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Formanden har ordet:

Kære Visevenner.

Jeg er gået i skyggen, da vi er inde i en periode, med hedebølge. Vi er i juni og der
kan tænkes tilbage på et MEGET, MEGET hektisk forår. TÆNK – vores forening har
eksisteret i 25 år.
Vi har festet i Kikko bar og jeg vil gerne sige en stor TAK til ALLE, der gjorde den
dag, så festlig, som jeg syntes den blev. At samle næsten 150 til en sådan eftermiddag er overvældende.
Det var så ”bare” meningen, at resten af året, skulle være EEN stor fest, men pludselig skulle vi ud og finde nye lokaler.
JA, I læser rigtig. Fra januar 2020 kan vi desværre IKKE være i MultiCenter syd
mere. Vi har ledt ”med lys og lygte” efter egnede lokaler. Der er stort set ingen steder,
hvor en så dejlig stor forening, kan være. I bestyrelsen har vi haft et krav om, at det
allerhelst skulle være i bymidten. I 11. time ER det lykkedes.
Vi skal være på Lindeskovskolen. Her har de et egnet lokale. Der er borde og stole til
godt 120, med mulighed for flere. Der er en stor scene. Der er fantastisk gode parkeringsforhold. Der er nem adgang - også for kørestolsbrugere, en venlig pedel, så nu
har vi god tid til at finde det materiale, som skal få ” lyd på ”. Vi håber og tror, vi har
fundet den BEDSTE løsning for ALLE.
Jeg vil takke ALLE jer Aktive på scenen, for en stor velvillighed, når der skal
arrangeres viseaftener. Det er virkelig et puslespil, at få kabalen til at gå op. Vi har
gjort vores yderste, for at få et varieret program, så det bliver en STOR glæde, også
at komme, som AKTIV lytter.
Tak for hjælp til teknik. Tak for hjælp, før og efter hver viseaften og tak til bestyrelsen
for godt samarbejde.
I juli og august skal vi igen synge solen ned på Slotsbryggen. ALT sang giver energi
og glæde og det er netop det, vi har brug for i en forening som vores. Derfor har vi op
nået at være til i 25 år, og vi fortsætter – IK?

På glad gensyn
Elisabeth

2

Vise Tidende nr. 2 2019 - Visens Venner i Nyk. F

Ida skriver:
Først vil jeg takke for en flot jubilæumsfest, der blev afholdt med meget forudgående planlægning og omtanke for at
gøre dagen så festlig som mulig. Det
lykkedes fuldt ud, helt imponerende at
Elisabeth kender sin flok på 146 visevenner så godt, at en bordplan var lagt,
så alle bare kunne slå sig ned på en ønsket plads. Alle har prøvet denne øvelse
i mindre format, og ved hvor meget hovedbrud det kan give, så mindst 10
stjerner til vores formand for det.
Og den fine tanke med at vælge æresmedlemmer, som har gjort en god og
lang indsats for Visens Venner i Nykøbing F. alle fortjente et skulderklap og
det giver glæde hos hver enkelt. Også
en god idé for eftertiden.
Der blev i løbet af formandens tale delt
mange smukke blomsterbuketter ud til
visevenner der på forskellige måder har
været med til at tegne et billede af glæde over at være viseven. Det blev en
festlig dag for alle med dejlig mad og
god stemning.
Tilbage til årets forløb, tak for mange
gode aftener som jeg altid glæder mig til.
Vi er så privilegeret fordi så mange aktører lægger så meget i at underholde os
og alle de glade og dygtige spillemænd
der bare kan det der med at skabe
glæde med deres musik.

Det må også siges at vi i foreningen er
privilegeret at have Karen Zubari der
med fine digte om hverdags oplevelser,
som er til at forstå, er med til at give tankerne et løft.
Til slut, tak til betyrelsen og alle visevenner med ønsket om god vind fremover.
Mvh.
Ida Jensen

Sommerlørdag i Virket hus 6. juli
fra kl. 12
Endnu en gang er det bevist, at selvom
det regner, kan vi godt finde Virket hus.
Med masser af mad, drikke og gode
sangstemmer, så går det fint inden døre.
Vi fik fyldt huset op og Benny, Torben,
Per og Ib spillede på harmonika og tilmed havde Ib, flittigt saven i brug.
Tak til ALLE der mødte op og sang
solen frem.
Pbv.
Elisabeth
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Viseaften: torsdag d. 26. september 2019
DEN VIL JEG OGSÅ GERNE SYNGE IGEN..
Visevært: Lissy og Elisabeth og Eskil (vores store støtte) er ved klaveret.
Efter at have øvet en vise og sunget den til en viseaften,
tænker vi ofte: Hvad nu? Skal den aldrig synges igen?
- Jo den skal –
Det vil vi få bevis på i første afdeling i september.

Anden afdeling:

”Visens Venner Amagerland”
Vi får besøg fra Visens Venner på Amagerland.
Ivy Parsbæk og Jørn Schlichting vil underholde med deres rige program med viser.
De har underholdt os før, hvor Ole også var med, så vi glæder os meget til at byde
dem velkommen igen. Ivy og Jørn er fantastiske visefortolkere, med teksterne i centrum.

Velmødt den 26. september 2019

kl. 19.00

Husk drikkevarer

Visevært: BESTYRELSEN. Entré: Medlemmer kr. 25,- Gæster kr.50,-

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00
MultiCenter Syd
Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F
Husk drikkevarer!
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Viseaften torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.00
Visevært: Willy Bartels

31. oktober genopfrisker vi sommeren med
blomsterfest - solist - fællessang - og syng med.
Der vil blive trukket lod om nogle af blomsterne.

Vel mødt og god eftersommerfest.

Vel mødt den 31. oktober 2019

kl. 19.00

Husk drikkevarer

Entre: medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr.

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.00
MultiCenter Syd
Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F
Husk drikkevarer
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Viseaften torsdag den 28. november 2019 kl. 19.00
DEN VIL JEG OGSÅ GERNE HØRE IGEN
1 afdeling er Anne-Grete visevært.

Den vil jeg også gerne høre igen har Anne-Grete kaldt 1. afdeling, fordi:
Der var lige et par viser, jeg manglede at høre igen, og selvom vi kun er i november,
kan det godt være, der kommer et par juleviser med af slagsen.
Eskil, Kaj, Benny og Torben akkompagnerer.

2. afdeling er Ane Lise visevært.

IRSKE VISER SUNGET PÅ DANSK ..
Irske viser sunget på dansk + et par stykker på engelsk, ja sådan lød overskriften til vores viseaften den
28. februar 2013.
Jeg er så heldig at have fået lov til at stå for en sådan
aften igen, så i anden halvdel, vil vi igen synge nogle
af de mange dejlige irske viser, der er oversat til
dansk.
I 2013 var det Kaj på guitar og Ole og Søren på harmonika, der akkompagnerede. Kaj
vil stadig have sin guitar med, men Søren er desværre ikke mere og Ole er desværre for
syg til at kunne spille. Men så er det godt, at vi har Torben og Benny og de vil stå for
musikken med deres harmonikaer.
Vel mødt den 28. november 2019

kl. 19.00

Husk drikkevarer
Entre: medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr.

Torsdag den 28. november 2019 kl. 19.00
MultiCenter Syd
Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F
Husk drikkevarer
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Viseaften torsdag den 12. december 2019 kl. 18.00
Juletræet med sin pynt,
Venter på vi får begyndt …..

Derfor skal vi sammen pynte juletræet, så alle bedes medbringe 1. stk. julepynt fra
egen juletræskasse.
Der ER lys på træet!
Når vi har spist vores medbragte mad, synger vi som altid julen ind, med fællessange
og solister. Der er også veloplagte harmonikaspillere til at være
med til at synge og spille julen ind.
Ind mellem bliver der tid til at drikke vores medbragte kaffe.
Visevært: Kirsten

(håber at se mange nissehuer).

Mange julehilsner
”nissen”

Vel mødt den 12. december 2019

kl. 18.00

Entre: Medlemmer 25 kr. og gæster 50 kr.

Husk mad, drikke, bestik, tallerken, kaffe m.m.

……DET ER SIDSTE ARRANGEMENT I MULTICENTER SYD. ……..

Alle viseaftener finder sted i kantinen på
MultiCenter Syd, Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F
– Husk altid DRIKKEVARER
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