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Til pensionerede medlemmer med ledsager i Nordfyns, 
Vestfyns og Vends Herreds Lærerkredse  

Invitation til efterårets kulturelle arrangement er denne gang på Vissenbjerg Storkro. 

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl.15 – 17.00 

Musikalsk underholdning og fællessang 
Sangforedrag ved pianist Rasmus Skov Borring 

 
Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af 
forskellige tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret 
med fortællinger om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit 
arbejde med formidlingen af fællessange, der indeholder både velkendt og nyt 
materiale.  
 
Rasmus Skov Borring er 36 år, pianist, komponist og foredragsholder, uddannet cand.mag. i Moderne 
Kultur og Kulturformidling fra KU. Han har udgivet CD’erne "Den danske sang 1 & 2" med instrumentale 
klaverfortolkninger af danske højskolesange, "PIANO" med sine egne instrumentale kompositioner, ”Livets 
mærke” i et samarbejde med forfatter Jens Rosendal – og senest julealbummet ”Merry PIANO Christmas” 
fra 2015.  
 
Rasmus Skov Borring er vokset op i efterskoleverdenen. Han er optaget af at holde den danske sangskat 
levende og gøre den tilgængelig for nye generationer og har gennem de seneste år været komponist bag en 
række nye fællessange – bl.a. tonerne til ”Gi’ os lyset tilbage” – Efterskolernes landsstævnesang, som i 2015 
landede på en tredjeplads på DR’s Top 50 over danskernes foretrukne sange. Rasmus Skov Borring 
interesserer sig for at skabe både en relevant formidling samt en æstetisk dimension i musikken. Han har 
med sit sangforedrag optrådt i mange sammenhænge i kultur- og foreningslivet landet over. 
 
Kom og vær med på Vissenbjerg Storkro d. 25. oktober kl.15.00, hvor der også er bestilt Kaffe/the og kage. 
 
Pris pr. person er 85 kr. 
 
Tilmelding til Vestfyns Lærerkreds på tlf.: 64 72 10 64 eller mail 084@dlf.org og betaling på kredsens 
bankkonto, Danske Bank reg.nr.: 1551 kontonr.: 000 401 22 83 senest d. fredag d. 6. oktober. 
 
Venlig hilsen 
Pensionistudvalget 
Elisabeth, Maja, Niels & Poul 

  Rasmus Skov Borring 
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