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Godt Nytår
ønsker vi alle vores visevenner!

VISEAFTEN
Fredag d. 12. februar 2016
i Asminderød Sognegård
(dørene åbnes kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20)

Trubadur Peter Ankarfeldt
og
bassisten Sigurd Brønnum

kommer og optræder 12. februar i Visens Venner i Nordsjælland.
Begge har sunget og spillet det meste af deres liv.
Peter komponerer og synger sine sange, sjove og alvorlige tekster - med humor som et
underliggende lag. Han fortæller ligeledes små historier og anekdoter om sangenes tilblivelse.
Sigurd mestrer både guitar, klaver og bas, og har en Fenderbasguitar, som lægger en dejlig bund,
Samtidig synger Sigurd også en rigtig god andenstemme på flere af Peters sange.
Vores egne visesangere vil også komme på scenen, så vi kan glæde os til varieret aften!

På viseligt gensyn
Lise Ravn, aftenens visevært
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HUSK TILMELDING
via vores booking system www.vvin.dk
hvor du kan gå ind og reservere plads.
Vi ser meget gerne, du reserverer plads 14 dage før en viseaften.
HUSK også at gå ind og slette din reservation
senest onsdagen før en viseaften, hvis du bliver forhindret i at komme.

Næste viseaften
finder sted

fredag d. 11. marts
År 1 efter Halfdan: Ikke mere halfdansk men heldansk!
Åben scene for vore aktive.
Aftenens visevært er Verner.
*********************************

In memoriam.
Som alle i VVIN ved, er Edel ikke længere i blandt os. Edel var et usædvanligt menneske. Altid på
pletten når noget skulle gøres. Altid i godt humør og med en kolossal arbejdskapacitet. (Peter påstår,
at Edel godt kunne blive vred, men det skete sjældent!) Edel har betydet utroligt meget for VVIN.
Hun og Peter har næsten fra starten haft tillidsposter og været væsentlige bærende søjler i vores
forening. Man blev i godt humør af at være sammen med Edel.
I 10 år passede Edel og Peter bordbestillingen, men efter at de afgav dette til Solvejg, mødte de
alligevel op til hver viseaften kl. 18 for at gøre klar med at stille borde og stole op etc. og var altid
blandt de sidste, som forlod stedet. Senest var Edel kasserer i bestyrelsen, et job som nu er overgivet
til Solvejg.
Edels alt for tidlige død er et frygteligt tab for familien, men vi, som har haft så meget med hende at
gøre, savner hende også meget.
Heldigvis har vi mange dejlige minder at tænke på.
På bestyrelsens vegne
Per
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In memoriam.
Foreningens eneste æresmedlem Preben Schiødt er afgået ved døden i en alder af 86 år.
Prebens liv var i høj grad helliget musikken. Preben elskede fest og farver og musik. Preben kunne
spille klaver og harmonika og havde en meget stor og flot stemme. Repertoiret spændte vidt.
Fortrinsvis danske viser, men efter flere års ophold i Sverige var også de svenske viser en del af
Prebens optræden. Især elskede han ”I Roslagens famn på den blommande ø”.
Preben var med til at starte Visens Venner i Nordsjælland, hvilket han har berettet om i et tidligere
nummer af Skjælm.
I de senere år var Preben ramt af en sygdom, som bandt ham til kørestolen, men det kunne ikke slå
hans gode humør ud, og han var stadig god for en frisk bemærkning.
Trods kørestolen var Preben i stand til at give nogle fornøjelige viser i foreningen, altid med stor
applaus.
VVIN er taknemmelig for de mange festlige stunder Preben har givet os, og der er meget fornøjeligt
at tænke tilbage på.
På bestyrelsens vegne
Per

***************************************

Viseaftener i resten af denne sæson
Fredag d. 8. januar 2016: Visevært Solvejg
Fredag d. 12. februar: Visevært Lise
Fredag d. 11. marts: Visevært Verner
Fredag d. 8. april: Visevært/ansvarlig Per
Generalforsamlingen finder sted i Sognegården, Asminderød
mandag d. 25. april 2016 kl. 19.00

HULEMØDER, med start kl. 18.00
Tirsdag d. 26. januar 2016 hos Hanne
Mandag d. 22. februar hos Verner
Tirsdag d. 22. marts Lise
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VVIN’s bestyrelse:
Formand:

Per Husfeldt, Hansensvej 17, 3400 Hillerød
tlf. 4826 2672
e-mail: per_husfeldt@dadlnet.dk
mobil: 4032 2672

Kasserer:

Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå
tlf. 4817 6325
e-mail: solgul@teliamail.dk
mobil: 2855 1843

Sekretær:

Lone Valentin, Rugmarken 49, st.tv., 3060 Espergærde tlf. 4913 5531
e-mail: valentin.lone@get2net.dk
mobil: 2573 8973

Best.medl.

Johan Bech Pedersen, Skovledet 99A, 1.th., 3400 Hillerød
e-mail: johanbp@hotmail.com
mobil: 2970 2968
Verner Sjøholm, Rønnevænget 13, 3070 Snekkersten tlf. 4922 2861
e-mail: sjoholm@mail.dk
mobil: 2348 9336

VVIN’s giro: 9301828
eller Danske Bank: 1551 9301828

Skjælm’s redaktion/ekspedition/medl.registrering: Lone Valentin
Bordbestilling: Via vores hjemmeside www.vvin.dk

