Organist ved Præstø og Skibinge Charlotte Dagnæs-Hansen Houmannsvej 5 4700 Næstved
Tlf. 21 25 72 70 email: charlotted-h@stofanet.dk
Næstved august 2018
Kære alle!
Så er det atter blevet ”kortid”.
Præstø og Skibinge Kirkers Voksenkor begynder sæsonen igen onsdag d. 5.
september kl. 16.30 - 17.30 i kirkehuset, Præstø.
Til vores sæsonafslutning talte vi om at lave en tur til Præstøs venskabsby Tomelilla i
Sydsverige, og der blev nedsat et lille udvalg, som har undersøgt nogle muligheder for
korsamarbejde og overnatning og gerne arbejder videre. Før vi kontakter svenskerne, må
vi dog være sikre på, at der er interesse fra korets side. Vi må således have afklaret i løbet
af efteråret 2018, om det er realistisk for korets medlemmer at tage på sådan en tur, som
kunne ligge i foråret 2019.
Jeg sender en plan for korets medvirken i indtil 5. november samt en liste over de gamle
noder, I bedes medbringe til korprøverne. Vi øver hver onsdag i kirkehuset.
Jeg har sat koret på følgende gudstjenester:
Søndag d. 16. september
Høstgudstjeneste i Præstø kl.10.30

Mødetid 9.45 i Præstø Kirke

Søndag d. 14. oktober
Højmesse i Præstø kl.10.30

Mødetid 9.45 i Præstø Kirke

Prædikant: Birthe Rønn Hornbech

Uge 42 holder koret efterårsferie.
Onsdag d. 24. oktober
Aftengudstjeneste i Skibinge kl.19.30
Korprøve i Skibinge Kirke kl. 18.30
i stedet for korprøve kl. 16.30 -17.30
Søndag d. 4. november Alle helgens dag
Gudstjeneste i Skibinge kl.17.00
Gudstjeneste i Præstø kl. 19.00

Mødetid 16.15 i Skibinge Kirke
Fællesspisning mellem tjenesterne i Præstø.

”Gamle” noder, som medbringes:

Bryd ud i frydekor
Hvor stor er al din herlighed
Jesus bleibet meine Freude
Joyful, Joyful
Lead me Lord
Love divine
Min Gud jeg vil takke (Mendelssohn)
Nu bliver markerne gule
Nu tygger mejetærskerne sig grådigt
Septemberluften er så klar og stille
Sommeren gik nu sin skæve gang
This is the body of Christ
The day thou gavest
Vær mig nær

Venlig hilsen Charlotte

