Kalender :
Bestyrelsen

Formand og redaktør:
Kirsten Bøgelund
Tlf.: 2073 6568
E-mail: kibe@boegelund.info

(ændringer kan forekomme)

Visearrangementer:
7. Februar 2019
Viseaften
Visevært: Torben

Tema. Blandede bolscher

21. Marts 2019
Kasserer og webredaktør:
Generalforsamling – viseaften
Benny Bøgelund
Visevært: Holger
Tlf.: 4182 4554
Tema. Kim Larsen
E-Mail: bennyboegelund@gmail.com
16. Maj 2019
Bank: 2470 – 898 378 6031
Viseaften – sommerafslutning
Visevært: Anders
Sekretær:
Tema
Alice Ilberg Schultz
Hyldest
til Benny Andersen
Tlf. 20 99 83 27
12.
September
2019
E-mail: alice@schultz.mail.dk
Viseaften
Visevært: Kirsten
Kristian Frandsen
24.
Oktober
2019
Tlf.: 75 59 82 92 / 26 39 82 92
Viseaften
E-mail: kristianfrandsen@outlook.dk
Visevært: Sonja
28.
November
2019
Anne Marie Frandsen
Viseaften
–
juleafslutning
Tlf.: 75 59 82 92 / 26 17 82 92
Visevært: Peter
E-mail: mie.skovvang@gmail.com

Næste blad

Kommer i marts 2019
Har du/I nogle ønsker til indlæg i det
næste blad så send en e-mail til
redaktøren.

Viseaftenerne foregår i OK-Klubbens
lokaler, Ålegården 3, 6000 Kolding.
Fællesspisningen begynder kl.18.,
for dem, som har bestilt smørrebrød.
Viseunderholdningen begynder kl.
18.45. Der er kaffepause midtvejs,
og vi er færdige ca. 21.30.
Husk, at man kun kan betale med
kontanter.

10. årgang nr. 1

Januar 2019

Godt nytår til alle vore medlemmer

Juleafslutningen var en aften med mange forskelligartede, men
overvejende glade, muntre, kendte og mindre kendte julesange og viser.
Men nu er dagene blevet lidt længere, og foråret er ved at være på vej.
De første forårsblomster titter frem, om det så er krokusserne, så har de
fået forårsfornemmelser og står allerede i blomst.

Næste viseaften

Næste viseaften er den 7. februar, hvor Torben er visevært. Torben har
valgt det, han kalder blandede bolscher, og der er derfor frit slag på alle
hylder for valgaf viser til denne aften.
Der vil være nogle gode gamle travere, men også nye, fortællende og
måske lidt underfundige viser.

Den 2. februar kan foreningen fejre 29 års fødselsdag, og i slutningen af
måneden kan Alice fejre 25 års jubilæum med foreningen.

Bestillingen sendes til Kirsten enten på e-mail, kibe@boegelund.info,
eller på telefon 2073 6568.
Bestilling kan også foretages via hjemmesiden:
Tryk ctrl. + klik på: http://www.visensvennerikolding.dk
Husk: Der kan kun betales med kontanter i OK-Klubben
Ps: Hvis du ikke i løbet af et par dage (senest søndag før viseaftenen)
har modtage en kvittering på din bestilling fra Kirsten, bedes du kontakte
hende.

Løsningen på julequiz

Her er løsningen på julequizzen: 112, 2XX, 1X1, 2X21

Kontingent 2019

Årskontingentet på kr. 150,00 kan enten betales kontant ved indgangen
eller i pausen (til kassereren). Ved overførsel til foreningens bankkonto
skal I huske at anføre navn/navne.
Bank: Nordea konto 2470-8983 786 031

Lodtrækning

På viseaftenen trækkes der lod om 2 x 1 flaske vin blandt de medlemmer,
der betalte kontingent for 2019 inden den 31. december 2018.

Gæster

Bestyrelsen har vedtaget, at det fremover vil være muligt at medbringe en
gæst, eller et par, til hver viseaften (dog ikke den/de samme hver gang) til
samme indgangspris som I selv betaler på kr. 20,00, men husk
gæsten/gæsterne skal registreres ved indgangen.

Bestyrelsen

Anne Marie og Kristian har besluttet helt at stoppe med
bestyrelsesarbejdet i marts, når vi skal have generalforsamling. Derfor har
vi behov for valg af 1 – 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Kunne det eventuelt
være noget for dig at indtræde i bestyrelsen?

Madbestilling

Husk at bestille smørrebrød (senest søndagen før), hvis du vil deltage i
fællesspisningen. Hvis du også, eller kun, vil have kaffe eller te og kage
eller en halv bolle, skal du også huske at bestille dette.

