
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et tilbud til sangglade mænd og kvinder 

Voksenkor 



 

 

Assing Kirkes Voksenkor  

– et tilbud til sangglade mænd og kvinder 

Er du glad for at synge, og holder du af udfordringer i en god 

og rar atmosfære, kan Assing Kirkes Voksenkor være det helt 

rigtige for dig! 

Koret er et flerstemmigt blandet kor 

med et bredt og afvekslende reperto-

ire, hvor såvel klassiske sange som 

spirituals og årstidssange indgår. 

Hvilke aktiviteter deltager koret i? 

Assing Kirkes Voksenkor er tilknyttet Assing Kirke, og koret del-

tager som fast opgave i en række musikgudstjenester, en for-

årskoncert med solist og i det årlige ”Vi synger julen ind”. 

Desuden har koret selvstændige optrædener i andre lokale 

sammenhænge.  

Samarbejde med andre blandede voksenkor kan også komme 

på tale. 

I øvrigt skal det bemærkes, at lejlighedskoret ’Julekoret’, som 

optræder ved ”Syng julen ind” bliver integreret i voksenkoret i 

den periode, der øves til ”Syng julen ind”. Man er altså velkom-

men til at deltage i koraktiviteten blot i den periode.  

Hvordan foregår korprøverne? 

Vi indleder altid med en behagelig 

og grundig opvarmning, hvorefter 

vi tager fat på aftenens opgaver.  

En pause midtvejs i forløbet giver 

plads til socialt samvær og lidt op-

ladning til resten af aftenens øv-

ning. 

Det kræver ikke ligefrem ’operastemme’ at være med i koret - 

blot, at man synger rent, holder af alsidig korsang og har et 

stabilt fremmøde. 



 

 

Hvornår øver vi? 

Koret øver hver tirsdag  

kl. 19.00-21.00  

i Assing Kirkes Sognehus,  

Sandfeldparken 4, Kibæk. 

Sæsonen strækker sig fra begyndel-

sen af september til midt i maj. 

Vi holder fri i skolernes ferier. 

Hvem er korlederen? 

Assing Kirkes organist Gitte Jørgensen leder 

voksenkoret.  

Hun er uddannet pianist fra Nordjysk Musikkon-

servatorium og organist og korleder fra Sjæl-

lands Kirkemusikskole.  

Idet hun har ledet ”Lejrekoret” og ”Sengeløse-

koret” på Sjælland og ”Øhavskoret” på Ærø, har 

hun stor erfaring som korleder.  

Alle disse kor har været aktive såvel med mindre som større 

opgaver i samarbejde med andre kor, instrumentalister og soli-

ster. 

 

Tilmelding 

Tilmelding er nødvendig og sker ved henvendelse til 

Gitte Jørgensen 

T: 51 34 65 75 

M: organist.assing@pc-brev.dk 

  



 

 

 

 

Assing Kirkes  
Voksenkor 

under ledelse af organist Gitte 
Jørgensen 

t: 51 34 65 75 

m: organist.assing@pc-brev.dk 

 

 
 

Følg os på  

www.assingsogn.dk 
   
    Assing Kirke & Sogn 

http://www.assingsogn.dk/

