
 

 

 

 

 

Nr. 18 (187), marts 2016 

Sæsonens sidste 

V I S E A F T E N 

  Fredag d. 8. april 2016  

i Asminderød Sognegård 
(dørene åbnes kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20) 

 

Her får vi besøg af nogle friske og velsyngende fætre, 5 stk., som er vilde med Shu-bi-dua.  

Det er vi også flere andre, der er. Shu-bi-dua er vel den danske gruppe, som har markeret sig 

stærkest i den danske befolkning på tværs af alder og køn i rigtig mange år.  Det bliver et 

spændende genhør med de mange dejlige viser, som Shu-bi-dua selv har skrevet teksten og 

komponeret melodierne til.  Der er noget at glæde sig til.    

 

Tilmed er guitaristen i gruppen, Peter Nisbeth, søn af Annette og Ole Nisbeth, som er ved at 

revne af stolthed over at have så kvik en søn.  Kan hænde I også får lov til at høre de glade 

forældre! 

 

Derudover vil andre af vore egne fuldende denne viseaften, som er finalen på denne visesæson. 

På gensyn. 

Visevært Per 
 

 

 

 

 

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. 

http://www.vvin.dk/


 

HUSK nu også lige vores viseaften på fredag d. 11. marts,  

hvor Verner er visevært! 

 

Første viseaften 

i den ny sæson 2016/17 

finder sted  

fredag d. 9. september 2016 

Nærmere herom i Skjælm, som udkommer i august. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I VVIN 

Tid: Mandag d. 25. april 2016 kl. 19.00 

Sted: Sognegården, Asminderød 

Dagsorden, som følger: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent 
5. Nyt fra Visens Venner Danmark 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse: 

På valg er Per Husfeldt og Johan Bech Pedersen. Per modtager ikke genvalg. Bestyrelsen 
foreslår i stedet Iben Hasselbalch. Johan modtager genvalg.  

8. Valg af 2 suppleanter.  
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
10. Eventuelt. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Alle skal være velkomne, også vennekredsen.  

 

                                                        På gensyn/bestyrelsen. 
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        Sæsonens sidste HULEMØDE  

                                      med start kl. 18.00   

            Onsdag d. 30. marts hos Lise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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