
Nyhedsbrev fra formanden           
 
Til alle medlemmer af Gladsaxe Viseforening 

Selv om det nu nærmer sig med fremstillingen af en vaccine mod Coronavirus, er der 
stadig lange udsigter til at vi igen kan begynde at synge sammen 

Vi må håbe på, at vaccinen er klar engang i januar / februar 2021 og vi må forvente at 
mange af vores medlemmer er blandt de første der bliver vaccineret. 
Vi må derfor vente og se tiden an, hvordan det går. Vi vil fremfor alt ikke udsætte vores 
medlemmer for smitte ved at starte for tidligt. 
Selv om vi alle savner at komme til at synge igen. Forsamlingsforbudet på 10 personer i 
Telefonfabrikken sætte en naturlig begrænsning i at afholde viseaftner. 
Selv om der komme en vaccine skal vi i lang tid endnu overholde sikkerhedsreglerne med 
afspritning holde afstand og bruge mundbind. 
Kommer vi i gang i foråret vil foreningen ikke opkræve kontingent for den manglende sæson, men 
håbe på at vi får en fuld sæson 2021/22. 
Det er samtidig foreningens jubilæumssæson, da foreningen fylder 50 år den 12. november 2021. 
Er der nogle, der har gode forslag til hvordan vi kan festligholde jubilæet 
må i meget gerne henvende jer til bestyrelsen. 
Når vi igen kan starte op er Telefonfabrikken blevet mere synlig i gadebilledet, der komme en 
nyrenoveret hovedindgang med nyt logo og grønne områder omkring indgangen. 
Det har været et stort ønske for mange foreninger at synliggøre kulturhuset på længere afstand. 
Jeg håber alle medlemmer er kommet godt igennem krisen, og at lysten til at synge viser stadig er 
til stede, så vi stadig kan opretholde en viseforening. Det har været en 
svær tid at komme igennem og i vores alder er et år uden aktiviteter lang tid, men vi forsøger at 
holde modet oppe så alle er klar når vi igen kan kalde til visesang. 
Jeg vil ønske alle medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår, og håbe at vi snart kan ses igen. 
Vi udsender dette brev på maillisten, er der nogle der kender medlemmer der ikke er på listen må i 
meget gerne videregive dette brev. 
Mange hilsner til jer alle fra 
Leif Mortensen 
Formand 
 


