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Viseaftnerne 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 i
OK-Klubben.

8. årgang nr. 2

Viseaften i marts

Marts 2017

Som altid her i marts indeholder viseaftnen en kort generalforsamling.
Efter generalforsamlingen er der almindelig viseunderholdning, hvor
Henning er visevært.
Vi glæder os til at synge for og med jer d. 23. marts i OK-klubben.

Generalforsamling

Generalforsamling begynder kl. 18.45 – lige efter fællesspisningen. Det
er i princippet gratis for medlemmer at deltage i generalforsamlingen,
men hvis man ønsker at deltage i fællesspisningen og viseunderholdningen koster indgang 20 kr. For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man have betalt kontingent for 2017. Kontingent af 150 kr. pr
person kan betales via netbank 2470 – 898 378 6031 eller kontant ved
indgangen torsdag d. 23. marts.

Besøg af Firebanden fra Visens Venner i Randers

På vor seneste viseaften underholdt Firebanden os den første halvdel af
aftenen og vore egne udøvende sluttede af med sange om Kolding. Det
blev en rigtig fornøjelig aften med glade viser og underfundige
vittigheder.

Gratis adgang for gæster

De to seneste viseaftener har vi haft gratis adgang for gæster i håb, at
kunne rekruttere nye medlemmer.
På de to aftener har der været ca. 10 gæster, og 1 har meldt sig ind, så
det var en begrænset succes. Vi overvejer, hvilke tiltag, der ellers kan
gøres for at få flere medlemmer i foreningen. Gode idéer er velkomne.

Visevenskab

Første gang jeg hørte om Visens Venner, var i
Efteråret 1994. På daværende tidspunkt gik jeg
på daghøjskole og fik derigennem kontakt til
Anne Grethe Jensen, som var formand for
Visens Venner i Kolding. Hun fortalte mig om
foreningens virke, og om de såkaldte
hulemøder (øveaftener) og viseaftener.
De var en gruppe mennesker med interesse for sang og musik, der
mødtes hver torsdag aften i et øvelokale på Klostergården. De havde en
del solister og manglede især musikere, og jeg blev spurgt om, jeg
havde lyst til at være med en aften. Jeg mødte op førstkommende
torsdag aften og blev mødt af en flok midaldrende, men meget
sympatiske og imødekommende mænd og kvinder.
Jeg var 22 år, og de så på mig et stykke tid, og så spurgte en af dem:
Tror du, at det her er noget for dig? Jeg blev der hele aftenen og på
trods af aldersforskellen, blev jeg grebet af den gode stemning, hvilket

resulterede i, at jeg først blev akkompagnatør og sidenhen også
solist i Visens Venner i Kolding.
Senere hen fik jeg også mod på at være både musiker og solist, og
selvom jeg var rystende nervøs den første gang, jeg skulle synge til
mit eget akkompagnement, fortrød jeg ikke, at jeg kastede mig ud i
sangkunsten. Jeg hyggede mig med det og trøstede mig med, at
hver fugl som bekendt synger med sit næb.
I årenes løb har jeg flere gange holdt en pause som udøvende
viseven, men er vendt tilbage igen, da jeg ikke kan forestille mig at
skulle undvære viseforeningen og dens glade og positive mennesker
med fælles interesse for sang og musik.
I samme periode har jeg deltaget i forskellige visearrangementer, har
været med til at besøge andre afdelinger i landet og har deltaget i
regional- og landsmøde i Visens Venner Danmark. Sammenhold,
sociale og musikalske aktiviteter kendetegner Visens Venner, og de,
der endnu ikke har stiftet bekendtskab med sangforeningen, kan jeg
kun varmt anbefale at gøre det.
Torben

Regionalmøde

Lørdag tager Benny og jeg til regionalmøde i Lemvig. Det er første
gang vi deltager i enten regional- eller landsmøde, så vi er meget
spændte på at møde de delegerede fra resten af regionen.

Madbestilling

Husk at bestille smørrebrød hos Kristian og Anne-Marie, hvis du vil
deltage i fællesspisningen. Hvis du kun ønsker at komme til viseunderholdningen kl. 18.45 og derfor ikke ønsker smørrebrød, men
gerne vil have kaffe, te og kage i pausen, skal du huske at bestille
dette hos Kristian og Anne-Marie.
Bestillingen skal foregå på:

www.mie.skovvang@gmail.com eller på telefon 26 17 82 92.

Vi byder velkomme til nye medlemmer
Jytte Madsen

