Til kalenderen:
Sø. 16.02.20
Sø. 01.03.20
Sø. 22.03.20
Sø. 05.04.20
Lø. 23.05.20
Sø. 27.09.20
Sø. 25.10.20
Sø. 29.11.20

kl. 14:00 - 16:30 Besøg af VV- Brønshøj i gl. Byrådssal
kl. 14:00 - 16:00 Generalforsamling og Fællessang gl. Byrådssal
kl. 14:00 - 16:30 Fortælledagen gl. Byrådssal
kl. 14:00 - 16:30 ”Krig, Fred - Kærlighed” i BIB sal
kl. 12:30 - 16:00 Sæsonafslutningen i BIB sal
kl. 14:00 - 16:30 VVR og fremmed solist i BIB sal
kl. 14:00 - 16:30 VVR Spil Dansk Dag i BIB sal
kl. 14:00 - 16:30 VVR jul i BIB sal

Vise-Vers-Nyt
32. årgang nr. 1 - januar 2020

Kære Visevenner
Godt Nytår! Og velkommen til årets første arrangement.

Søndag d. 16. feb. 2020
kl. 14:00 - 16:30

Byens Hus - Byrådssalen

Til ERIK RAVN !
Erik Ravn fylder 75 år den 11. marts 2020.
Erik kom ind i VVR i okt. 2011. Erik blev herefter i
2014 aktiv sanger, og har siden været med som en trofast
sanger for VVR, både til vores arrangementer, og når vi
har haft engagementer ude i byen.
Erik påtog sig rollen som VVR´s revisor i 2018.
Alle i VVR ønsker dig tillykke på dagen, og vi glæder os fortsat til mange
gode sangoplevelser i dit selskab.
Jytte Bendixen
Vise-Vers-Nyt er medlemsblad for Visens Venner i Roskilde.
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16, Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296
Kasserer og repræsentant. for Vennekredsen:
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16, Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296
Redaktion: Jytte Bendixen tlf. 2296 9296
Næste nr. udkommer ultimo marts 2020. Bidrag til bladet skal være redaktionen i hænde
senest 20. 03. 2020.

E-mail: vvr@visenroskilde.dk
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk

Vi får besøg af
Visens Venner i Brønshøj
Brønshøj Troubadourerne:
Niels-Flemming Carlsen, piano og vokal,
Klaus Helsøe, harmonika og vokal,
Henning Jensen, guitar og vokal,
Wiri Nøhr, Guitar og vokal,
Lena Saul, ukulele og vokal.
De synger nyere viser af Johnny Madsen,
Cornelis Vreeswijk, Benny Holst og
Sebastian evt. Carl Erik Sørensen.
Visevært: Kaj Kunz.
I første afd. skal vi lytte til vore egne visesangere:
Flemming, Kaj og Jørgen Bx
Derefter overtager Visens Venner Brønshøj underholdningen.
Vi serverer en kage til jeres medbragte kaffe.
Der vil som vanligt være salg af drikkelse fra Tyges bar.
Entré: 40 kr. for medlemmer og 80 kr. for gæster.
Tilmelding senest den 12. februar 2020 til vvr@visenroskilde.dk
eller til Jytte på tlf. 22 96 92 96 mellem 16-18
Tilmeld jer om muligt samlet, hvis I vil sidde ved samme bord.

Nyt fra bestyrelsen:
Kære alle vise-venne-medlemmer
Visens Venner i Roskilde siger tak for det forgangne år 2019.
Vi ønsker alle et glædeligt gensyn i 2020. Vi har nu fået en endelig besked
fra kommunen om, at vi kan komme tilbage i Bibliotekssalen fra 1. april
2020.
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrangementer,
som er på programmet i 2020.
Vi starter d. 16. feb. med besøg fra Visens Venner i Brønshøj.
Derefter kommer vores generalforsamling - og fællessang søndag
1. marts kl. 14 i den gamle Byrådssal.
Søndag d. 22. marts er vi igen i Byrådssalen, hvor fortælledagen løber af
stablen. Temaet i år er REJSER
Se nærmere omtale i bladet.
Visevenlig hilsen fra formand Jytte Bendixen

Indkaldelse til generalforsamling i
Visens Venner i Roskilde
Søndag 1. marts 2020 kl. 14-15
Byens Hus på Stændertorvet
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand for 2 år udgår - er ikke på valg
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
(Per Nielsen, Britta Pedersen er villige til genvalg)
8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List er villig til genvalg)
9.Valg af revisor for 1 år (Erik Ravn er villig til genvalg)
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Vibeke Damlund er villig til genvalg)
11. Eventuelt

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde.

Nye medlemmer i VVR!

Ingelise Wiehe Poulsen, Erik Dahl og Ole Rosted

Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde

Efter generalforsamlingen er der

Fællessang i Byens Hus - Byrådssalen
Søndag den 1. marts 2020
kl. 15.00 - 16.00.

Åbent arrangement efter generalforsamlingen:
Alle er velkomne
Så syng da Danmark – lad hjertet tale….
Er der sange, du meget gerne vil synge,
så kontakt viseværten:
Erik Ravn 4079 1660 eller mail erik.ravn@hotmail.com

Søndag d. 22. marts 2020
kl. 14.00 – 16.30

Byens Hus - Byrådssalen

Årets Tema er: REJSER
Verdens fortælledag er en verdensomspændende fejring af den mundtlige
fortælling som kunstart. I nord afholdes den hvert år i marts ved forårets første dag og på den sydlige halvkugle er det på efterårets første dag. Fortællekunsten fejres i Roskilde, hvor viser og historier går op i en højere enhed.
Dette arrangement er et samarbejde mellem Roskilde Fortællerlaug og
Visens Venner i Roskilde
Entre 40 kr. betales ved indgangen. Der er ingen tilmelding
Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget
gerne kaffen selv.
Visevært: Per fra VVR og Magda fra RFL

