
 
 
  
 
 
 
 
Til medlemmer af Gladsaxe Viseforening 
Først godt nytår til jer allesammen, jeg håber i er kommet godt ind i det nye år, og holder 
jer raske.  
Kulturområdet er som alle andre ting stærkt nedlukket, og vi venter stadig på, at vi alle er 
blevet vaccineret mod Corona.  
Det sker forhåbentlig her i foråret, så vi kan nyde sommeren noget mere frit. 
Som tidligere meddelt er der svampeskader i store dele af Telefonfabrikken, det betød at vi 
var usikre over for , 
hvor og hvornår vi kunne holde vore viseaftner. Det viser sig nu, at området med 
Fællessalen og Drop-Inn ikke er skadet. 
Det betyder, at disse lokaler kan bruges, så snart myndighederne ophæver 
forsamlingsforbuddet og nedlukningen af lokalerne. 
Der bliver rift om de få lokaler, der er tilbage i Telefonfabrikken, når dansesalene ikke kan 
benyttes. 
Vi er derfor blevet tilbudt, at vi fremover kan afholde vores viseaftner i Drop-Inn. Det har 
jeg sagt ja til, og vi vil fremover være 
booket ind den 2. og 4. torsdag i måneden mellem kl. 17.00 og 23.00 
Det er noget nyt, at man kan booke Drop-Inn, men det er kun fordi, der er mangel på 
lokaler. 
Vores sædvanlige øvelokale i musikskolen er lukket. Det betyder, at vi sikkert kommer til at 
bruge nogle torsdag aftner til at øve. 
Det kan helt sikkert blive godt at holde viseaftner i Drop-Inn. Der er anlæg, scene og 
mulighed for at sætte tekster op på lærred. 
Vi kan ikke sidde på samme måde som i Fællessalen, men der er hyggeligt, og vi undgår 
søjlerne. 
Nu glæder vi os bare til at komme i gang, og håber at den nye sæson, der starter i 
september bliver uden Corona problemer. 
  
Bestyrelsen overvejer muligheden for, at vi kan holde en sommerudflugt, et sted hvor vi 
selv kan medbringe vores mad og 
hvor man kan komme til ved egen bil, bus eller andet. Nu må vi se hvornår der åbnes op, så 
vi atter kan mødes. 
Denne nyhedsmail bliver udsendt på foreningens mailliste. Der er nogle medlemmer, der 
ikke modtager mail. Kender I nogen, må I meget gerne videregive denne besked. 
Mange hilsner til jer alle fra 
Leif Mortensen 
 


