
 
 
 

Taastrup, den 30. september 2016 

Formand Preben Elle Hansen, Havetoften 65, 2630 Taastrup  
telefon 2129 4601 - e-mail: formand@visensvennertaastrup.dk 

Kasserer Ingrid Arlnæs, Sylen 6, st. tv.,  2630 Taastrup 
telefon 4352 1058 - e-mail: kasserer@visensvennertaastrup.dk 

Vi glæder os til at se jer. 

Kære visevenner. 
 

Kære Visevenner. 
 
Endelig når vi frem til ønskekassens 
Viseaften den 28. oktober 2016. 
 
Vore egne visesangere synger gode 
og sjove viser og sange fra  
ønskekassen. 
 
Vi får besøg af  
Elsebeth Gjesing Hansen 
som synger et par viser af 

Kaj Normann Andersen.  
Elsebeth er også amatørskuespiller på  
Glostrup Amatør Teater, hvor hun spillede 
sammen med René Wiinblad i forestillingen 
”I dit korte liv” af Kaj Normann Andersen.  

Alf Jørgensen er 
visevært og styrer løjerne 

Foto: Merete Nygård 

Foto: Ukendt 



 
 
 

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

Viseaftener i Taastrup Kulturcenter   
 
 
 

fredag den 25. november 2016 
 

Fredag den 27. januar - fredag den 3. marts - 
Fredag den 31. marts og fredag den 28. april 2017 

 
www.visensvennertaastrup.dk 

 

Håndmadder á kr. 15,00 pr. stk.  
(Flæskesteg med pynt eller Æg og rejer).  

 
Ostemad á kr. 18,00 

 
Anretning  nr. 1 med 

Kogt Laks med rejer, samt salat, dressing, brød 
og smør til kr. 40,00 

 
Pålægsanretning nr. 2 med 

Flæskesteg, leverpostej, spegepølse, 
brie, brød og smør kr. 50,00 

 
 

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 hvid-
vin da det skal købes i husets bar i foryeren. 

 
Tilmelding til viseaften kan ske så længe der ikke er  

udsolgt og senest 
onsdag den 14. oktober 2016 

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. 17.45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Tag annoncen med og få 10% 
i rabat på dine blomsterkøb. 

http://www.visensvennertaastrup.dk/VVT_kalender.htm
http://www.visensvennertaastrup.dk
http://www.visensvennertaastrup.dk

