdning af Visens Venner Allerød, samt koret ”Bachus con amore”.
En stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og en stor TAK til alle Jer der sidder her, og
er vores evige trofaste og sangglade publikum.
Også en stor tak til viseværterne, som har arbejdet flittigt med programmerne til vores viseaftener.
Der skal også lyde en tak til alle vores aktører – både sangere og musikere, og redaktører
af ”Strofen” og ”Hjemmesiden”. Sidstnævnte har
skiftet redaktør, og der arbejdes stadig flittigt på
at få det hele på plads.
Til sidst en kæmpe stor TAK til alle vores arbejdsomme, frivillige og uundværlige ildsjæle,
som vi sagtens kan bruge nogle flere af.
Beretningen blev herefter godkendt.
Pkt. 3

Revideret regnskab fremlægges
v/Hans Aagaard

Hans orienterede om, at regnskabet var stillet
op på en anden måde end før, og gennemgik det
derefter grundigt. Nu hedder det kaffebilletter.
Regnskabet blev godkendt..
Pkt. 4

Fremlæggelse af

a/ fremtidsplaner: Der var ingen konkrete
fremtidsplaner. Bent N. ønskede mere lys på
scenen.
b/ indkomkne forslag: Ingen forslag.
c/ Forslag til vedtægtsændringer: Ingen forslag.
Visens Venner Furesø

Pkt. 5

Fremlæggelse af budget
v/Hans Aagaard
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3

Budgettet blev gennemgået. Der var spørgsmål
vedr. lydudstyr. Har vi konsulenter på? Stig
Skjelsager svarede, at lydfolkene havde deltaget
i 2 kurser hos Leif Ernsten.
Vi er så småt ved at skifte fra analog til digital lyd.
Budgettet blev vedtaget.

15
16

Fastsættelse af kontingent

Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er: Jens Olaf Madsen og Erik Lundgaard. Begge blev genvalgt.
Pkt. 10

Eventuelt

Der blev spurgt, om vi havde overvejet at få en
professionel lydmand på?
Dertil svarede Annet Skjelsager, at det var
meget dyrt.
Herdis Kvarnø syntes, at vores lyd gennemgående var god.
Strofen 63

14

10

Pkt. 9

7

18

WC

Valg af suppleanter for 1 år

På valg er: Dorte Hansen og Bente Lysdahl.
Begge blev genvalgt.
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9

Pkt. 8

17

Valg af bestyrelsen for 2 år

På valg er: Laila Donovan Maegaard og Hans
Aagaard Larsen. Begge blev genvalgt.
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12
13

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet i år
2017/2018 stiger til kr. 150,- pr. medlem.
Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 7

11

4

8

Pkt. 6

2

Bordnummer oversigt.

Spørgsmål: Kan scenen flyttes, så lyden bliver bedre?
Hans Aagaard svarede, at det kunne den
godt, men vi skal selv flytte den frem og tilbage
hver gang, og det har vi hverken tid eller kræfter
til.
Herefter takkede Jørgen Johansen for god ro og
orden, og gav ordet til formanden, som takkede
dirigenten.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00
Dirigent:
Jørgen Johansen

Referent
Laila Donovan Maegaard
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Pladsbestilling

Kaffe-te med pladsbillet
Medlemmmer
30 kr
Gæster
75 kr
Ændringer annonceres.

Madkurven

Husk din egen madkurv med bestik, servietter, og det hele, til viseaftenen.
Køb drikkevarerne i baren. Det gør arrangementerne i Visens Venner Furesø mulige.

Tid og sted

Spisning
1830
Viseaftenen
1930
Slut ca.
2215
Ellegården i Farum
Stavnsholtvej 168
Ændringer annonceres.

Kontingent pr. år

for sæson 2017-18, 150 kr per person
Reg. nr. 1551 konto 16871087
Husk at skrive afsender og email.

Etiketten sladrer

Står der korrekt navn og indbetalingsdato på
etiketten, er alt i orden.
Kontakt kassereren (forsiden) ved spørgsmål og ændringer.

Elektro-nodderne

Få Strofen og seneste nyt per mail. Tilmeld
dig med en e-mail til kassereren (forsiden).
Følg med på VisensVennerFuresoe.dk.
Vi taler dansk.

VisensVenner.dk

Paraplyorganisation for rigets visevenner,
Visens Venner Danmark, har også en hjemmeside.

Huleprøver

Mødeaftener for aktørerne bliver holdt på Ellegården 1930-2200.
23. marts
hulemøde
27. april
hulemøde
24. august
planlægningsmøde
7. september
prøve
21. september
hulemøde
12. oktober
prøve
26. oktober
hulemøde
9. november
prøve
23. november
hulemøde

afsender: Visens Venner Furesø, Dorthesvej 2, 3520 Farum

Få indflydelse på hvor du og dine venner sidder og drikker kaffe til næste viseaften, kontakt Annet (forsiden).

