Så starter efterårets visekoncerter
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Kære vise venner

Efter en lang og god, og ind i mellem meget varm sommer, er
det atter tid at mødes til hyggelig visesang. D.11. sept. mødes vi på Dalgården. Denne gang med gæster fra Visens venner i Roskilde. Vi ser frem til en ny sæson med hyggelige arrangement både med egne aktive men også med gæster udefra. Til arrangementet i oktober arbejder vi med temaet
”døgnet” .

Efter en god og (ind mellem – meget) varm sommer er det
igen blevet tid at mødes til hyggelig visekomsammen.
-Visens Venner Østsjælland holder deres første arrangement
søndag d.11. sept. Og der har vi inviteret vores kollegaer fra
Visens Venner i Roskilde, siger visevennernes formand Henning Petersen. De kommer seks/quinder mand med et varieret
program og underholder på Dalgården, Thujavej 19 i Rønnede.
Det er som sædvanlig kl. 14.00.
Gæsternes pianist er Else Skov med lidt hjælp fra Flemming
List. Kaj Kunz spiller guitar og resten af holdet fra Roskilde
lægger stemmer til.
Medlemmer af Visens Venner Østsjælland har gratis adgang
(og det koster kun 150 kr. årlig at være medlem)for samtlige
sæson 2022-23 koncerter. De gæster der endnu ikke er blevet medlemmer må slippe 60 kr. ved indgangen. Søndagens viseKaffe og kage kan fås for bare 40 kr.
I disse uger øver de lokale aktive på programmet til næste
arrangement, den 24. okt. Hvor de selv går på scenen I Dalgården.
-Vi arbejder på et program med temaet ”døgnet”, fortæller
Mette Østerbro. Det bliver et udvalg af viser som dækker
hele døgnet fra morgen via middag til aften og godnat sange.
Det skal nok blive sjovt.
van

Mette har kontakt till musikskolen, og vi håber at vi senere
på året kan præsentere nogle unge mennesker på scenen.
Vi kan stadig bruge flere medlemmer, så
kender du nogen som kunne tænke sig at
deltage hos os, hvad enten det er som tilhører eller måske som aktiv sanger eller
musiker. Så tøv ikke med at tage dem
med.
Med ønsket om en god sæson
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VVØ,s sommerudflugt

Kommende arrangementer i VVØ:

I år fik vi genindført traditionen med
en sommerudflugt, som Pga. Corona
har ligget stille nogle år. Turen gik til
Næstved automobil museum, til et kig
tilbage i tiden. Birthe Olsen havde
fornøjelsen af at hilse på sine forældres ford A. Hun var benovet over at
hun som 18-årig med et friskt kørekort i lommen, fik lov til at låne den
og selv køre på tur til Næstved. Museet rummer Danmarks største private bilsamling, plus en hel del andet.
På anden sal var lavet et værksted
som det så ud i 1955. På væggen
hang et smøreskema til Moris 1000.
Tænk, der var steder på den der
skulle smøres for hver 750 km. I dag
kører de fleste biler mindst 15000 km
mellem service. Jo, der er sket noget
med teknikken.
Efter rundturen nød vi smørrebrødet i
den hyggelige restaurant, og som traditionen byder, leverede vi lidt underholdning for museets gæster. Et hold
fra en veteranbils klub nød vores optræden. Passende til lejligheden havde vi sammensat et program med bilrelaterede viser. Ulla sang bla. ”før vi fik bil” og
formanden leverede historien om
”Arthurs Wartburg” og ”vognen og
mig”.
Jeg håber vi også kan lave en sommerudflugt næste år. I må gerne
begynde at tænke over hvor turen
skal gå hen.

Lørdag d.18 juni: sommerudflugt til Næstved bilmuseum
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Søndag d.11.sept sæsonstart
Søndag d.23.okt.
Søndag 4.dec. Jule arrangement

Entré til alle almindelige visearrangementer: 00 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer.
Kaffe/kage 40 kr.
Ønsker du transportmulighed til arrangementer?
Ring til et bestyrelsesmedlem.
Vi øver hver onsdag fra kl. 19,00 på Dalgården i Rønnede.
Nye aktive er meget velkomne.
Kontakt formanden før du kommer, da det kan ske at en øveaften er aflyst.
Har du en e-mailadresse?

Vil du have Visestrengen og eventuelt andre nyheder sendt direkte til din mailadresse? Send en mail til formanden,
borupvej30@gmail.com så kommer du med på forsendelseslisten og foreningen sparer porto.

Visens Venner Østsjælland

Formand:
Henning Pedersen, Borupvej 30 4683 Rønnede - 5671 2290
mob. 2071 1727 - E-mail: borupvej30@gmail.com
Kasserer:
Jette Olsen, favrebyvej 11, 4654 Faxe Ladeplads 30 63 45 33 E-mail: jettefroulund@gmail.com
Bladredaktør: Henning Pedersen
Se også vores hjemmeside: www.visensvennerost.dk
Nu også på facebook: Visens venner Østsjælland
Bank: Sjællandske sparekasse konto: 6070-199627 4

