Bestyrelsen:
Jens Ole Pedersen, Skovbakkevej 13,
8850 Bjerringbro. Tlf. 22 32 47 28
e-mail: jensolep8850@gmail.com
Karsten Jørgensen, Søndergade 60,
8620 Kjellerup. Tlf. 23 69 45 53
e-mail: karstenjq@gmail.com

Visens Venner i
Kjellerup

Per Mark, Hængebøgen 3,
8620 Kjellerup. Tlf 26 78 26 95.
e-mail: permark@fiberpost.dk
Bent Kragh, Højvangen 9
8620 Kjellerup. Tlf. 53 37 83 66
e-mail: kragelykken@energimail.dk
Jørgen Sonne, Hedebyvej 18,
8600 Silkeborg. Tlf. 86 82 83 64
e-mail: ajsonne@mail.dk

VVKjellerup:
Information om arrangementer m.m.:
www.visensvenner-kjellerup.dk

VVDanmarks hjemmeside:
På Visens Venners hjemmeside
www.visensvenner.dk
kan du finde oplysninger af interesse for visevenner.

Februar 2020
Fredag den 13/3: Viser fra besættelsestiden
Fredag den 24/4: Besøg af Ivan og Nervepigerne

Generalforsamling den 24/1 2010.
Mere end halvdelen af foreningens medlemmer var mødt frem til
generalforsamlingen – det er der vist ikke mange foreninger, der
kan konkurrere med. Efter formandens velkomst sang vi Hyldest
til visen, og så kunne vi starte på dagsordenen med at vælge
Thorben som dirigent uden modkandidat. Thorben styrede
derefter generalforsamlingen på sin sædvanlige sikre måde.
Af formandsberetningen fremgik det, at 2019 har været et
travlt år Visens Venner i Kjellerup: Udover jubilæumsrevy med to
opførelser har repræsentanter for foreningen optrådt mange
forskellige steder. Jens Ole kunne også oplyse, at vi har fået
støtte fra bl.a. Veluxfonden til indkøb af et nyt klaver – han
sluttede sin første beretning med at rose medlemmerne for at
være et godt og trofast publikum.
Herefter fremlagde Karsten regnskabet, hvoraf det fremgik, at
vi i 2019 har anskaffet et nyt klaver og en ny lydmixerpilt.
Regnskabet blev godkendt med én kommentar: Finn roste
bestyrelsen for at skaffe så mange penge i kassen ved at
optræde ude og for at have lavet maden til en dejlig
juleafslutning.
Bestyrelsens fem medlemmer blev genvalgt uden modkandidater,
Ulla genvalgtes som revisor og Poul blev nyvalgt som
revisorsuppleant. Olga havde på forhånd meddelt, at hun ville
trække sig som medlem af det praktiske udvalg, men efter at
Anne, Alice og Grethe var valgt til udvalget, lovede hun, at hun
også fremover vil hjælpe til i køkkenet.
Under Eventuelt udnævnte Formanden de meget overraskede
Tove og Per til æresmedlemmer og takkede Thorben for god
udførelse af hvervet som dirigent, og Lotte gav ros til publikum.
Som noget nyt blev maden leveret af Vinderslev Forsamlingshus,
og den var god. Efter maden gik vi i gang med en konkurrence,
ledet af Tove. Ud fra oplysninger om, hvad der var sket et
bestemt år, skulle der sættes årstal. Der var ivrig diskussion ved
bordene om, hvornår Ronald Reagan blev præsident og hvornår
planeten Pluto første gang blev observeret eller Ferdinand von
Zeppelin blev født eller B.S.Ingemann skrev ”I sne står urt og
busk i skjul”. Ét bord opnåede 117 ud af 120 mulige points, mens
andre borde havde svært ved at nå over 50. For alle år indgik i

oplysningerne, at en bestemt sang var skrevet det år, og sangen
blev sunget.
Aftenen sluttede med fællessangen ”Hvordan kan Vorherre dog
nænne”.
Per.

Viser fra besættelsestiden
fredag den 13. marts 2020
kl. 19.00 i Alhuset
Den 9. april er det 80 år siden, Danmark blev besat, og
den 5. maj er det 75 år siden, landet igen blev befriet.
I den anledning har vi sat besættelsestidens viser på
programmet. En anden grund er, at vi sidste år havde
et tema, der hed ”Viser fra mellemkrigsårene”, fordi vi
var blevet bedt om at optræde med det tema (det
blev nu ikke til noget), og opdagede, at der var mange
gode viser fra perioden 1940-45.
Vi glæder os til at give jer genhør med Hyp, lille Lotte
og Luk dine små, uskyldige øjne, men formentlig også
præsentere noget nyt.
Pris inkl. mad: 60 kr. - 90 kr. for gæster
Tilmelding til bestyrelsen senest tirsdag den 10/3.

Forårets sidste arrangement:
Fredag den 24/4: Ivan og Nervepigerne

Datoer for efteråret:
Lørdag den 12/9: Landsmøde i Kjellerup
Fredag den 23/10: Viseaften med besøg fra VVKøge
Tirsdag den 27/10: Spil Dansk Dag
Fredag den 27/11: Juleafslutning.

