
Kurset finder sted i 

Jens Holms Hus 

Nicolaiplads 2 - 4, 6000 Kolding 

samt i Sankt Nicolai Kirke. 

 

Kontaktperson 
Lisbeth Pedersen 
Hans Haves Vej  5 
6000 Kolding 
tlf. 75 53 07 84, mobil 21 64 79 45 
E-mail: send2lisbeth@outlook.dk  

mailto:lisbeth@outlook.dk


ORTODOKS KORSANG 2018 

 

Det er nu 13. gang, vi byder velkommen til ortodoks kor-

sang i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Nye deltagere kan 

glæde sig til et intenst samvær om en enestående smuk og 

let tilgængelig ortodoks gudstjenestesang og hurtigt føle sig 

hjemme i korstævnets ligefremme og hjertelige fællesskab. 

Og tidligere deltagere kan nyde at glide umiddelbart ind i 

sangens univers og opleve den særlige ortodokse spiritua-

litet i fællesskab med alle deltagerne. 

Irina Gerassimez vil instruere en række flerstemmige sange 

og hymner fra den russiske gudstjenesteliturgi; de fleste er 

oversat til dansk. Instruktionen foregår på et let forståeligt 

engelsk. Deltagelse kræver ingen særlige forudsætninger.  

Der afsluttes med fremførelse af den ortodokse gudstjene-

stesang. 

Irina Gerassimez har i mere end 30 år ledet koret ved den 

ortodokse kirke i Hamborg. Hun ledsages af medlemmer af 

koret til støtte for sangen i Sankt Nicolai Kirke. 

Deltagerpris: 850 kr. som dækker stævneudgifter og for-

plejning. Der serveres let og velsmagende mad – også for 

vegetarer. 

 

Der er plads til ca. 50 deltagere, som får plads efter række-

følge. Man er tilmeldt, når betalingen er modtaget på  

kontonummer: 0759-3225770874 i Middelfart Sparekasse.  

Kontaktperson: Se bagsiden. 

Hjemmeside: www.ortodoks-korsang.dk  

Program        Fredag d. 23. marts  
18.00 Ankomst i Jens Holms Hus 

18.30 Aftensmad 

19.30 Korsang til kl. ca. 21.30 

Lørdag d. 24. marts 
09.30 Korsang 

13.30 Frokost 

15.30 Korsang 

19.00 Aftensmad 

20.00 Samvær. Korsang til kl. ca. 21.00 

Søndag d. 25. marts 
12.00 Frokost 

13.00 Korsang 

16.00 – 17.10 Vespergudstjeneste i Sankt Nico-

lai Kirke 

Undervejs i kurset vil der blive indflettet et tema om orto-

doks gudstjenesteliv og spiritualitet.  

Mindre ændringer i programmet kan forekomme.

 

http://www.ortodoks-korsang.dk/

