
Kære kormedlemmer 
 
Velkommen til et nyt sæson i kor 92, Jeg håber, at I er klar til at synge igen. 
 
Vi starter det nye sæson d. 1. september med en byvandring i Sønderborg med Eigil Skov. Han fortæller i en 
times tid om interessante emner i centrum af Sønderborg. Vi mødes kl.17.00 ved Sønderborg Slot. 
Vandringen tager ca. en times tid, bagefter kører vi til Annette Møller, Legbjergvej 9 i Vester Sottrup, hvor vi 
spiser grillmad. Koret betaler maden, men I bedes selv medbringe service og drikkevarer (incl. kaffe). 
Arrangementet er kun for kormedlemmer og evt. nye medlemmer.  
 
Tilmelding senest d. 25. august 2016 hos Janny på mail: mariesminde@nedan.dk 
 
D. 8. september starter vi med at synge på Forsamlingsgaarden. 
 
D. 24. september inviterer sangcentret igen på stemmetræning, kl.10.00 - kl. 14.00. Det koster 50 kr. pr. 
person, der skal betales ved tilmelding. Vi melder os til som kor, den første øveaften vil der være mulighed 
for at skrive sit navn på en tilmeldingsseddel. 
 
Vi er inviteret til at deltage i et velgørenhedsarrangement på Forsamlingsgaarden d. 6. november, kl. 14.00, 
hvor vi skal synge for "en god jul for alle". Vi vil gerne deltage, men det kræver, at i hvert fald de fleste mænd 
kan være med ( og selvfølgelig også så mange som mulige kvinder  :-)  ). Vi vil bede om en tilbagemelding d. 
1. øveaften.  
 
Heller ikke i år vil vi annoncere i avisen om vores kor, men vi mangler stadigvæk i den grad mænd. Derfor 
giver vi en flaske rødvin til hver, der kan få en mand med i koret.  
 
Vi har ikke fået bekræftet, men vi forventer at synge julekoncert i V. Sottrup søndag d. 18. december. 
 
Og hvis der skulle være flere nyheder, så kommer de med i ugebrevet fremover. 
 
 
Vi ses forhåbentlig til d. 1. september. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Janny 

 


