
 
 
 

Invitation til viseaften i  

Taastrup, den 27. januar 2017 

  

Konstitueret formand: Bent Andersen, Vibemosen 57, 2670 Greve 
Telefon 25 48 72 27  -  e-mail: formand@visensvennertaastrup.dk 

 
Kasserer Ingrid Arlnæs, Sylen 6.st.tv. 2630 Taastrup 

Telefon 43 52 10 58 - e-mail: kasserer@visensvennertaastrup.dk 
 

Pladskoordinator Steen Hamann, Porsehaven 18, 2630 Taastrup 
Telefon 43 99 83 25 bedst ml. kl. 17.00 - 18.00 - e-mail: vvt@mail.dk 

              Kære Visevenner 
 

Nu er foråret lige om hjørnet. 
På træer og buske sidder de bristefærdige knopper og er klar til 

springe ud. 
Æg, pupper, larver m.fl. lokkes af varmen – ja, 

DE KRIBLER OG KRABLER 
også alle vegne. 

Lige netop alt dette pusleri er den kommende viseaften's tema. 
Vore egne aktive har budt ind med både 

kendte og mindre kendte viser – glæd Jer, 
I vil møde bl.a. myg, larver, sommerfugle, 

edderkopper, myrer, brumbasser, mus, møl, 
pindsvin, snegle, hugorme, fluer, 

guldsmed, frøer, bladlus, lopper og mariehøns. 
 

Jeg glæder mig til at være Jeres visevært 
Anni Vraa Clausen 

Vi glæder os til at se jer - vel mødt fredag den 3. marts 2017. 



 
 
 

Billetpriser: 
Kr. 50,00 for medlemmer  
og kr. 85,00 for gæster. 
Ved overtegning prioriteres  
medlemmer først og fremmest. 

Kommende Viseaftener i  
Taastrup Kulturcenter   

 
fredag den 31. marts og fredag den 28. april 2017. 

 
Husk generalforsamlingen onsdag den 15. marts 

2017, kl. 19.00 i 
 
 
 
 
 
Taastrup Hovedgade 71 * 2630 Taastrup 

 

Smørrebrød mindre end luksus og 
mere end en håndmad á kr. 22,00 

pr. stk. - vælg mellem  
Æg og rejer eller Flæskesteg eller  

Leverpostej med bacon  
 

Ostemad á kr. 18,00 
 

Anretning  med 
Kogt Laks med rejer, samt salat, dressing, brød 

og smør til kr. 40,00 
 

Grøntsag tærte med  
salat og brød  kr. 40,00  

 
  

Du/I kan medbringe egen mad og kaffe,  
men husk, at al porcelæn og bestik også  

skal medbringes. 
 

Du/I må ikke medbringe øl, vand, rød- og  
hvidvin da det skal købes i husets bar i cafeen 

 
Tilmelding til viseaften kan ske så længe der ikke er  

udsolgt og senest 
mandag den 20. februar  2017 

Du kan tilmelde dig på linket herunder 
www.visensvennertaastrup.dk 

 
 

P.S.  
Ved I, at Visens Venner i Taastrup  
også gerne underholder til private fester,  
i foreninger, på plejehjem etc.?  
Har I lyst til at se og høre os til jeres næste 
fest, så kontakt : 
 
Ulla Olsen 
43 99 44 42 
ulla.mogens@post.tele.dk 

Husk hjemmesideadressen 
www.visensvennertaastrup.dk 

Her kan du også se video og billeder fra 
tildligere viseaftener . 

Den bestilte mad udleveres fra kl. 18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har I fået mailadresse 
så send den til  
vvt@mail.dk 
og få din indbydelse 
på computeren, her 
kan du også tilmelde 
dig elektronisk. 

Luksus smørrebrød 
Røget laks med æggestand á kr. 30,00 

 

 

Taastrup Torv 18 
2630 Taastrup 

Støt vore sponsorer - de støtter os. 

Taastrup Hovedgade 74, 2630 Taastrup 

 

Taastrup Hovedgade 75, 2630 Taastrup 

Taastrup Hovedgade 52 
2630 Taastrup  
Tlf.: 7113 7113 
info@blomstertorv.dk  

http://www.visensvennertaastrup.dk
http://www.visensvennertaastrup.dk

