
                             

 

Visevänner! 

 

Välkomna till en ny säsong med Visans Vänner. Som vi nämnde på 
årsmötet kommer vi att ha ytterligare två visträffar nu i vår. 

Den första träffen blir fredagen den 15 mars kl 19.00 i församlings-
huset, Hässleholm. 
 

Då kör vi i gång med en dansk aften!     
   

Malene Langborg, en danska som nu bor i 
Vittsjö, gästar oss, Hon framför bland annat sina 
egna låtar med jazzy gitarr och vacker röst. 
Malene är ibland sångsolist med storband men 
uppträder också på mindre festivaler och i 
visföreningar. 

Selvfølgelig spiser vi danske smørrebrød. 
Drikkevarer bringer du selv med till smørre-
brøden. Derefter blir det kaffe og wienerbrød.  
 
Betalning i svenska kronor, dock! Glöm inte sångboken till allsången. 

Ingvar Claesson kommer och informerar om hemsidan.  
    

Vi vill ha din anmälan senast 2019-03-11 till Ann-Christine Johansson, 
0451-120 86, 070-257 50 96, eller via mail ankiejohansson@icloud.com 
Anmälan är bindande.   
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Vårträff med hattparad  

Det låter väl lockande! På vårens andra visträff, som blir fredagen 
den 10 maj kl 19.00 i församlingshuset, Hässleholm, satsar vi på en 
hattparad. Och det gäller både damer och herrar.  
 

Fredrik Sahlin och Rune Lindqvist kommer och underhåller. 

Vi får njuta av en härlig vårmiddag med varm kokt lax, kokt färsk-
potatis, grönsaker - och rabarberpaj till kaffet. Du tar själv med dig 
dryck till maten och glöm inte sångboken, för vi ska självklart även ha 
allsång.  
Vi vill ha din anmälan senast 2019-05-06 till Ann-Christine 
Johansson, 0451-120 86, 070- 25750 96, eller via mail 
ankiejohansson@icloud.com  Anmälan är bindande.  
 

Nämndens samtliga ledamöter valdes om vid årsmötet. Vi fick  
också en vice klubbmästare: Ellinor Martinsson, som hälsas 
välkommen till nämnden. 
 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften för år 2019 är 200 kronor som sätts in på bankgiro 
5720-9611.  
Observera – vi skickar inte ut inbetalningskort. Glöm inte att ange 
avsändare i meddelandefältet. Förfallodag är 2019-03-31.  
Om medlemsavgiften inte har betalats efter en påminnelse, upphör 
medlemskapet i Visans Vänner. 

 

Välkomna till vårens visträffar ! 

Nämnden/Eva Klang 

                                                            

Hemsidan: Om du inte vill ha med namn och/eller bild på vår hemsida så ber vi dig 
anmäla detta till någon i nämnden. 
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