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GANG I FÆLLESSANG - TÆT PÅ DIG!
•	Hvornår har du sidst sunget af dine lungers fulde kraft?
•	Hvornår har du sidst grinet sammen med andre?
•	Hvornår har du sidst oplevet et fællesskab – med nogle du endnu ikke har mødt?

Vær med i fællesskabet
I sensommeren etablerer ’Stemmer på Stevns’ fællessang i forsamlingshuse på Stevns.
Fællesangen er for alle, der vil synge sammen med andre. Det er ligegyldigt om du har sunget før, fokus er at 
mødes om at synge, fordi man har lyst.
Fællessangen forløber over 2-3 øvegange, hvor vi mødes 1½ time og synger sammen. Fællessangen ledes af 
instruktører fra musikskolen, eller af en leder af et af de lokale kor på Stevns.

Fælles afslutning i Sydstevnshallen
Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 17.00-19.30, mødes alle der har deltaget i fællessang i Syd Stevns hallen. 
Her danner vi sammen ’Stemmer på Stevns’, og synger sammen alle de sange vi har øvet. 
Unge fra musikskolen vil spille sangen ’når alt kommer til alt’ og bagefter er der fællesspisning. 

Kom og syng med her:
Holtug Kirke, Holtug Strandvej 2, 4660 Store Heddinge 
•	 Torsdag d. 19. september kl. 17.30-19.00
•	 Torsdag d. 26. september kl. 17.30-19.00
•	 Torsdag d. 3. oktober kl. 17.30-19.00

Endeslev forsamlingshus, Lerskovvej 23, 4652 Hårlev
•	 Mandag d. 16. september kl. 19.30-21.00
•	 Mandag d. 23. september kl. 19.30-21.00
•	 Mandag d. 30. september kl. 19.30-21.00

Lund forsamlingshus, Lund Gade 4, 4673 Rødvig Stevns
•	 Torsdag d. 19. september kl. 19.00–20.30
•	 Torsdag d. 3. oktober kl. 19.00–20.30

Hellested forsamlingshus, Maglehøjvej 6, 4652 Hårlev
•	 Torsdag d. 19. september kl. 19.00-20.30 
•	 Torsdag d. 3. oktober kl. 19.00-20.30
Deltagelse er gratis og tilmelding er ikke nødvendig – du møder bare op!

Så spørg din mor, tage en ven under armen, eller ring og hør om din nabo vil med til fællessang!
Vi ses!

’Stemmer på Stevns’ er 
etableret af Stevns Fri-
villighedscenter, Stevns 
Musikskole, Fritidsområ-
det og Sundhedsfremme 
og forebyggelse i Stevns 
Kommune. Og vi er en del 
af partnerskabet ABC for 
mental sundhed.  Når vi 
er aktive, sammen og når 
vi gør noget meningsfuldt, 
trives vi bedre!


