Vil du synge i kor?

V

Her i Gierslev, Vester Løve, Solbjerg og Ørslev kirker er der
mulighed for at lære at bruge sin stemme og synge i kor.
Man kan deltage fra og med 1. klasse, og korundervisningen
ligger på nedenstående torsdage, hvor den finder sted i Ørslev
præstegårds konfirmandlokale. Korleder bliver Susanne
Vogtmann Lund, som til daglig underviser i musik på Kirke
Stillinge skole. Sognepræst Andreas Norbjerg spiller til på
guitar.
Bemærk vi slutter af med koncert ved gudstjenesten pinsedag
d. 9. juni kl. 15 i Gierslev kirke.
Vi mødes:








Torsdag d. 25. april kl. 14.30-15.30
Torsdag d. 2. maj kl. 14.30-15.30
Torsdag d. 9. maj fra kl. 14.30-15.30
Torsdag d. 16. maj fra kl. 14.30-15.30
Torsdag d. 23. maj fra kl. 14.30-15.30
Torsdag d. 6. juni fra kl. 14.30-15.30
Søndag d. 9. juni (Koret skal møde kl. 14 i Gierslev kirke!
Gudstjenesten begynder kl. 15).

Det er gratis at deltage, - det eneste, der kræves er
lysten til at synge og være med.

Til forældrene:
Hvis Jeres barn kunne tænke sig at deltage, foretages
tilmelding ved henvendelse til sognepræst Andreas Norbjerg,
fastnets telefon 58267050; e-mail: andno@km.dk, senest
fredag d. 5. april.
Vi vil også gerne vide, om barnet må være med på fælles billeder
af koret til brug i kirkeblad og kirkens hjemmeside.
Rent praktisk vil de børn, som går på Ørslev skole blive hentet
på skolen kl. 14.15; Derfra går vi over i præstegårdens
konfirmandlokale, hvor vi starter med saftevand, kiks og frugt.
Derefter synger vi frem kl. 15.30. Når undervisningen er slut,
bliver børnene fulgt hen til skolen, så de er tilbage og kan nå 4bussen.
Hvis man ikke går på Ørslev skole, skal man bare være klar ved
præstegården kl. 14.30.
OBS: Det er vigtigt, at vi har styr på alle børnene, derfor: Hvis
et barn er tilmeldt, men bliver syg eller på anden måde
forhindret i at møde op til en øvegang, så skal sognepræst
Andreas Norbjerg orienteres på mail: andno@km.dk eller
fastnettlf. 58267050.

