Afs.:
Visens Venner i Roskilde,
Stenlandsvej 16,
4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt
28. årgang nr. 2 - april 2016

Til kalenderen:
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen
22.05.16 kl. 12:30 -16:00 Sæsonafslutning, på r estaur ant Håndvær ker en

Vise-Vers-Nyt med E-mail. Vi er glade for , at over halvdelen af jer har meldt
sig til at modtage bladet via E-mail. Som sagt sparer foreningen et betydeligt beløb
til både porto og trykning af bladet, og vi håber derfor, at flere af jer med tiden vil
tilmelde jer denne ordning.
Vi forstår, at nogle finder det bekvemt at have bladet liggende, så man kan huske,
hvornår det næste arrangement finder sted. Hvis I tilmelder jer E-mail ordningen,
behøver I ikke at bekymre jer om dette.
Modtagere af bladet via E-mail vil i fremtiden få en påmindelse om kommende
arrangementer ca. en uge før arrangementet, en ekstra service som vi nu kan tilbyde. Det elektroniske blad bliver sendt i pdf format. Dette er et format, som alle burde kunne læse. Hvis du ikke kan læse bladet, skal du hente programmet ”Adobe
Acrobat Reader” på nettet. Det er gratis. Hvis du fortsat har problemer, så kontakt
Per. Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig
stadig få tilsendt VV-Nyt med almindelig post, og I andre kan stadig finde bladet
på vores hjemmeside.
Hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til formand Jytte:
vvr@visenroskilde.dk
din e-mail:
Medlems nr.
og eventuel partner nr.
Navn og adresse.

Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 22 96 92 96 eller til mig
Per Nielsen 21 21 50 35, per.nielsen@kabelmail.dk
Vise-Vers-Nyt er medlemsblad for Visens Venner i Roskilde.
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296
Kasserer og repr. for Vennekredsen:
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035
Næste nr. udkommer før ste uge i sept. 2016. Bidr ag til bladet skal vær e
redaktionen i hænde senest 1. sept. 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk

Hjemmeside: www.visenroskilde.dk

Sol, Måne og Stjerner
Søndag den 10. april 2016 kl. 14-16.30
Sted: Roskilde Bibliotek
Velkommen til sæsonens sidste vise-eftermiddag.
Dagens tema er ”Sol, Måne og Stjerner”.
Som sædvanlig .bliver I præsenteret for en blanding af solistviser og fællessange.
Dagens solister er: Britta, Erik, Hanne, Jørgen Gybel, Kaj, Kate, Per og Preben.
Else, Flemming og Kaj akkompagnerer.
Viseværterne Birgit og Ruth præsenterer programmet.
Som sædvanlig serverer VVR en kage til egen medbragt kaffe/te ligesom
"Tyges bar" er åben for lidt øl og vand.
Entre: 30 kr. for medl. og 60 kr. for gæster
Tilmelding senest 6. april 2016 til Jytte på tlf. 22 96 92 96.
Ring mellem kl. 16 og 18, og tilmeld dig, eller læg en besked på telefonsvareren.
Tilmeld jer om muligt samlet, hvis I vil sidde ved samme bord.

Husk også:
Sæsonafslutning søndag den 22. maj 2014 kl. 12.30 - 16.00
på Restaurant Håndværkeren

Nyt fra Bestyrelsen
Generalforsamlingen d. 8.3.2016
Generalforsamlingen blev i år afholdt om aftenen på Kildegården, uden efterfølgende underholdning. Begrundelsen for dette var den relativ lave mødedeltagelse de
tidligere år.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden; men desværre var der udover de aktive kun yderligere et enkelt medlem!. Der var ikke noget kontroversielt at rapportere og derfor som sædvanlig ikke megen debat. Vores nye tiltag med at udsende
VV-Nyt per E-mail og værdien af efterfølgende underholdning blev diskuteret. Det
bliver op til den nye bestyrelse at afveje dette.
Tre bestyrelsesmedlemmer (Britta Pedersen, Hanne Eisen og Per Nielsen) var på
valg. Alle blev genvalgt. Flemming List blev genvalgt som suppleant. Revisor og
revisorsuppleant blev begge genvalgt.

Per – TILLYKKE.

Visens Venner ønsker dig hjertelig tillykke med de 75 år.
Du har nu været aktiv i VVR i en del år og på MANGE forskellige måder.
Meget hurtigt gik du fra at være aspirant til at være aktiv sanger og hurtigt
stillede du dig til rådighed i Bestyrelsen. Og så er det gået derudaf så dine
”kasketter” er mange! Jeg nævner i flæng: Visesanger – selvfølgelig! – visevært, næstformand, lydmand, redaktør af Vise-Vers-Nyt, chauffør,
”lagerforvalter” (af rekvisitter) .....
JO!, vi siger dig TAK og TILLYKKE! og håber, at vi fortsat kan trække på dine evner i
LANG tid endnu. Med visevenlig hilsen Britta

Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingentet på 230 kr./130 kr. om året.

Else Skov 80 År:

Efter valget har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand
Jytte Bendixen
2296 9296 jhbx@vindingenet.dk
Næstformand
Per Nielsen
2121 5035 aogp@kabelmail.dk
Kasserer /sekretær Tyge Schmidt-Jensen2463 6960 tygesj@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Britta Pedersen
4637 3231 britta_taurus@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Hanne Eisen
4636 3613 hanne@eisen.dk
Suppleant
Flemming List
4717 0819 fl.list@privat.dk
Suppleant
Kurt Ehbrecht
4619 0478 kbrecht@mail.dk

P - Pianist
I - Inspirator
A - Aktiv
N - Nodekyndig
I - Ihærdig
S - Super
T -Trofast

Revisor og revisorsuppleant:

Finn Ørbæk og Preben Andersen

Hvor er det skønt at have en pianist, der er så aktiv
som Else!
Som trofast stiller op til – næsten – hvad som helst,
som inspirerer og støtter og på bedste vis siger til,
når noget ikke fungerer for visesangeren. Kære Else,
Visens Venner ønsker dig hjertelig tillykke med fødselsdagen. Vi glæder os til fortsat samarbejde med at
bringe viserne frem i verden. Kærlig hilsen Britta.

-

Sæsonafslutning søndag den 22. maj 2016 kl. 12.30 16.00
i Restaurant Håndværkeren,

Den nye Bestyrelse

Vi byder velkommen til sæsonens sidste Vise-arrangement.
Dagens viseværter er: Kate og Preben , og alle aktive optræder på scenen.
Britta

Kurt

Jytte

Per

Hanne, Tyge Flemming

Nye medlemmer i VVR!
Jørgen Christiansen

Vi byder Jørgen velkommen i Visens Venner i Roskilde
Redaktionen:

Indlæg til Vise Vers Nyt ,ris og ros, ønsker og gode idéer, modtages med glæde. Vi vil også
gerne høre fra jer, hvis I har kommentarer til ”vise debatten”.

Vi starter med at nyde husets lækre frokostanretning, inkl. kaffe og kage.
Efter frokosten starter underholdningen.
Entre: ca. 150 kr. for medl. og ca. 250 kr. for gæster.
Tilmelding senest den 17 maj 2016.
Efter denne dato er tilmelding bindende.
Husk, at der som sædvanlig er "Åben Scene",
Ved ”Åben Scene” er alle velkomne til at synge en vise eller fremsige et digt.
Du vælger selv, det du selv synes bedst om. Kom nu op på de skrå brædder.

