
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev 2021-1 
9. marts 

Vi går i retning af forår og sommer og glæder os til at det bliver muligt igen at mødes i vores 
forening til sang og musik. Dog skal vi stadig væbne os med tålmodighed, og mens vi venter kan vi 
bl.a. synge sammen på afstand til daglig morgensang og fredag aftensang i TV - og sikkert også til 
andre arrangementer på afstand. Her bliver vi præsenteret for gamle som nye sange og viser i 
forskellige fortolkninger, som vi måske kan tage med ind i vores viseforening. Vi håber du holder 
stemmen og sangglæden varm til vi kan mødes igen. 

Normalt vil du i marts måned modtage vores foreningsblad med omtale af viseaftener og billeder af 
hyggeligt samvær, men alt har jo været nedlukket, så det vil blive et meget "tyndt" og kedeligt blad. 
Vi har derfor besluttet at vente med bladet og i stedet samle information i et nyhedsbrev.  

Vi kan ikke spå om fremtiden, men Corona-vaccination er kommer godt i gang, og vi venter 
tålmodigt på at det bliver vores tur. Så vi tror og håber at aktiviteterne i vores forening kan begynde 
at tage form hen over sommeren ...... dog skal vi nok regne med at der stadig vil være 
forholdsregler, som efterhånden er blevet dagligdagens nye vaner. 

Vores jubilæumsaften (30 år), som blev udskud 1 år til 18. marts 2021, må vi desværre aflyse - og 
det gode program og overraskelser må I have til gode til der bliver mulighed for at forsamles til 
viseaften. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastsætte en dato, men I er de første der 
får information når der bliver mulighed for at afholde dette festlige arrangement. 

Generalforsamling 2021, som er planlagt til 8. april 2021, må vi også udskyde. Når der er åbent for 
at  forsamles mindst 50 personer, vil vi planlægge afholdelse af generalforsamlingen. Der vil til den 
tid blive udsendt dagsorden i god tid før afholdelse af generalforsamling. 

Hulemøder i musiklokalet eller festsalen afventer at der kommer lempelser i begrænsninger for at 
forsamles - vi vil gerne have mulighed for at mødes ca. 20 personer. Når der bliver mulighed for at 
afholde alm. hulemøder vil det blive udmeldt på Email til denne gruppe af medlemmer. Men vi 
regner med at I mødes i små "bobler" og synger lidt når der er lyst og mulighed for det.  

Som medlem af Visens Venner på Amagerland vil du i løbet af sommeren modtage 
kontingentopkrævning for sæsonen 2021/2022. Men beløbet vil være reduceret pga. de mange 
aflyste viseaftener i sæsonen 2020/2021. Det er ikke muligt helt at udelade kontingentopkrævning, 
da vi skal kunne dokumentere antal medlemmer i foreningen, og dette sker via  kontingentbetaling. 
Alle nuværende medlemmer modtager derfor en kontingentopkrævning med et minimumsbeløb 
(kr. 50) for næste sæson.   

Øvrige arrangementer som Alsang 4. maj 2021 og udearrangementer planlagt i foråret, må 
foreløbig afvente om der bliver mulighed for afholdelse. 

Foreningsarbejde i Corona-tid er stadig svært, men vi håber at I passer godt på hinanden til vi kan 
mødes igen - Vi savner at synge og spille sammen med jer. 

    De varmeste hilsner fra bestyrelsen  


