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NYHEDSBREV
Visens Venner i Danmark
Kære visens Venner i Danmark
Det har været et meget travlt år, der nu går på hæld. Vi har fået ny landskasserer Hans
Aagaard Larsen, Furesø VV, som vi glæder os meget til at arbejde sammen med. Der var
mange papirer og forskellige dokumenter, der skulle udfyldes og underskrives af alle 3
FU-medlemmer inden alle formaliteter var i orden, men NU skulle det hele være på plads.
Invitation til VISIONSFORUM
Dorte har været til en masse møder her i efteråret, og fra ét af dem, er der kommet en
invitation til et Visionsforum ud af det, som vi sender som fil sammen med dette
nyhedsbrev.
Se vedhæftede fil samt nedstående links:
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd: http://www.akks.dk/
NordVisa: http://www.nordvisa.org/
Visens Venner I Danmark: http://www.visensvenner.dk/
Viser og Sange på DR: http://www.dr.dk/p5/viser-og-sange

Ryslingekurset, der ligger i dagen fra 1. til 7. august 2015, er nu på skinner.
Vi har gennemgået evalueringsskemaerne og har lavet ændringer, der var
undervisningsmæssig og økonomisk mulig.
Hvis man tilmelder sig kurset inden 1. marts gives der en rabat på 500 kr., ellers er
prisen for en spændende uge med Visen i Centrum, hvor I får kost, logi og undervisning
samt samvær med mange spændende viseentusiaster, kun 4300 kr.
Tilmeldingen kan ske til Ryslinge Højskole www.ryslinge.nu og yderligere oplysninger kan
fås hos Lise Ketilsø på lise@ketilsoe.dk eller på tlf. 2370 0126.
Fil med kursurbeskrivelse er vedhæftet.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og viseligt nytår
og et tak for året der gik!
Forretningsudvalget for Visens Venner iDanmark

Dorte Birch, Hans Aagaard Larsen og
Lise Ketilsø,
sekretær

Sekretær: Lise Ketilsø tlf: 9846 0126 / 2370 0126
Åhavevej 32, Voerså
9300 Sæby
lise@ketilsoe.dk

Kasserer: Jytte H. Bendixen tlf: 2296 9296
Stenlandsvej 16, Vindinge
4000 Roskilde
jhbx@vindingenet.dk

