Visans Vänner

Program för hösten 2019

i Hässleholm

Visevän!
Välkomna till en ny säsong med Visans Vänner i Hässleholm.
Vi har tre spännande visträffar på programmet i höst.
Vi startar höstens program fredagen den 13 september kl 19.00
i församlingshuset, Hässleholm. Då blir det visafton med
underhållning av en väldigt kär gäst som
återkommer, nämligen Kerstin Påhlsson!

Köttfärsbiff med potatis, sås och klassiska tillbehör står på menyn.
Du tar själv med dig dryck till maten och glöm inte sångboken.
Vi vill ha din anmälan till Ann Christine Johansson, 0451-120 86 eller
ankiejohansson@icloud.com senast den 9 september. Anmälan är
bindande.

Fredagen den 25 oktober kl 19.00 satsar vi på en fransk afton!
Då blir det franska chansons med Ingela Wahlgren och Rune
Lindqvist!
Vi njuter av typisk fransk mat, nämligen
boef bourguignon med tillbehör. Till kaffet blir
det en fransk delikatess.
Visst låter detta lockande?
Församlingshuset i Hässleholm får en fransk
prägel denna kväll.
Du tar själv med dryck till maten och sångboken. Vi ska försöka leta
upp några franska visor.
Vi vill ha din anmälan till Ann Christine Johansson, 0451-120 86 eller
ankiejohansson@icloud.com senast den 21 oktober. Anmälan är
bindande.

Och så är det dags för skånsk afton i juletid! Vi avslutar året fredagen
den 29 november kl 19.00 men lokal och meny är inte klart ännu. Vi
återkommer om detta.
Däremot vet vi att Bo-Anders Dahlskog från
Skånska kören underhåller denna kväll.

Övrigt: Vi är glada över att ha fått flera nya medlemmar! Och alla
medlemmar får gärna ta med sig ett par gäster vid visträffarna om de
så önskar. På så sätt kan vi kanske bli fler i föreningen.
Nämnden har beslutat följande: Medlems gäst får komma högst två
gånger på visträffar utan att betala medlemsavgift.
Den person som redan nu har varit gäst hos oss två gånger (eller
fler) är givetvis välkommen på våra visträffar igen men han/hon
måste då också bli medlem i föreningen.

Välkommen i höst!
Nämnden
gm Eva Klang
2019-08-18

