Musikforeningen
Til nuværende og tidligere medlemmer af MidtFolk
Kære alle
Vi har nu i flere måneder måtte undvære livemusikken på Fermaten og i MidtFolk.
Jeg synes, lige der mangler noget, i mit liv. Så kan man jo nok sige, at live musik kan man godt leve
uden! Men musik og kultur bringer noget frem i en, som man ikke kan måle (glæde-fællesskab-nye
impulser og meget andet.)
En række kulturinstitutioner har derfor skrevet til regeringen og vil gerne vide, hvornår man kan
forberede sig på en genåbning. Man kan ikke sætte en koncert eller teaterforestilling op over en
weekend. Vi må håbe, at der snart kommer et svar.
Lige lidt om MidtFolk. Selvom vi ikke har afholdt koncerter i år, er der over 80 medlemmer, der har
betalt for 2021. Rigtig flot, vi plejer at være knap 100 medlemmer, så det kan vi godt nå.
Vores generalforsamling, som skulle være holdt her i marts, er udsat til 15. september med
efterfølgende koncert.
Hvis der bliver åbnet for koncerter inden sommerferien, vil vi gøre alt for at få et par koncerter
gennemført.
Hvis man har glemt at betale kontingent, eller kender nogen, der vil være medlem, så kig i boksen
nedenunder.
Kontingent 2021
Betaling af kontingent for 2021 sker ved indsættelse af 75 kr. på bankkonto reg.nr. 7616 kontonr.
420 2731(Husk af angive navn og kortnr. som står bag på medlemskortet hvis I allerede er
medlemmer). Medlemskortet skal genbruges og bliver fornyet ved indbetaling.
Til nye medlemmer: Send en mail til Jørgen Kristensen snus.sport@gmail.com med
kontaktoplysninger samtidig med I betaler kontingent.
I efteråret, hvor vi håber, alt næsten bliver normalt, vil vi arbejde på, at få mange gode koncerter til
Fermaten. Mere om det senere.
Vi vil også forsøge at lave spisning før en koncert til efteråret. Selvfølgelig til billig pris for
medlemmer.
Godt forår til alle.
Hilsen
Ole Jespersen
Formand i MidtFolk

