Sang og musik for børnefamilier

NYT FRA EGTVED KIRKE
Fyraftenssang i kirken
Tirsdag den 14. marts kl. 17.00

Grethe Thomsen har udvalgt nogle sange og salmer, som vi skal synge i løbet af den halve times tid,
som fyraftenssangen varer. Undervejs knytter Grethe www.egtvedkirke.dk
kommentarer til sangteksterne og melodierne.
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Vi begynder i kirken med sang, musik, rytmik, hvor
både stemmen og kroppen bliver brugt. Både store
og små kan deltage sammen med organist Anna
Kathrine Pedersen og kirkesanger Mette Gustavsen.
Efter en halv times tid med musik og sang går vi i
Kirkehuset og spiser aftensmad sammen.

Undervejs i foredraget er der fællessang.
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Gerda møder en underfundig herre, der bor i kirken.
Læs mere på www.egtvedkirke.dk

Han kender svarene og svarene bliver til dramatik.
Læs mere på www.egtvedkirke.dk

Så hvis du kan lide at synge, eller bare har lyst til
en sjov og anderledes eftermiddag, så meld dig til
workshoppen. Det er ganske gratis. Workshoppen
finder sted Egtved Kirke fra kl. 12.30 til kl. 16.30, og
afsluttes med koncert kl. 17.00, hvortil der er fri entré.
Læs mere på www.egtvedkirke.dk
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kariatet udløber i slutningen af marts. Herfra siger vi
ønsker Dorte god vind videre
tak for samarbejdet, og ønsker Dorte god vind videre
frem.

