
 
 
Vestervig Kirkemusikskoles Støtteforening 

 
 

Kære medlem af Vestervig Kirkemusikskoles 

Støtteforening 

 

Corona har gjort mange ting besværlige det seneste års 

tid. Således også afvikling af kirkemusikskoleaftener.  

 

Men nu bliver det til noget. Vi afholder kirkemusik-

skoleaften i hvert af vore tre stifter.  

 

7. september i Randers, Sct. Mortens kirke  

14. september i Skive, Egeris kirke  

15. september i Brønderslev, Brønderslev kirke.  

Alle aftener kl. 19.00 til kl. 21.30 

 

Foreløbigt program:  

Foredrag "Kirken og Musikken" v. Mads Bille 

Musikandagt v. organist, provst og Margrethe 

Smedegaard 

 

Indbydelse vil tilgå medlemmer af Kirkemusikskolens 

Støtteforening, menighedsrådsmedlemmer, præster, 

kirkemusikere og andre interesserede. 

 

Provstierne står for indbydelse og praktik. 

Støtteforeningen sørger for indhold.  

 

Der produceres i disse uger en video om Vestervig 

Kirkemusikskoles tilbud. Den vil senere tilgå alle 

medlemmer og blive vist på Aalborg Stiftsmenig-

hedsrådsstævne den 7. maj. 

 

****  

Det er nu tid til at indbetale kontingent for 2022. 

Indbetales før 1. juni til konto: 9111 / 00057-75-922 

Personligt 100 kr./ par 150 kr./ pensionist 75 kr./ 

studerende 75 kr./ menighedsråd eller andet 250 kr./ 

provstiudvalg 500 kr.  

 

Støtteforeningens generalforsamling holdes i 

forbindelse med skolens årsafslutning i Aarhus den 19. 

juni. kl. 14.00. 

 

Venlig hilsen  

Jens F. Munksgaard, formand 

 
Vestervig Kirkemusikskoles Støtteforening, 

Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig 

vvkms@km.dk   tlf. 97 94 16 85 

 

  

Fest og glæde 19. marts 2022 på 

Vestervig Kirkemusikskole 
 

I lang tid har skolen været præget af håndværkeraktivi-

tet. Nu har vi fået en fin ny trappe til Plesner-salen, en 

tilbygning og renovering.  

 

Ved festen for indvielsen fik skolen doneret en række 

malerier af nordiske kunstnere. Billederne blev givet til 

skolen af ægteparret Villiam og Birgit Mortensen. 
 

 

 
 
 

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen holdt tale som 

ny formand for skolens bestyrelse. Rektor Tine Fenger 

fortalte om ombygningen og om både korsangen i 

Plesner-salen og om den store koncert i Vestervig 

kirke, hvor et stort kor af studerende og lærere fra 

kirkemusikskolen, musikere og solister uropførte 

korværket ”Kirsten og Buris”. 
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