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Vejledning til afholdelse af morgensang. 

Projektet blev igangsat i efteråret 2019, men har på grund af Covid-19 været uregelmæssigt afholdt indtil 

sommeren 2022. 

Nærværende vejledning danner grundlag for den fremadrettet afholdelse i Fællesskabets Hus 10 – 11 

gange om året den anden onsdag i måneden kl. 9,30 til 10,30 og efterfølgende kaffe m/brød. 

Der er overvejelser om morgensang i december, som et julearrangement evt. i samarbejde med andre. 

PR/Presse mv. – Karl-Erik. 

 Annoncering i Ry Ugeavis 

 Facebookopslag 

 Avisartikler 

 Opsætning/nedtagning af banner ved jernbaneoverskæring 

 Udarbejdelse af flyers 

 Booking af Multisal 

 Budget og ansøgning til sponsorer 

 Betaling af pianister sammen med Knud Martin 

Praktiske forhold omkring afvikling mv. – Knud Martin (Projektleder). Der forudsættes 100 deltagere. 

 Afhentning af rundstykker i Kvickly 

 Indkøb af smør (8x200 g, 160 skiver ost, 1 kg marmelade) 

 Betaling af pålæg i Kvickly med sponsorkort fra TRYG og kaffe/the (FSH). Afregning med 

Kim. 

 Ansvaret for bemanding. 

 Velkomst og efterfølgende info (Klubmedlemmer kommer med opfordring til Lions-info) 

 Kontakt med pianister/forsangere. (Ole T. og Lisbeth S. aftaler indbyrdes sangvalg og 

afløsning) 

 Mail til Lions-medlemmer weekenden før afholdelse 

Opsætning af stole/borde mv. – Morten. 

 Kl. 8,45-9,15 Opsætning af stole iflg. godkendt stoleplan (se foto i skab) med assistance fra 

Carl?, Jens Jørn, Ole Jensen, Max og Richardt. Min. 3 personer. 

 Fremlæggelse og indsamling af sangbøger 

 Lions-trøjer 

 Mikrofoner 

 Udlægning af flyers  

Kl. 11 - 11,15 sættes stole/borde på plads (se foto i skab). Samme personer som ved opsætning. 

Min. 3 personer. 

Smøring af rundstykker og ophældning af kaffe/the – Anne. 

 Kl. 8,45 – 9,15 smøres der rundstykker med assistance fra Ole Jø., Britt, Bent og Jan. 

 Kl. 10,30 – 10,45 hældes kaffe/the op – Bent, Ole Jø. og Richardt 

NB. De anførte Lionsmedlemmer er ikke forpligtet til deltagelse hver gang men kan melde fra. Knud 

Martin er der fra start. Karl-Erik er der til slut for at opfange gode ideer eller ”forslag” fra huset og Lions-

medlemmer. 

 


