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Om Køge Kulturnat
og Kyndelmissepasset
Den første fredag i februar afholder Køge Kommune
sammen med en række foreninger, kulturinstitutioner
og erhvervsdrivende kulturnat i Køge. Samme aften
fejrer vi, at halvdelen af vinterhalvåret er gået - kaldet
Kyndelmisse. I år er kulturnattens tema Himmel og Hav,
og du kan deltage ved 50 forskellige arrangementer.
For at deltage i kulturnatten skal du købe et Kyndelmissepas til 30 kr. Børn til og med 3 år er GRATIS.
Kyndelmissepas kan købes i forsalg hos VisitKøge,
Vestergade 1 i Køge.
VisitKøge har åbent alle hverdage kl. 9.30-17 og
lørdag kl. 10-13. På selve aftenen kan Kyndelmissepas
købes ved de fleste arrangementer. VisitKøge har
åbent til kl. 20 denne dag.
NB: Nogle arrangementer kræver enten en gratis
billet eller en betalingsbillet. Billetterne er i begrænset antal og udleveres eller købes hos VisitKøge ved
fremvisning af Kyndelmissepas. Se nærmere under
det enkelte arrangement i programmet.

Åbningsceremoni
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Torvet

Åbningsceremoni med sang og fakkeltog

Kulturelt Samråd Køge, Køge Musikaftenskole og Køge
Musikskole har arrangeret en stemningsfuld åbning
af årets kulturnat, hvor kor kommer med sang og fakkeltog ind på Torvet fra sidegaderne.
Kl. 17.45: Korsang og fakkeltog i sidegaderne til Torvet
Kl. 17.55: Alle kor samles på Torvet foran Rådhuset
Kl. 18: Velkomst ved formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni
Afsløring af dette års vinder i kulturnattens plakatkonkurrence
Kl. 18.10: Kor og publikum synger Kyndelmissesangen
og andre vintersange
____________________________________________
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AktivVirken

Strandpromenaden 1, Gule Hal

Dit aktivitetshus i Køge

AktivVirken er et fællesskab af mennesker med tid i
dagtimerne, der gerne vil bruge hinandens ressourcer
sammen. På aftenen udstiller vi spændende kreationer fra værkstederne, og vi står parat til at fortælle
om foreningens mange kreative, selv-udviklende og
fysiske aktiviteter.
I vores café kan du købe hjemmebagt kage med kaffe,
te, kakao eller vand for kun 10 kr.
Kl. 18-21
____________________________________________
5

Apotekerkælderen
Brogade 1

Besøg Køge Apoteks kælder

Apoteker Jørgen Berendsen fik Kgl. Bevilling til oprettelse af et apotek i Køge den 30. september 1646.
Omkring 1660 åbnede apoteket i Brogade 1 med den
fantastiske store hvælvede kælder. Her fremstillede
apotekeren al sin medicin fra bl.a. urter fundet i
baghaven, slanger, insekter og menneskedele fra
lig hentet fra skafottet som hår, fedt, hud og knuste
knogler. Ejer John Danielsen fortæller på aftenen om
apotekets historie.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning
af Kyndelmissepas hos VisitKøge, Vestergade 1
Kl. 20 og kl. 21
____________________________________________
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Beredskabsforbundet
Torvet

Brandbil og brandvarm suppe

I samarbejde med Det Grønne Hus uddeler Beredskabsforbundet GRATIS suppe på Torvet ved siden af
en beredskabsvogn.
Fra kl. 18 og så længe lager haves
____________________________________________
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Dagbladet Køge
Torvet 10
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Et kig ind i journalisternes hverdag

Besøg Dagbladet, hvor journalisterne laver nyhederne. Se, hvordan morgendagens forside ser ud
og få et blik ind i det kæmpe maskineri, der skal til for,
at læserne får døgnets bedste historier i avisen og på
sn.dk.
Kl. 18.00-22.00

Med krimireporteren på arbejde,
ved redaktør Katrine Wied

Hør historier fra retssalen – Katrine fortæller bl.a. om
sagen med den jaloux far, der skød sine tre små børn
og om elskerinden, der bed en finger af elskerens
kone.
Kl. 20.00-20.30
____________________________________________

Tang-tryk og flaskeposter

Nørregade 8, Galleri Nørregade, inderst i gården

6

Galleri Nørregade udstiller grafiske monotypier trykt
med tangplanter på lange formater. Oplev desuden
en udstilling af flaskeposter – små flasker, der rummer
hvert et lille bitte kunstværk.
I galleriet etableres i øvrigt et lille værksted, hvor du
kan lave din egen flaskepost.
Kl. 18-22
____________________________________________

Indre Mission

Kirkestræde 49, Missionshuset Ebenezer

Legestue for børn

Besøg legestuen Solstrålen og deltag i forskellige lege
og aktiviteter.

Kreative værksteder og trylleri

Besøg vores kreative værksteder med taskefletning,
perlesyning og ikon-maling eller få IT-rådgivning til PC
og iPad.
Kl. 19 og 20: Trylleri med forkyndelse af bibelske
temaer
Kl. 21: Aftenandagt
Aftenen igennem viser vi en kort video om Indre Mis-
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sion i Danmark.
Der vil være GRATIS kaffe/the/saft med nybagte vafler.
Kl. 18-21.30
____________________________________________
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Kulturelt Samråd Køge

Sct. Nicolai Skole Syd, Kirkestræde,
indgang fra Katekismusgade (bag KØS)

Musik og sang mellem Himmel og Hav i
Samlingssalen

Kl. 19.00: Børnekor fra Borup Skole i samarbejde med
Køge Musikskole. Koret synger vintersange, sjove
sange, popsange med et fedt band! Koret ledes af
Jesper Breddam og Mia Engsager.
Kl. 20.00: Koret DaCapo synger bl.a. ”The Little Mermaid”, tekst: H. C. Andersen / Edward Broadbridge,
musik: John Høybye, dirigent: Poul Erik Juhl.

Varmestue i gymnastiksalen

Kl. 19-21: Kulturelt Samråd Køge inviterer dig indenfor
i deres hygge-/varmestue med foreningsaktiviteter.
____________________________________________
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KøgeBibliotekerne
Kirkestræde 18

Himmelraketter og havdyr

Anne-Sophie Helger styrer workshoppen i børnebiblioteket, hvor børn fra 5 år kan lave flotte og fantasifulde himmelraketter og havdyr af skrammel og skrot.
Du får dit kunstværk med hjem.
Kl. 18.00-21.00

Star Wars adventure

Træd ind i bibliotekets Star Wars univers. I kælderens
mørke kan du teste din viden om Star Wars. Du kan
prøve at køre og styre den lille robot BB-8. Afslutningsvis kan du møde selveste Darth Vader og Co. Du
får lavet et sejt foto sammen med dem, får nogle cool
Star Wars fif og May the force be with you.
Kl. 19.00-21.00
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Stjernekiggeraften

Astronomisk Forening fortæller om den aktuelle
stjernehimmel og udleverer stjernekort, som du
kan finde stjernebilleder og himmelobjekter med.
Udendørs kigger vi på stjerner - både med øjet og
igennem foreningens store astronomiske teleskoper.
Kl. 19-21

Himmelske toner

Tag med på en himmelrejse med nogle af de største
hits fra operaens og musicalens verden. Sopran
Hanne Brønd Holst og pianist Anders Juhl fremfører
musicalhits samt operaarier af Mozart, Puccini m.fl.
Kl. 21.15-22.15
____________________________________________

Køge Kirke

Kirkestræde 29, Søndre Kapel, indgang på hjørnet af
Nørregade og stien ved biblioteket

Åben kirke: Himmel og Hav
Kirken er åben hele aftenen.
Kl. 18-22

Tårnture

Kom en tur op i kirketårnet (kræver Kyndelmissepas)
Kl. 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 og 20.30

Åbent i cafeen

Cafeen sælger kaffe, the, saftevand og lækre kager.
Kl. 18-21

7
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Korkoncert

Koncert med Køge Kirkes Pigekor og Sct. Nicolai Cantori ved Christina Damm og Anne Kirstine Mathiesen.
Kl. 18.30

Aftenandagt

Gudstjeneste ved Charlotte Dybdahl Winther.
Kl. 21.30
____________________________________________
11 Køge Kunstforening
Brogade 19 D, Hugo’s Gård, i Galleriet

Jazz – Fotokunst – Helstegt pattegris

Arrangementet foregår i samarbejde med Hugo’s
Kælder. Fotoudstilling af Lars Hylleberg og jazz leveret
af Hans Knudsen Jump Band. Varmen får vi i Galleriet,
som Sydbank har stillet gratis til rådighed for os.
Fra kl. 18.30: Fotoudstilling og helstegt pattegris klar
til indtagelse
Kl. 20-22: Hans Knudsen Jump Band.
____________________________________________
2

Køge Kyst og Køge Ungdomsskole/
Tapperiet
Afgang fra Strandpromenaden 1 - Gule Hal

Kulturvandring på grænsen mellem
himmel og hav

Den traditionsrige kulturvandring er på hjemmebane
med temaet ’Himmel og hav’. Oplev den helt særlige
stemning, når havnens tusmørke brydes af finurlige
optrin, liflige dufte og den smukkeste sang. Kom og
se videoprojektioner af florlette skyer og det blå, blå
8
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vand, der danser i vintermørket.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS hos VisitKøge
mod fremvisning af Kyndelmissepas
Mød op fra kl. 18:15. Kulturvandringen starter kl. 18:30
____________________________________________

Køge Marineforening

Carlsensvej 2, ved ”Den Blå Klapbro”

Kanonsalut

Der affyres kanonsalut på tre skud som indledning til
Køge Kulturnat fra Marineforeningens flagbastion.
Kl. 18.30

Dykningens udvikling i Danmark

Årets foredrag er et causeri, hvor Finn Linnemann
tager tilhørerne med på en historisk rejse i dybet. Vi
starter i vikingetiden, hvor de første dykketekniske
muligheder blev afprøvet og videre gennem udviklingen til i dag, hvor avanceret udstyr har sat sit præg
på den kommercielle, den militære og den rekreative
dykning i Danmark.
Kl. 19.00-20.00

Irsk stemning

”Gale ò Soir” spiller op til irsk knejpehygge, Guinness
og Irish Coffee.
Kl. 20.00-21.00

Sang så det klinger

Vores husorkester ”Kuling fra Øst” spiller knejpemusik
og lægger op fællessang.
Kl. 21.00-22.00

Kanonsalut og ”Tapto”

Der affyres kanonsalut på tre skud og blæses ”Tapto”
fra Marineforeningens flagbastion. Signalet ”Tapto”
markerer, at spunsen er slået i øltønden, og at der
nu skal være ro i skibet. Signalet markerer samtidig
afslutningen af kulturnatten.
Kl. 22.10
____________________________________________
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SÆRLIGT
FOR BØRN
Tegninger af 5A på
Højelse Skole

Brandbil og brandvarm
suppe

Torvet, Beredskabsforbundet
Fra kl. 18 og så længe lager
haves
3
__________________________

Legestue for børn

Kirkestræde 49,
Missionshuset Ebenezer
16
__________________________

Musik og sang mellem
Himmel og Hav i
Samlingssalen

Sct. Nicolai Skole Syd,
Kirkestræde
Kl. 19.00: Børnekor fra Borup
Skole i samarbejde med Køge
Musikskole.
8
__________________________

Himmelraketter og havdyr

Kirkestræde 18,
KøgeBibliotekerne
Kl. 18.00-21.00
9
__________________________

Star Wars adventure

Kirkestræde 18,
KøgeBibliotekerne
Kl. 19.00-21.00
9
__________________________

Stjernekiggeraften

Kirkestræde 18,
KøgeBibliotekerne
Kl. 19-21
9
__________________________

Skattejagt på museet
og arkivet

Nørregade 4,
Køge Museum og Byarkiv
Kl. 18-22
7
__________________________
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Daldorphs Hus
- Børnenes hus

Nørregade 4,
Køge Museum og Byarkiv
Kl. 18-22
7
__________________________

Mød Natur- og
Miljøskolens dyr

Nørregade 4,
Køge Museum og Byarkiv
Kl. 18-22
7
__________________________

Kør i hestevogn i Køge by

Start på Køge Torv ved Dagbladet
Kl. 18-20
3
__________________________

Sebastians
Zoolomusikshow

Nørregade 29,
KØS Museum for Kunst i det
offentlige rum
NB: Kræver billet. Udleveres
GRATIS mod fremvisning af
Kyndelmissepas hos VisitKøge,
Vestergade 1
Kl. 18.30
1
__________________________

Workshop for børn:
Tangdyr og havfisk

Nørregade 29, KØS Museum for
Kunst i det offentlige rum
Kl. 18-21
1
__________________________

Åbent skib

Ved Kajpladsen Carlsensvej
12
__________________________

Oplev Danmarks super
ambulance

Torvet, Region Sjælland
Kl. 18 – 22
3
__________________________

Bålpandekager

Torvet, Køge Søspejd
Fra kl. 18 og så længe lager
haves
3
__________________________
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Køge Maritime Modelbyggerlaug
Strandpromenaden 1, Gule Hal

Åbent Maritimt værksted

Få en rundvisning på værkstedet og et historisk foredrag
om vores modeller, der deltog i slagene i Køge Bugt.
Kl. 18-22
____________________________________________
7

Køge Museum og Byarkiv
Nørregade 4

Skattejagt på museet og arkivet

Tag på skattejagt rundt i det næsten 400 år gamle hus.
Gå på opdagelse i udstillingerne med skattekortet,
find de skjulte poster og svar rigtigt på spørgsmålene.
Vi trækker lod om et gavekort til museumsbutikken
blandt de rigtige besvarelser.
Kl. 18-22

Daldorphs Hus - Børnenes hus

I det gamle hus fra 1500-tallet kan du tegne, modellere figurer, lave smykker, slå mønt, samle skelettet,
læse historier i fortællehjørnet, klæde dig ud og
meget andet sjovt.
Kl. 18-22

Mød Natur- og Miljøskolens dyr

Natur- og Miljøskolen stiller op med nogle af sine dyr,
og du kan også prøve en række sjove, børnevenlige
aktiviteter.
Kl. 18-22
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”Himmelske Toner”
– Hør guitarmusik i hængekøjen

En større elevgruppe fra Køge Musikskole underholder med guitarmusik af forskellige komponister. Nyd
koncerten fra hængekøjerne i den stemningsfulde sal
under loftet. Arrangement ved musikskolelærerne
Arne Christensen og Per D. Sørensen.
Kl. 20-21

Himmelske drikke
– Kom og smag kryddersnaps

Kom og mød Flemming Stenalt, som fortæller om
hjemmelavet kryddersnaps. Bordet er fyldt med
forskellige smukke flasker. Hør om hvordan du nemt
kommer i gang og få smagsprøver på de gyldne
dråber. Bliv inspireret og tag opskrifter med hjem, så
du kan komme i gang med din egen krydring.
Kl. 18-22

Åbent Hus i Byarkivet

Få et indblik i, hvad et arkiv har i samlingerne. Vi
viser rundt og fortæller om arkivet. Kom med dine
spørgsmål, hvad enten du aldrig har besøgt et arkiv
før eller du er en garvet arkivrotte.
Kl. 18-22

Lys er liv - Mød Amnesty International

Hør om Amnesty Internationals arbejde, køb lys og
hjemmestrikkede sokker og støt den gode sag.
Kl. 18-22

Køge set fra himlen - Luftfotografier

Se en lille udstilling af luftfotografier taget over Køge.
Følg Køges udvikling gennem tid, som den ses fra
luften. Der er billeder fra de tidlige 1930´ere og op til
vore dage. Lad dit falkeblik gå på opdagelse i en by i
stadig forandring.
Kl. 18-22

Mød Herfølge Husflid

Herfølge Husflid holder åbent værksted og udstiller
husflidsarbejder i alle afskygninger. Foreningen fra 1873
fortæller og demonstrerer de spændende håndarbejdsteknikker bag arbejderne. De viser bl.a. hvordan man
trædrejer, laver smykker og fremstiller knive.
Kl. 18-22
13
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Geologi - en vandring igennem tiden

Har du nogensinde undret dig over, om det fund du
har liggende derhjemme er den ægte vare eller ej?
Tag det med, og Geologisk Forening Litorina vil prøve
at bestemme det. Du kan også se fossiler af havlevende dyr fra samlingen og høre om vores fund.
Kl. 18-21

Café i den gamle købmandsgård

Kom ind og få varmen i Museets hyggelige rum. Køb
et krydret glas varm lutendrank, øl, vin eller vand.
Slap af og lad batterierne op igen, så du er klar til
at indtage resten af kulturnatten. Forfriskninger må
nydes i udstillingen.
Kl. 18-22

Fossilt DNA – Et vindue til fortiden.
Foredrag med Morten Allentoft

NB: Torvet 1, i Kantinen på Rådhuset,
1. sal. Adgang fra Rådhusgården.
DNA fra ældgamle skeletter kan give et enestående
indblik i arvemassen hos uddøde arter såsom mammutten og neandertaleren. DNA’et kan bidrage med
detaljeret viden om menneskets evolution og forhistoriske folkevandringer. Morten Allentoft er forsker i
fossilt DNA og adjunkt på Center for GeoGenetik.
Kl. 19-20

Skabelsesberetninger og verdensbilleder

Tag på opdagelse i historien med Marie Holst, der er
formand for Køge Museums Venner. Udforsk spændende skabelsesberetninger fra hele verden.
Kl. 18-22

’Himmeldronningen Maria – Kvindernes
beskytter’

Mød profilforsker Inge Christiansen og hør om kvinder i livets farlige overgangsfaser, og hvordan de søgte
beskyttelse hos Jomfru Maria. I den katolske tid havde
Jomfru Maria stor betydning, men efter reformationen fik man travlt med at udrydde katolske levn.
Kl. 18.30-18.45 og 20.30-20.45
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’Dannebroges forlis 1710’ – Introduktion til
særudstillingen

Den 4. oktober 1710 forliste linjeskibet Dannebroge i
Køge Bugt som følge af et søslag mellem Danmark og
Sverige. Få en kort introduktion til særudstillingen og
hør tankerne bag.
Kl. 20-20.15

Mød profilforskerne på Køge Museum

Du kan møde to af museets profilforskere, Anna
Severine Beck og Kristoffer Buck Pedersen, i udstillingen. Få en snak og hør om vores forfædre fra
vikingetid og jægerstenalder samt om deres forhold
til himmel og hav.
Kl. 18-22

____________________________________________

Køge Musikskole på Gammelkjøgegaard
Gammel Køgegaard 9, 4600 Køge

Duoen Singh & Goldschmidt fra The Middle
East Peace Orchestra
Koncert med Henrik Goldschmidt, oboist i Det Kgl.
Kapel i København og leder af Middle East Peace
Orchestra. Med sig har han accordeonisten Anders
Singh.

De to mestrer både det højtidelige og det bryllupsfestlige – og alt det, der ligger der imellem. De passionerede musikere formidler deres egen dybtfølte
kærlighed til musikken videre til publikum på en måde
som henrykker og forbløffer. Ganske som klangvidden
spænder bredt, gør musikken det også.
NB: Arrangementet er på Gammelkjøgegaard og
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kræver billet. Billetten koster 100 kr. og kan købes hos
VisitKøge, Vestergade 1 fra d. 9. januar 2017
Kl. 20.00
____________________________________________
14 Køgenu.dk og Bryghuset Braunstein
Carlsensvej 5, Bryghuset Braunstein

Åbent hus hos Køgenu.dk

Mød folkene bag hjemmesiden Køgenu.dk. På Køgenu.dk kan du få et overblik over, hvad der sker
i Køge inden for kultur, udstillinger, events, sport,
musik, teater, cafèliv, shopping og meget andet. Kom
gerne med dine kommentarer, ønsker, ris og ros til
hjemmesiden.
Kl. 18.30 – 21.30

Rundvisning i Bryghuset

Se og hør om gæring, aftapning og forskellige øltyper.
Baren er åben for prøvesmagning af bryghusets øl og
overskuddet går til en lokal forening.
OBS: kun smagsprøver til voksne over 18 år.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning
af Kyndelmissepas hos VisitKøge, Vestergade 1
Rundvisninger: Kl. 18.30 – 19.30 – 20.30
____________________________________________
3

Køge Rådhus

Torvet 1, indgang fra Torvet

Åbent Rådhus

Køges borgmester byder indenfor på Rådhuset og
fortæller om rådhusets og byrådssalens historie. Både
Borgmesterkontoret og Byrådssalen vises frem denne
aften.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning
af Kyndelmissepas hos VisitKøge, Vestergade 1
Kl. 19 og kl. 20
____________________________________________
3

Kør i hestevogn i Køge by

Tag med på en hyggelig rundtur i hestevogn. Hestevognen kører i fast rutefart fra Torvet, gennem Nørregade og tilbage igen.
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Kl. 18-20 Start på Køge Torv ved Dagbladet (kig efter
skiltet)

____________________________________________

KØS – Museum for Kunst i det offentlige rum

Nørregade 29, KØS Museum for Kunst i det offentlige
rum

Sebastians Zoolomusikshow

Sebastians Zoolomusikshow er en blanding af musikalske højdespring, vittigheder, cirkusartistnumre, dyr
fra havet og tåbeligt adfærd fra Sebastian Klein. Der
er verdensnumre, musik og artisteri på højt plan, men
det kan godt gå galt for den lidt “ivrige” Sebastian…
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning
af Kyndelmissepas hos VisitKøge, Vestergade 1 eller
på KØS.
Kl. 18.30

Workshop for børn: Tangdyr og havfisk

Dyk med ned under havet og lav din egen havslange,
klovnefisk eller søuhyre af tang i KØS’ åbne workshop
for børn.
Kl. 18-21
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Omvisning ’Samtidskunsten i Frederik 8.s
Palæ på Amalienborg’

Tag med kurator Anna Manly på en særomvisning i
udstillingen ”Samtidskunsten i Frederik 8.s Palæ på
Amalienborg” og hør mere om værkerne på palæet af
Kaspar Bonnén, Jesper Christiansen, Erik A. Frandsen,
Signe Guttormsen, Eske Kath, John Kørner, Morten
Schelde, Tal R og Kathrine Ærtebjerg.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning
af Kyndelmissepas hos VisitKøge, Vestergade 1 eller
på KØS.
Kl. 20

Lyskunst på KØS’ forplads

Kom og bliv klogere på de tre kunstværker af Ann
Lislegaard, Lea Porsager og Tove Storch på KØS’
vinterudstilling ”Eksperiment 111” på forpladsen.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning af
Kyndelmissepas hos VisitKøge, Vestergade 1 eller på KØS.
kl. 21-21.30

____________________________________________
12 Marinehjemmeværns Flotille 368 Køge
Ved Kajpladsen på Carlsensvej

Åbent skib

Kom og oplev skibet MHV 815 Kureren såvel ude som
inde. På kajen er der opstillet et telt og andet materiel, hvor du kan høre om Marinehjemmeværnets
landbaserede enheder, deres opgaver og udstyr.
____________________________________________
2

Orlogsskibet Hummerens Venner

Strandpromenaden 1, ’Verandaen’ ved GULE HAL

Den vilde Havfrue

Du bydes indenfor i den lystige sømandsknejpe. Vær
sammen med Vennerne til fælles sømandssange og
levende musik. Og hør mere om vort projekt med
bygningen af et replika af Christian 4.s fregat HUMMEREN fra 1623. En fregat med 22 kanoner, der skal
bygges i Køge – i fuld størrelse!
Sømandsknejpen tilbyder våde sømandsvarer til
rimelige priser.
Kl. 18.30 – 22.00
____________________________________________
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Region Sjælland

3

Torvet

Kom tæt på universitetshospitalet og deres
super ambulancer

Hør om anlægsarbejdet ved universitetshospitalet
– her er mere end 100.000 tons jord allerede gravet
væk. Mød desuden folkene bag Region Sjællands
avancerede ambulancer. Ambulancerne er bl.a. udstyret med hjerte-kompressionsmaskine, der kan give
patienter livreddende hjertemassage.
Kl. 18 – 22
____________________________________________

Køge Søspejd

3

Torvet

Bålpandekager

Kom og få en snak og spis lækre pandekager tilberedt
på bål, når Køge Søspejd tænder op for åben ild.
Fra kl. 18 og så længe lager haves
____________________________________________

Teaterbygningen

Bag Haverne 1, Teaterbygningen, Musikcafeen, 1. sal

Argentinsk Tango mellem himmel og hav

Kom ind fra vinterkulden og få varme i kinderne.
Oplev Musikcafeens knirkende gulv, den intime
stemning og lær grundtrinene i Tango/dans til live
band.
Kl. 19-20: Køge Tangoforening underviser i grundtrin
Kl. 20-22: Malmø orkestret ”Orqestra Tipica Tangarte”
spiller op til dans. Husk dansesko!

____________________________________________
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Kyndelmissesangen
Tekst: Kirsten D. Jørgensen
Musik: Finn Jørgensen

1. Februar – den mørke tid på året.
Vint’ren knuger stadig hvas og hård.
Korte dage – lange, tunge nætter.
Alt for lang er vejen frem mod vår.
Vi længes mod forår, den lyse tid,
Men jorden står frossen og lyser hvis.
Da tænder vi lys, bærer frem det med glæde,
Velsigner den kolde jord.
2. Kyndelmisse – Missa Candelarum.
Gamle dage skabte lysets fest.
Kloge men’sker læste dagens varsel –
Kjørmes gilde var dog allerbedst.
De længes mod forår, den lyse tid,
Men jorden står frossen og lyser hvis.
Da tænder vi lys, bærer frem det med glæde,
Velsigner den kolde jord.
3. Mælkevejens knude varsled’ vejret.
Hvis den lyste særlig klar og hård,
sagde sagnet: ”I skal være rede.
Lang og trang er vejen frem mod vår”.
De længes mod forår,
4. Varme sten blev kastet af Sct. Peter.
Isen smelted’ bort på hav og sø.
Forår pibled’ frem af alle sprækker.
Kjørmes tø gav hundrede læs hø.
De længes mod forår,
5. Forråd blev talt op of foder tjekket.
Bondemanden gjorder klar til fest.
Der blev danset til den lyse morgen –
Pandekager, øl og kål og flæsk.
De længes mod forår,
6. Kyndelmisse, midt i svære tider,
Vis os vejen til det rette spor.
Sammenhold og fællesskab skal værne
livet på vor gode, gamle jord.
Vi længes mod forår, den lyse tid,
Men jorden står frossen og lyser hvis.
Da tænder vi lys, bærer frem det med glæde,
Velsigner den kolde jord.
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