
Kære alle Fællesklangere!

VELKOMMEN til en ny sæson med Fællesklang Odense, og især velkommen til nye
korsangere! De tre første koraftner er åbne for alle, og her vil der være lidt ekstra fokus på,
at vi lærer hinanden at kende. Herefter lukkes koret, og du kan vælge at fortsætte som en
ægte Fællesklanger ved at indbetale kontingent til KFUM & KFUK i Odense:

18-29 år: 300 kr. (fordelt på et helt år, dvs. kr. 150,- pr. sæson/halvår.)
30-35 år: 600 kr. (fordelt på et helt år, dvs. 300,- pr. sæson/halvår.)

Kontingentbetaling/indmeldelse skal senest ske d. 8. marts 2022!
Hvis du allerede inden denne sæsonstart (s) har været en del af Fællesklang Odense og dermed
også KFUM og KFUK i Odense, bliver du automatisk opkrævet kontingent halvårligt i 1. og 3.
kvartal, som du enten betaler manuelt ved opkrævning per brev, eller via PBS. Du kan tilmelde
dig PBS på din KFUM og KFUK-medlemsside.

Hvis du er helt ny i Fællesklang Odense og KFUM og KFUK i Odense, skal du melde dig ind i
foreningen på følgende link: https://medlem.kfum-kfuk.dk/member/signup/130800
Læs evt. om medlemskab her: https://www.kfum-kfuk.dk/info/bliv-medlem/

Hver tirsdag: Drop in foregår kl.18.45-18.55, så vi er klar til at starte kl.19! Det forventes,
at du kommer hver gang, men skulle du af forskellige årsager være fraværende mere end
tre gange, bedes du snakke med korlederen. Kordagen er desuden obligatorisk for at kunne
deltage i koncerterne.
Til hver koraften lytter man hjemmefra til lydfiler af de sange, vi er i gang med, så vi ikke
starter forfra hver gang.

Du skal medbringe din kormappe med noder og et krus til kaffepausen hver koraften.

VI ELSKER KAGE, og derfor kommer alle sangere til at have kage/frugt med i løbet af
sæsonen. Du skriver dig på kageplanen, som ligger elektronisk på facebook-siden
“Fællesklang Odense”. Læs kagebager-instruktionen, som er linket til derinde, inden du
skal have kage med.

Vi vægter det sociale i Fællesklang højt, og der er i løbet af sæsonen derfor fælles-
spisninger, sociale aftener, opstartsfest samt julefrokost, som er valgfrit, men som vi
selvfølgelig håber, at du har lyst til at deltage i! En gang imellem ændres koraftenen til en
højskolesangaften, som KFUM & KFUK i Odense står for, hvor der også bliver sunget en
masse!

Skynd dig at blive medlem af korets facebookgruppe ”Fællesklang Odense”, hvis ikke du
allerede er det, for her postes vigtige informationer samt links til lydfiler.

Vi håber, at du får en super god korsæson!
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