KINGO FESTIVAL
Kingojagt for børn

Syng i kor!

Mandag d. 14. oktober kl 11-14
i Fraugde kirke

- åben korprøve med kingokoret
Torsdag d. 17 oktober kl. 20
i Fraugde kirke

Vil du på spændende opdagelse i kirken hvor
Thomas Kingo ligger begravet?
Mød op i tidsrummet mellem
kl. 11 og 14 i Fraugde kirke og få udleveret dit
skattekort og se om du kan løse årets
Kingojagt.
Der er en præmie til alle børn der deltager.

Guidet tur i kirken
v. Hans Edvard Bjærre
Tirsdag d. 15 oktober kl. 15
i Fraugde kirke
Hvis du aldrig har fået en rundvisning i
Fraugde Kirke er muligheden der nu. Hans
Edvard Bjærre, som ved alt hvad der er værd
at vide om Fraugde Kirke, guider os igennem
kirkens historier fra kirkens krypter til kirkens
tårn og naturligvis; Thomas Kingos kiste.
Gratis kaffe og snacks i våbenhuset

Foredrag om
Thomas Kingo
”Fra uvorn teenager i Slangerup
til biskop og salmedigter”
Foredrag v. Claus Franck
Tirsdag d. 15. oktober kl 19 i Fraugde
kirke
Brudstykker af Thomas Hansen Kingo’s liv og
levned. Kingo, sin tids markante og
spændende skikkelse i kongens og kirkens
tjeneste, fristede et liv i lyst og nød, kamp og
kærlighed. I dette foredrag fortæller tidligere
præst ved Fraugde kirke, Claus Franck om
Thomas Kingo’s interessante liv og levned.
Efter foredraget serveres der et gratis
lettere traktement

KingoKoret øver hver torsdag fra kl. 20 i
Fraugde Kirke, men torsdag d. 17. oktober er
det muligt at komme til korprøve for en dag.
Korets dirigent, Trine Lunau, har fremskaffet
et specielt repertoire til aftenens korprøve så
alle kan være med – også hvis du aldrig har
sunget i kor før!

Koncert med
Thomas Kingos digte
Fredag d. 18 oktober kl. 16
i Fraugde kirke
Ved denne koncert vil der blive spillet musik
over digte af Thomas Kingo i en dansant og
folkelig fortolkning som Thomas Kingo ville
kunne danse med på!
Medvirkende:
Sopran, Lise Bech Bendix
Percussionist, Irene Bianco
Orgelpositiv, Martin Aaskilde
Efter koncerten vil der blive budt på gratis
mad og drikke fra Thomas Kingos tid.

Kingogudstjeneste
Søndag d. 20 oktober kl. 11:00
i Fraugde kirke
Til denne gudstjeneste vil vi kun synge salmer
af Kingo, men sunget på populære melodier
som Thomas Kingo ville have foretrukket
dem. Thomas Kingo ønskede nemlig at hans
digte skulle synges på melodier som alle
kendte og kunne synge med på.
Præst er Anne Sophie Bredmose.
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