
Uge 31- mandag 27. juli til fredag 31. juli. 

Sanguge  
 

Vi genoptager nu sommertraditionen med sanguge på Broby Gamle Skole.   

 

Sangugen vil være et sangværksted, hvor vi vil være sammen om at forlyste os med 

og fordybe os i gamle eller nye sange.  

Vi har inviteret en række af de mennesker, der har en levende sangtradition, eller som 

bruger de gamle sange i deres hverdag, til at være inspiratorer. Der bliver lejlighed til 

at opleve en sangtradition for hver dag, men programmet vil hele tiden være 

fleksibelt for andre indslag, og man er velkommen til at bidrage med, hvad man har 

på hjerte. 

 

Alle er velkomne til at komme forbi og være med - kort tid eller længe - både voksne 

og børn - bare man har lyst til at synge, lytte eller lære.  

 

Praktisk: Sangugen starter mandag den 27. juli kl. 10, hvor vi indleder med at tale 

om praktiske ting, og vi fortsætter til fredag den 31. juli formiddag. 

Du skal medbringe sovepose og lagen eller sengetøj/dyner til indkvartering på 

skolens loft på madrasser. Der er også værelser på skolen. 

Du kan også vælge at ligge i telt i haven. 

Desuden bedes du medbringe instrument - hvis du har et - dine sange og dit humør. 

 

Programmet er nyt for hver dag. 

Mandag: Benny E. Andersens og hans mor Gudruns børne- og voksensange og 

sanglege. Tovholdere Cecilie Andersen og Dennis Mogensen. OBS tilmelding for 

børn. 

Tirsdag: Gårdsange, værtshussange, skursange, smukke eller frække sange. 

Tovholdere Dennis og Grete Mogensen. 

Onsdag: De Rejsendes families sange med Jonnas sange og blandt andre Thyra Pay - 

Kylle. Tovholdere Levino og Monica Jensen  

Torsdag: De gamle viser efter sangere som Ingeborg Munch, Marie Mide og mange 

flere. Tovholdere Itys Gjaldbæk og Birgitte Bjerre. 

Herudover har Visebiksens syngende kvinder meldt deres deltagelse i løbet af ugen, 

og der vil også kunne bydes på gamle vestjyske sanglege og på æventyrfortælling. 

 

Vi regner med at bruge det meste af tiden på sang og musik, men vi prioriterer også 

det sociale samvær meget højt.  Måske får nogle mulighed for en badetur til Tystrup 

sø, og en aften om ilden i fortællehuset kan vel tænkes. 

 



Arbejdsdeling: Vi skal alle være med til at tage en tørn med madplanlægning, 

madlavning, oprydning og andre praktiske ting. 

 

Tilmelding: Gerne, se nedenfor. Man kan godt komme uden tilmelding og blive så 

længe, man synes. Hvis man på forhånd ved, man vil deltage flere dage, vil vi godt 

vide det, helst inden den 23. juli. For den første dag vil vi af hensyn til planlægningen 

vide, hvor mange børn, der kommer. 

 

Priserne bliver: Morgenmad, frokost, middag 100 kr. Middag eller frokost alene 60 

hhv. 50 kr. Torsdag 120 kr. grundet festmiddagsprisen på 90 kr.  

Der kan købes drikkelse. 

Overnatning på loftet 75 kr., i telt 50 kr., per person. 

For børn under 12 år er priserne halveret.  

  
  

Yderligere oplysning og/eller besked om tilmelding hos:  

Inge Daniels Beck, Capellavænget 31, 2620 Albertslund, tlf. 43 64 04 04/20 46 78 12 

Email: idb@post6.tele.dk                             
 

Vi glæder os til at se jer: Cecilie, Dennis, Grete, Monica, Levino, Kylle, Itys, Birgitte 

og Inge.  
 


