
Kyndelmisse Lysfest i Sorø den 26. januar 2019 kl.17 – 22 

Projektet er støtte af Lysen biler A/S, Kopp Sorø, Tandlægehuset på Fru Ingesvej og  

Skiltefirmaet. 

Vi elsker Sorø sø  
Som vanligt er Søsportsforeningerne en del af Kyndelmisse Lysfesten. Vi vil gerne vise vores 
”hjørne” af Sorø frem og byder alle velkommen til hygge, musik, dans, middag, lyd og levende lys. 
Og naturligvis varmen i saunaen og det kolde gys i vandet.  

 

Nyd lyden! 

Kom og oplev Josefine Winding ved vores udendørs bar- og grillområde ved Sorø Roklub. 

Josefine har en forkærlighed for støvet Disco og blander gerne med neo soul, 80'er ballader og 
brasiliansk dansemusik. Kom og lyt - og nyd stemningen med musik, lys og levende ild. 

Havescenen – scenen på Værkernes terrasse 

Fra kl. 17:30 – 18: 30, vil forskellige musikere underholde under ledelse af Jesper Fink-Jensen 

Lyt  og syng med v/ Sorø Underholdningskor (19:30 – 20).Download teksten til det sidste nummer 

Om lidt blir her stille på mobiltelefon og kom og syng med. 

Tag en svingom og få varmen! På Torvet ved Værkernes hovedindgang spiller The Blues Bakery 

op til ”asfaltbal”.  

Nyd vandet! 
Få varmen i saunaen – og et koldt dyp i søen. Bad & Sauna er efterhånden en tradition til 
Kyndelmisse. Tør du? Første hold starter kl. 17. Book eventuelt tid på forhånd på mail: else@friis.info, 

så er du sikker på at få plads. Der serveres varm suppe til alle der har været i vandet! Får du mon øje på 
en lysende kajak på søen? 

Hvis man bliver sulten er der Mette Maries køkken i Roklubben.  Husk: bestil bord og betal hos 
Mette Marie på www.mettemarieskoekken.dk, så er du sikker på både mad og indendørs varme. 

På www.kyndelmisse.dk og på facebook.com/Kyndelmisse kan du se mere om hvad der sker i 
vores smukke by på denne aften. 

 
 

 
 

Med venlig hilsen 

Sorø Sejlforening, Sorø Lystfiskerforening, Sorø Kajak klub, Sorø Roklub og Sorø Vinterbadeklub – 

Hold hovedet koldt 

 

Nyd lyset! 
Vi sætter fakler fra Søgade, så der er lys langs 
Søstien hele vejen fra Akademihaven til Færøsk 
forening og op til Bunkeren og Brandstationen. 
Undervejs passere du en lysinstallation for enden 
af Trautnersvej ligesom der er en stor installation 
på Carlsens Plæne.  
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