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                 Frederikssund  d. 1. juli 2016 

Kære Vise Venner !  
    

Jeg håber, at I nyder den dejlige Danske sommer på godt og ondt, der er jo altid 

delte meninger omkring vejret, nogle vil have regn til haven, mens andre vil have 

sol på maven, men uanset hvilken grøft, man står i, kan vi ikke gøre andet end at 

 ta` det, der kommer til os oppefra og så få det bedste ud af det. 

 

Noget andet, som vi selv kan bestemme, er om du / I  fortsat vil være en del af 

Visens Venner Frederikssund, det er helt op til en selv. Her spiller de højere  

magter ikke ind, her har vi det, som med et fint ord kaldes selvbestemmelse. 

 

Vi starter den nye sæson fredag d. 26 august, hvor vi får besøg af  V. V. Furesø, 

samt årets 5. bedste i Danmark har Talent, Georg Larsen kaldet " Gogge ", han vil 

synge og fortælle lidt omkring sit liv, og er måske landets ældste aktive solist ? 

 

Hvis du / I vil være sikker og opleve dette  på nærmeste hold, kræver det, at du / I  

inden d. 1. august indbetaler kontingent for Sæson 2016 / 2017, enten sæson 

295,00 kr., eller alm. på 145,00 kr. Husk at dette medlems skab giver adgang i 

andre Vise afd. på medlemsbetingelser.  

 

Kontingentet kan indbetales på netbank i Danske Bank Reg. nr. 1551  

og konto nr. 156-6164. Husk at skrive jeres navn, som indbetaler. 

 

Hvis du / I ikke har netbank, kan der betales efter nærmere aftale med mig. 

 

Bestyrelsen glæder sig til igen at lave nogle Viseaftener og kunne underholde jer 

med viser og sange, og som vanligt bliver de magiske 5. min. bibeholdt til alles 

tilfredshed, så øv dig og prøv det at stå på en scene, og glæd dine Vise Venner Det 

er ikke farligt. 

 

Fortsat god sommer med det der er tilbage, og på Viseligt gensyn d. 26. august. 

Program for denne aften kommer ud til jer d. 19. august. 

 

Pbv. 

Erling 


