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SAG d. 16.08.17 
 

Til alle drenge i 6. klasse, deres forældre og klasselærere 
 
Som meddelt før sommerferien afholder vi korhyttetur for alle 6. klasses drenge mandag d. 28.08. til tirsdag 
d. 29.08. i Baggersmindelejren, Fælledvej 132, 2791 Dragør. Hvis det er nemmere at aflevere jeres drenge 
på Baggersminde, vil der være nogle til at tage imod fra kl 8.30. 
Koret kan kontaktes på mobiltelefon: 21 48 48 61. 
 
Programmet er som følgende: 
 
Mandag d. 28.08. 
 
 kl. 08.30 de drenge der skal med bussen, møder på Sankt Annæ Gymnasium 
 kl. 08.55 busafgang til Baggersminde (mange praktiske informationer undervejs) 
 kl. 09.30 ankomst til Baggersminde 
   indkvartering på 4-mandsstuer (fordeling lavet af de tilsynsførende) 
  formiddags korprøve 
  medbragt madpakke spises til frokost 
  eftermiddags korprøve  
  aftensmad 
  aftensang 
 kl. 22.00 sengetid 
 kl. 22.30 nattero 
 
Tirsdag d. 29.08. 
 
 kl. 08.00 vækning 
 kl. 08.30 morgenmad 
  korprøve 
  frokost 
  korprøve 
  pakning og rengøring 
 kl. 15.30 forældre ankommer og får kaffe 
 kl. 16.00 informationsmøde 
 kl. 17.00 fælles oprydning 
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Der vil naturligvis være pauser i korarbejdet, hvor drengene kan lege på lejrens område. Men formålet med 
turen er korindstudering og at indarbejde gode vaner omkring korarbejdet og korlivet. 
Vi glæder os til på denne måde at lære jeres drenge nærmere at kende. På korturen deltager nogle af 
drengenes sanglærere, repetitør, dirigent og kortilsyn. 
 
Vi mangler stadig nogle få svar ang. jeres deltagelse til mødet. Hvis I er i tvivl, kan I evt. ringe og få det 
kontrolleret hos Inge Ringsholm (36 14 01 54). Ellers kig i Intra under ”Tilmelding”. Sidste tilmeldingsfrist 
er d. 15.08. 
Hvis forældre ikke deltager i informationsmødet tirsdag, bedes I aftale med jeres dreng, hvordan han 
kommer hjem fra Baggersminde. 
Til informationsmødet kigger vi nærmere på prøveplanen, som I kan finde på korinfosiden. (Vi har også 
ekstra eksemplarer med).  Denne plan samt næste 2 års planer gennemgås, derfor vil det være vigtigt, at alle 
hjem er repræsenteret. Hvis vejret er godt, deltager drengene ikke i mødet af pladsmæssige hensyn.  
Det vil være hyggeligt, om der var nogle forældre, der kunne medbringe lidt kage til kaffen (gerne skåret 
for) eller lidt frugt. Efter mødet hjælpes vi ad med at stole op, feje og rydde op. 
 
For de drenge som er til prøve på DR, skal i selv arrangere, at de enten tager hjem selv bagefter eller bliver 
hentet. Deres prøver er først færdige kl. 18, hvorfor der ikke er nogen grund til at køre dem tilbage til 
Baggersminde. 
 
På korhytteturen medbringes følgende: 
  

• Madpakke til frokost om mandagen (koret sørger for drikkevarer) 
• Sengelinned! Altså: lagen, dynebetræk og hovedpudebetræk. Kolonien har fået nye 

dyner og puder, og de ønsker, at soveposer ikke medbringes. 
• Praktisk tøj til inden- og udendørsbrug, evt. gummistøvler og regntøj (kig på vejrudsigten!) 
• Et par badeshorts til udendørspool såfremt vejret er til det, og den er åben. 
• Toiletsager inkl. håndklæde. 
• 1 viskestykke - mærk det gerne, så I kan få det rigtige med hjem. 
• Et par sandaler/hjemmesko er gode at have med som inde sko.  
• Medbring meget gerne nogle spil til inden- eller udendørs brug.  
• Vi medbringer bolde til fodboldbanen.  
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Mobiltelefoner må gerne medbringes, men bliver samlet sammen, så overvej om de overhovedet skal med.  
I vil til alle tider kunne kontakte Per via kormobilen på 21484861 eller Tine Jarl på tlf. 40269858. 
 
Vi håber, det bliver 2 spændende dage. Vi glæder os til at se forældrene til informationsmødet tirsdag d. 
29.08. kl. 16.00. 
 
Sedler til Københavns Drengekor sættes på www.kdk.dk/korinfo,  (klik på linket ”Drengekor” og skriv 
korinfo i boksen) og på elev-/forældreintras opslagstavle. Gem gerne sedlerne i egne mapper. 
Prøveplanen sættes kun på hjemmesiden. 
 

Med venlig hilsen 
Ebbe, Simon, Tine, Inge og Per 


