HORNSLET KIRKES BØRNE- OG UNGDOMSKORS

KORTUR 2018
Hvornår: 6., 7. og 8. april 2018
Hvor: Sømosegård, Sømosevej 2, 8740 Brædstrup
HVORFOR KORTUR?
Korturen er en vigtig del af korets liv. Her kommer sangerne tæt på hinanden. Korturen styrker og udvikler
fællesskabet.
På turen deltager – ud over sangere fra Børne- og Ungdomskoret – organist og korleder Thomas, kortante
Anne-Lise og frivillige forældre.
Vi tager til Brædstrup, fordi Thomas og Anne-Lise kender lejren og kender den lokale præst Berit Hune
Jørgensen, som vil samarbejde med os om at gøre turen til en oplevelsesrig tur.
HVAD KOSTER DET?
Hvis der kommer nok sangere med, kan det gå hen og blive gratis. Ellers bliver deltagerbetalingen
maksimalt 200,-. Menighedsrådet bidrager med 500,- kr. pr. korsanger. De forældre der tager med skal
selvfølgelig ikke betale noget, og der udbetales kørepenge efter statens lave takst. Hvis der er behov for
det, kan man – hvis det kommer til at koste noget – bede Thomas om ”friplads”.
HVAD SKAL MAN HAVE MED?
Der er madrasser i lejren. Derfor sovepose eller sengetøj (dyne og pude med linned). Håndklæde. Tøj til at
være ude og gå i. Tøj at synge koncert i. Tandbørste. Sovedyr!!!
HVAD SKAL VI LAVE?
Synge, hygge og lære hinanden at kende – måske gennem lege. Koncert om lørdagen. Medvirke til
gudstjeneste om søndagen.

BINDENDE TILMELDING SENEST TORSDAG DEN 14. DECEMBER
- sker ved at FORÆLDRENE sender en e-mail til kirken@lennerts.dk
- skriv barnets fulde navn og om der er en forælder, der kan/vil med

(Såfremt der er nok tilmeldte til at turen kan gennemføres, kan der dispenseres for senere tilmelding)
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Program med ca. tider DER KAN ÆNDRES – ISÆR UNDERVEJS

Fredag 6. april
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Afgang fra Sognegården, Rodskovvej 4 i forældrebiler – måske de forældre der skal med?
Ankomst og indkvartering i spejderhytten - sovesale
Aftensmad
Korprøve
Aftenhygge med sanglege
vi begynder at gå i seng
de sidste børn og unge går i seng

Lørdag 7. april
08:00
10:00
10:30
12:00
13:00
15:30
16:00
18:30
19:00
19:30
21:00
22:00

Morgenmad
Vi går op ad bakken til Brædstrup Kirkes Sognehus
Vi øver lidt i Sognehuset
Vi spiser frokost
Vi øver i Brædstrup Kirke – eller en anden, hvis den stadig er under restaurering – så måske skal vi køre
Vi spiser eftermiddagskage
Koncert
Festmiddag!!!! hjemme i hytten
Korprøve
Aftenhygge
Vi begynder at gå i seng
De sidste børn og unge går i seng

Søndag 8. april
08:00
09:45
10:30
12:00
13:00
14:00
16:00

Morgenmad
Vi øver i Brædstrup Kirke – eller en anden, hvis den stadig er under restaurering – så måske skal vi køre
Gudstjeneste
Frokost – sikkert i kirken
Oprydning
Vi kører fra Brædstrup
Anslået ankomst til Sognegården i Hornslet, Rodskovvej 4
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