Bestyrelsen

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

Kalender :
(ændringer kan forekomme)

Visearrangementer:

27. Februar 2020
Kasserer og webredaktør:
Viseaften
Benny Bøgelund
Visevært: Sonja
Tlf.: 4182 4554
Tema: Kai Normann Andersen
E-Mail: bennyboegelund@gmail.com 30. April 2020
Bank: 2470 – 898 378 6031
Viseaften – sommerafslutning
Visevært: Holger
Sekretær:
Tema: Halfdan Rasmussen
Alice Ilberg Schultz
10. September 2020
Tlf. 20 99 83 27
Generalforsamling - Viseaften
E-mail: alice@schultz.mail.dk
Visevært: Sonja
22. Oktober 2020
Bestyrelsesmedlem:
Viseaften
Torben Hausted
Visevært: Torben
26. November 2020
Tlf.: 4042 5687
E-mail: torbenhausted@gmail.com
Viseaften – juleafslutning
Visevært: Alice

Næste blad

Kommer i april 2020
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 eller mobilepay.

10. årgang nr. 1

Februar 2020

Godt nytår til alle vore medlemmer

Selv om vi nu skriver februar vil jeg alligevel ønske jer alle godt Nytår.
Juleafslutningen bød på både alvorlige, muntre og dejlige viser og
julesange. Julemanden kom også på besøg med kurven fuld af pebernødder og slik.

Næste viseaften den 27. februar

Sonja er visevært på næste viseaften, og hun har valgt viser med temaet:
”Og melodien er af Kai Normann Andersen”.
Sonja skriver: Datidens store komponist, Kai Normann Andersen, blev født
den 11. april 1900. Han kom i banklære, men det var musikken, der havde
hans interesse. I banken blev han også kaldt ”geniet fra folieafdelingen”.

Han blev kaldt ”Den sky romantiker”. Han ønskede ikke at gøre noget
stads af sig selv, men gik dog altid flot klædt.
Allerede som 18-årig havde han skrevet en melodi, men det første store
gennembrud kom i 1924, hvor han skrev ”Du gamle måne”.
Under 2. verdenskrig skrev han blandt andet visen ”Man binder os på
mund og hånd”, som slap gennem censuren, da tyskerne ikke forstod
dobbelttydigheden.
Mange af hans sange er blevet evergreens, som stadig spilles i Giro 413.
Hvem husker ikke ”Musens sang”, ”Den allersidste dans” eller ”Glemmer
du”?
Han var utrolig produktiv, idet det blev til omkring 900 melodier, hvoraf
langt de fleste stadig høres i radioen, eller bliver brugt til private
lejlighedssange.
Den 2. februar kunne foreningen fejre 30 års fødselsdag, og det vil vi
gerne markere ved at være værter for kaffe/te og lagkage i pausen (skal
bestilles).

Lodtrækning

På viseaftenen trækkes der lod om 2 x 1 flaske vin blandt de
medlemmer, der betalte kontingent for 2020 inden den 31. december
2019.

Gæster

Bestyrelsen har vedtaget, at det fremover vil være muligt at invitere 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.
Vi, der sidder ved kassen, har en lille bøn til jer – ikke for store sedler,
når I skal betale for indgangen. Det er rigtig svært for os at have
byttepenge nok.

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.
Til denne viseaften er det vigtigt, at bestille kaffe og lagkage, så vi er
sikre på, der er nok til alle.
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 eller mobilepay i OKKlubben

Løsningen på julequiz

Her får I løsningen på julequizzen: 21X,112, 2X1, 21X2

Kontingent 2020

Årskontingentet på kr. 200,00 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

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.

