Visevänner!
Välkomna till en ny säsong med Visans Vänner. Som det stod i
kallelsen till årsmötet kommer vi att ha ytterligare två visträffar
nu i vår.

En Påsksmäll !!!
Ja, den första träffen blir fredagen den 3 april kl 19.00
i församlingshuset, Hässleholm.
Johnny Martinsson kommer och sjunger
egna och andras visor.
På menyn står typisk påskmat, dvs kycklingfilé
med klyftpotatis med mera. Till kaffet blir det
en påskbakelse. Du tar själv med dig dryck till
maten.
Glöm inte sångboken, för naturligtvis ska vi ha
allsång också!
Vi vill ha din anmälan senast 2020-03-30 till Ann-Christine Johansson,
0451-120 86, 070-257 50 96, eller via mail ankiejohansson@icloud.com
Anmälan är bindande.

Alice-Babs-afton
Det låter väl lockande! På vårens andra visträff, som blir fredagen
den 15 maj kl 19.00 i församlingshuset, Hässleholm, kan vi njuta av
ett fartfyllt och roligt program.
Ylva Palmgren och Birgit Berg
sjunger och spelar ur Alice Babs
rika repertoar.
Vi äter en härlig vårmiddag i form av en
laxrätt med goda tillbehör och sedan blir
det något gott 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 2020-05-11 till Ann-Christine
Johansson, 0451-120 86, 070- 257 50 96, eller via mail
ankiejohansson@icloud.com Anmälan är bindande.
Nämndens samtliga ledamöter kvarstod/valdes om vid årsmötet.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2020 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 2020-03-31.
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.
Vi kommer att maila/skicka ut medlemsmatrikeln. I matrikeln finns uppgifter om
medlemmarnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du inte vill
att medlemmarna ska se dina uppgifter i matrikeln ber vi dig anmäla detta till
Eva Klang.
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