
 

Herning d. 19. juni 2022 

 

Før traditionen videre eller start en ny! 

ved at deltage i dette skoleårs påskesang for Herning Kommunes 4. klasser.  
Det sker onsdag d. 29. marts kl. 10.00-11.00 i Herning kirke, Vildbjerg kirke og Assing kirke. 
Fordelingen i de tre kirker laves endeligt, når vi har modtaget alle tilmeldingerne. Ideen er 
naturligvis, at alle kommer til påskesang i den nærmeste kirke. Kirkens organist spiller til sangene 
og kirkens præst fortæller påskeevangeliet.  
 

Formålet med påskesang er, at eleverne får: 

• lært nogle af vore påskesalmer 

• genopfrisket påskeevangeliet 

• oplevelsen af, hvor dejligt det er at være rigtig mange, der synger sammen 

• udstillet produktioner udenfor skolen 

Udover dansk, kristendom og musik er billedkunst også en del af påskesang, og materialerne 
hertil er gratis og leveres med CFU bilen 

Sange og nodemateriale 
De tilmeldte skoler modtager sangblad, noder og en lydfil med de påskesalmer/sange, der skal 
øves på og læres hjemmefra elektronisk. CFU-bilen leverer materialer fra Billedskolen før 
vinterferien - ca. uge 6. Sammen med disse materialer får I også oplysninger om mødested og 
andre praktiske ting. 

Det er muligt at selv at afhente materialerne på Billedskolen allerede fra midt i uge 3, hvis I 
brænder for at kommer i gang. 

Gratis bustransport 
Bustransporten til og fra kirken betales af Center for Børn og Læring. Skolerne modtager 
busplanen i god tid inden dagen. Friskolerne kan søge om at få dækket transportudgifterne hos 
kirkerne. 
 
Tilmelding 
Send tilmeldingen senest fredag d. 16. december til Ane Mette Kjærgaard Kristensen, Snejbjerg 
Skole på følgende mailadresse anex0562@dblit.dk  eller find mig på AULA  
Ved tilmeldingen bedes I oplyse følgende: Skole, antal elever, antal klasser, kontaktpersonens 
 e-mailadresse, bustransport (ja/nej), deltagelse på billedsiden (ja/nej).  
 
Omtale af arrangementet findes også på Herning Kommunale Musikudvalgs hjemmeside 
www.skolernesmusikudvalg.dk 
 
Med venlig hilsen og på gensyn til påskesang 
 
Præsterne ved Herning kirke, Vildbjerg kirke, Assing og Sdr. Felding kirke,  
Herning Billedskole og Skolernes musikudvalg v/ Ane Mette Kjærgaard Kristensen 
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