21.10.2020

Mail – Karsten Iversen – Outlook

Liv i Alling kirke. Kom til fællessang torsdag 29. oktober kl. 17
Anne Vest Hansen <annevest@hotmail.com>
Ons 2020-10-21 15:53
Til: Jeppe <jeppe_ry@pc.dk>; Aksel <baj@xcelgo.com>; Allan Folmer Hansen <allanloui@hotmail.com>; Anastasia Ginman
<anastasiagin@gmail.com>; Anders Graae <Anders@andersgraae.dk>; Andreas <andreasbosse88@gmail.com>; Anette
Starkner <anettestarkner@hotmail.com>; Anja <Anjatarp@gmail.com>; Anne Cathrine <annecathrine@outlook.dk>; Arne
Nielsen <ar9@energimail.dk>; b.m.madsen@mail.dk <b.m.madsen@mail.dk>; benteklarskov@hotmail.com
<benteklarskov@hotmail.com>; biras@mail.tele.dk <biras@mail.tele.dk>; Birgit Birch <birgit.birch.s@gmail.com>; Birgitte
Krill <birgittekrill@gmail.com>; Birte Sørensen Lyngvej <bisoerensen@hotmail.com>; Birthe Nielsen
<bhn1702@gmail.com>; bpasgaard@mail.dk <bpasgaard@mail.dk>; brylle_bjarnason@hotmail.com
<brylle_bjarnason@hotmail.com>; Christian Carstens <carstenseniry@gmail.com>

Kære Allingbeboere, kære naboer.
Torsdag d. 29. oktober fyrer vi op i Alling kirke og åbner dørene for alle byens sangglade stemmer,
sofa-sangere og e erårsrustne kragenæb.
I anledning af Spil Dansk Ugen 2020, hvor kirker, skoler, musikforeninger, kulturhuse mm i hele landet
arrangerer Spil Dansk-arrangementer - så vil vi også i Alling mødes l en lille mes fællessang i byens
kirke. Sammen er vi hundredtusindvis landet over, som med hver vores næb og på hver vores måde
synger, spiller, skaber, arrangerer og deler musikken og oplevelserne med hinanden i Spil Dansk
Ugen. For som mo o'et lyder: Musikken beriger lværelsen – og musikken overgiver sig aldrig!
Tid:
29. oktober kl. 17-17.45
(så kan du lige nå hjem inden a ensmaden)
Sted:
Alling Kirke
Det sker:
Vi synger ca. 5 udvalgte danske sange sammen. Hver sang er særligt udvalgt, fordi der er en af dine
naboers yndlingssang. Og vi glæder os l at høre en kort lille fortælling om, hvad lige netop den sang
betyder for dig.
Har du en særlig dansk sang eller salme, som du ønsker vi skal synge sammen på torsdag, og som
betyder noget helt særligt for dig, så kontakt Bente Klarskov.
Kom og vær' med! Og tag gerne din nabo med.
Vi lukker selvfølgelig ikke ﬂere ind, end vi kan sidde med lpas afstand på kirkebænken. Og vi følger
de gældende retningslinjer i . Covid-19.
Kærligste hilsner
Komiteen for "Liv i Alling kirke"
(Bente, Mogens, Maria, Nane , Anne B og Anne V)
PS. Arrangementet er #1 i en række af arrangementer over e eråret og vinteren, hvor vi fyrer op i
Alling Kirke og inviterer ind l noget der skaber liv og fællesskab i vores lille landsby. Glæd dig. Vi
glæder os l at se dig.
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