
Velkommen til en  
ganske særlig aften i Sorø
Efter aflysning i 2021 og 2022 grundet Covid vender Kyndelmisse 
Lysfesten nu stærkt tilbage i den 20. udgave. Med Lysfesten mar-
kerer vi, at midvinter er nået, og at lysere tider er i vente. Som altid 
gør vi det med lys og oplysning i mange afskygninger og med fuld 
fokus på det kulturelle. Kyndelmisse Lysfesten udfolder mange af 
byens muligheder, og vi håber, at du vil lade dig berige og begejstre, 
når vi blænder op for et særdeles spændende kulturelt program 
med ca. 70 programpunkter, der løber af stablen på blot fem timer.  
I dette overflødighedshorn af oplevelser er det en god idé at  
prioritere netop det, som du har lyst til at opleve og gå efter det.

Kyndelmisse Lysfesten har aktører fra de kulturelle og kommunale 
institutioner, foreningslivet, private firmaer, pengeinstitutter, fonde, 
ildsjæle, og er ligeledes båret af stor frivillighed. År efter år er de alle 
med til at gøre Lysfesten til en succes. Til alle skal der lyde en kæmpe 
tak for den store og helt essentielle indsats – også tak til dig som gæst 
for at støtte op, og gøre festlighederne muligt ved at købe dette Turpas.

Kyndelmisse Lysfesten er en af de største endagsbegivenheder i 
Sorø, – en begivenhed der bringer mennesker sammen og trækker 
tusindvis af gæster fra nær og fjern en kold vinteraften. Husk derfor 
at tage tålmodigheden med foruden det varme tøj. 

At vi står midt i en energikrise, er vi i Kyndelmisse Lysfesten meget 
bevidste om, og vi sørger for at minimere elforbruget på aftenen 
ved at anvende energibesparende lyskilder kyndig vejledt af byens  
professionelle elektrikere. 

Glæd dig til, at Kyndelmisse Lysfesten blænder op for flotte oplevel-
ser, hygge og fællesskab den 28. januar. Rigtig god fornøjelse.

På vegne af Kyndelmisse Lysfesten 2023
Sanne Lohmann, Projektleder

Sorø Bibliotek & Bykontor – Tlf. 57877000 – sl@soroe.dk



KYNDELMISSE – ÅRETS MØRKESTE LYSPUNKT

Velkommen til  
en kulturnat som ingen anden
Midvinter, Kjørmes Knud, vinterens knude, lysmesse. Kært 
barn har som bekendt mange navne. Det viser, at Kyndel-
misse har haft stor betydning gennem tiden. Både i kirken, 
hvor den blev fejret med en lysmesse, som i folkelivet, hvor 
den markerede, at man var halvvejs gennem den kolde og 
mørke vinterperiode. 

Mange steder er Kyndelmisse gået lidt i glemmebogen. 
Men ikke i Sorø. Her har Kyndelmisse fået et nyt liv og en 
helt særlig betydning, som en af årets smukkeste aftener. 
Hvor mennesker fra nær og fjern mødes og sammen trodser 
kulden for at få en helt unik oplevelse. Hvor lyd, lys og sanse-
lige oplevelser fylder byen og akademihaven, som stråler 
i et eventyrligt skær. Hvor det æstetiske og det folkelige 
mødes i en skøn forening og giver magiske oplevelser for 
store og små. 

Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger til dette 
smukke arrangement, og opfordre alle til at finde den varme  
jakke frem og begive sig ud og opleve denne kolde men 
eventyrlige aften. 

I ønskes en rigtig god fornøjelse.
Borgmester Gert Jørgensen
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Velkommen
Aftenens festligheder starter kl. 17.00 
i Storgade – ud for Sorø Bibliotek, hvor 
borgmester Gert Jørgensen åbner 
Kyndelmisse Lysfest med tale og 
tænding af bålfade.

Gul zone
01 Sorø i mørke tider
02 Sorø Kajakklub og Atelier Skoven
03 Frikirken
04  Slagelse Brand og Redning 

Station Sorø
05 Vinterbadeklubbens Sauna
06 Værkernes Havescene 
07 Færøsk Forening
08 Sorø Roklub og Kragerup Gods
09 Rytmekoret, Værkerne
10 Destination Sjælland 
 ballon-event på Carlsens Plæne
11 Sorø Privatskole
12 I stilhedens favn

Pink zone
13 Sorø Museum
14 Ice For Kids 3/4 tons is
15 Sorø Kunstmuseum
16 Sorøs grønne scene
17 Stole fra Sorø Stolefabrik
18 Sorø Bibliotek & Bykontor
19 Sorø after dark – vi sætter lys på 
 hemmeligheder i mørket
20 Street Food på Torvet
21 Det Gamle Rådhus – Rundvisning
22 Ballondyr og trylleri
23 Danske Bank  
 – Vi sætter lys på penge 
24 Nordea og Danbolig
25 Turpasbod
26 Omsorgsklovnene
27 Victoria Teatret – Jazz koncert
28 Sorø Politi
29 ”De Skøre strømere”
30 Lysende Zumba®

31 Mød de gule spejdere

32 Eagles cheerleaders Sorø
33 ”Blinkende Lygter”
34 Grænseforeningen, Sorø
35 Børns voksenvenner
36 Vintersol
37 Byvandring i midtbyen

Grøn zone
38 Champagnekoret
39 Sorø Teater 
40 Ildjonglør
41 Ingemann – Foredrag
42 Den forunderlige nattehave
43 Ingrid Lill illumineringer
44 Festfyrværkeri
45 Magiske lysfigurer – lysparade
46 De syngende vægtere
47 Hauchs Physiske Cabinet
48 Restaurant Støvlet Katrine
49 Brorfelde observatoriet
50 Akademiet og kostskolen
51 Musikgudstjeneste 
 i Sorø Klosterkirke
52 Sorø Klosterkirke
53 Videncenteret
54 Foreningen 1684-1862

Blå zone
55 Blå blink – Regionshuset
56 Slow boats på Regionens sø
57 Odd Fellowlogen  
 “Duen 79” og “Sorana 66”
58 Oplev en af Sorøs vigtige 
 historiske bygninger
59 Kulturcafé Ludvig – “To lysende 
 stjerner – på godt og ondt”
60 Sorø Modeljernbaneklub
61 Udstillingsstedet.dk  
62 Vandtårnet – Se Kyndelmisse 
 lys oppefra.
63 Mød Sct. Georgsgilderne i Sorø

AKTIVITETSOVERSIGT  (tal refererer til bykortet)
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Fo

to
: C

hr
is

ti
an

 H
ar

to
ft

-N
ie

ls
en

 2
0

2
0

ÅBNING AF KYNDELMISSE LYSFESTEN 
v/ borgmester Gert Jørgensen og Sorø Musiske Skole

17:00 – Storgade udfor Biblioteket

Borgmester Gert Jørgensen åbner denne 20. Kyndelmisse 
Lysfest, og herefter skyder Optursorkestret fra Sorø Musiske 
Skole festlighederne i gang med dejlig funky og swingende 
musik op og nedad Storgade. Optursorkestret består af trom-
mer, saxofoner, fløjter og trompeter.



SORØ I MØRKE TIDER
01    Frederiksvej – Bunkeren ved værkerne

17:00 – 22:00

Kom ned i mørket og oplev stemningen fra 2. verdenskrig i en 
af Sorøs bunkere. Åben Bunker v/ Knud Wenzell. 

SORØ KAJAKKLUB OG ATELIER SKOVEN
02    17:00 – 22:00 – For enden af Frederiksvej 

Hold øje, der er LYSENDE KAJAKKER på søen fra klubhuset 
til Akademihaven og retur. I tilfælde af is på søen eller meget  
blæst bliver vi på land. Vi har åbent hus i Kajakklubben  
kl. 17:00 – 21:00, hvor du bl.a. kan høre om vores kajakskoler 
og nye børnehold.

Mød Atelier Skoven der laver pop-up restaurant i Kajakklub-
ben.  Der serveres hjemmelavede lækkerier og drikkevarer. 
Vi frister med varm toddy, varm kakao, kaffe, varm mad og 
lune vafler i bålfadenes skær.

FRIKIRKEN
03    18:30 – 21:30 – Frederiksvej 18

Vi byder på kaffe og kage foran den oplyste kirke. Desuden 
holder vi åbent hus, hvor du kan få rundvisning, lytte til god 
musik og modtage forbøn.
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SLAGELSE BRAND OG REDNING 
STATION SORØ
04    17:00 – 22:00 – Åben brandstation – Kongebrovej 7

Kom og se brandstationen og alt udstyret, – mød de lokale 
brandfolk og få en snak med dem. Prøv brandtøjet og udstyr på 
egen krop (der må gerne tages billeder).

Der vil også kunne ses køretøjer og materiel fra vores special-
enheder, – MIRG – Maritime Incidens Response Group, brand-
folk der er specialtrænet til at blive fløjet ud på et brændende 
skib. – Højderedder-gruppen og deres udstyr.
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Nu er vores store flotte sauna med panoramaudsigt over 
Sorø sø i brug og vi glæder os til at vise den frem til Kyndel-
misse Lysfesten. Denne aften kan alle med lyst og mod prøve 
den vidunderlige kombination af kulde og varme. Måske har 
du også lyst til saunagus? Medbring badesko/fodtøj der er 
lige til at smutte i med våde fødder, badetøj og et håndklæde. 
En badekåbe er også en god ide.  

Bemærk: Vi har unisex omklædningsrum.
Der serveres en varm forfriskning til alle, der har været i 
vandet. Book gerne tid på forhånd – især hvis I er en gruppe – 
via mail til soroevinterbad@gmail.com, så er I sikre på at få 
plads, når det passer jer bedst.

Uden gus: Kl. 17:00 + 17: 30 + 18:00
Med gus (tilmelding nødvendig): Kl.  18: 30 + 19:00 + 19:30

VINTERBADEKLUBBENS SAUNA
05    Ved siden af Sorø Lystfiskerforening – Frederiksvej

17:00 – 20:00

G
U

L 
Z

O
N

EOPLEVELSER I GUL ZONE

Fo
to

: F
ra

 fo
re

n
in

ge
n

s 
hj

em
m

es
id

e



VÆRKERNES HAVESCENE MOD SØEN 
06    Overfor Sorø Lystfiskerforening

17:30 – 19:00 

Sang og musik ved Sorø Lystfiskerforenings klubhus
Aftenskoleelever fra Sorø synger og spiller populære sange, 
der skaber fællesskab og varme i den kolde vinteraften. 

19:30 – 20:00 

Sorø Underholdningskor ved  
Sorø Lystfiskerforenings klubhus
Sorø Underholdningskor synger et stemningsfuldt program af 
jazz, viser og klassisk, og slutter af med ”Du som har tændt 
millioner af stjerner” som fællessang. Download teksten til 
”Du som har tændt millioner af stjerner” på din mobil, og kom 
og syng med!  

FÆRØSK FORENING
07    17:00 – 21:00 – Frederiksvej – Ved siden af roklubben

Kom forbi til åbent hus, hvor du kan opleve udstilling med  
malerier af Malan Egholm, malanegholm.art.

Nyd Færøske sange akkompagneret af guitar og harmonika. 
Der er kaffe/the på kanden hele aftenen.

Ca. kl. 18:30 danses der kædedans i klubhuset, hvis vi er 
mange nok. Hvis vejret tillader det, lægger vi vores båd på 
vandet pyntet med lys.
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SORØ ROKLUB OG KRAGERUP GODS
08    Pop up restaurant  – Frederiksvej 33

17:00 – 21:00

Vi er stolte af, igen at kunne repræsenterer Kragerup Gods i 
forbindelse med kyndelmisse lysfesten, Sorø 2023. Som pop 
up restaurant flytter vi atter Restaurant Blixen og vores mad-
glade godskokke ud fra godsets kælder og ind i Sorø Roklubs 
flotte lokale, som med panoramaudsigt ud over søen skaber 
en helt unik oplevelse. Byen vil være oplyst af mange flotte 
farver, og der vil være 80 forskellige arrangementer, hvorfor 
vi klart anbefaler at kigge forbi!

Det vil være muligt at booke et bord i vores pop up restaurant 
kl. 17, 18, 19, 20 og 21.

Menu indendørs: Braiserede svinekæber med gulerodspuré, 
bagte rodfrugter hertil pommes kroket og timiansky.
 
Madbilletter bestilles på: www.kragerup.dk under arrange-
menter, eller mail: info@kragerup.dk eller på tlf. 58261250.
 
Ved køb af madbillet, deltager du i lodtrækningen om en 
middag for 2 i Restaurant Blixen på Kragerup Gods. 
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RYTMEKORET, VÆRKERNE
09    19:00 – 19:30 – For enden af Frederiksvej 

Kom til koncert med Rytmekoret.
Korets musikvalg tager udgangspunkt i rytmisk musik, men 
spænder vidt med stilen og kan både være helt nye numre 
og lidt ældre ting. Det kan både være stille ballader og stærke 
rock sange. Programmet tilpasses den enkelte koncert og det 
publikum vi ser frem til at møde. Og det leveres altid med ind-
levelse, med rytme og med engagement. 

Koret tæller ca. 55 erfarne sangere, fordelt på 3, 4 eller flere 
stemmer. Korleder er Lars Lienhøft Larsen, som har været 
tilknyttet koret siden 2016. Han er en erfaren korleder og  
underviser, ligesom han selv er udøvende rytmisk musiker. 

Rytmekoret har eksisteret siden 1982 og har alle dage haft sit 
fundament i den rytmiske musik. 
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SORØ PRIVATSKOLE
11    17:00 – 22:00 – Frederiksvej 8 

Kom forbi og se de flotte lys og farver i skolens vinduer.

Der er åbent i den store skolegård, hvor skolens mellemtrin 
præsenterer kyndelmissens historie i lys og billeder. 

Vintersange vil blive projiceret på gavle, og elevproduceret 
lysdans i gården kl. 17:30 og 18:30.

Arrangeret af:  
Circus Balloon Club, København 
og Destination Sjælland.

DESTINATION SJÆLLAND 
PÅ CARLSENS PLÆNE 
10    NIGHT GLOW – For enden af Frederiksvej

19:00 – 20:00

Kom og se et fantastisk smukt syn, når vi pryder Carlsens 
Plæne med to kæmpe balloner. Ballonerne anvendes normalt 
til ballon stævner og lign., men til Kyndelmisse letter ballonerne 
ikke fra jorden, men vil i stedet lyse op som gigantiske kinesiske 
lamper.

Ved dårligt vejr aflyses 
ballon-eventen.



I STILHEDENS FAVN
12    17:00 – 21:15 – Sorø Privatskoles Gymnastiksal 

”I Stilhedens Favn”, – et sanseværk med stilhed og lyd i 
hovedrollen.  
”I Stilhedens Favn” er en poetisk forestilling, der undersøger det 
liv, som findes i stilheden. Publikum træder ind i en verden af lyd, 
stilhed og bevægelse. Alle iklædes høretelefoner, der lukker om-
givende lyde ude og giver adgang til helt særlig lyduniverser. Der 
er to performere på scenen og deres bevægelser spiller sammen 
med lyden som formidles direkte til hver enkelt tilskuer, og på 
magisk vis dannes indre billeder af meget levende karakter.

Forestillingen er skabt af Cantabile 2 for børn og unge. Canta-
bile 2 er et internationalt anerkendt performance teater og har 
været egnsteater i Vordingborg kommune siden 1990.

Forestilling: 
Kl. 17:00 – 17:45 + 18:45 – 19:30 + 20:30 – 21:15.
For familier, børn over 7 år.
39 pers. pr. forestilling – tilmelding på dagen på skolen og efter 
”først til mølle” princippet.
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SORØ MUSEUM
13    17:00 – 22:00

Få varmen bag tykke gardiner og hør historier fra en svunden 
tid i museets klunkestue Kl. 17:30 +19:30 + 20:30.

Historiker Helge Torm fortæller  
om Ingemann og hans tid i 
Guldalderudstillingen.
Kl. 19:30. 

Chr. 4s krostue serverer rød-
vin stoddy og varm hylde saft 
til rimelige priser. 
Kl. 17:00 – 21:30.

ICE FOR KIDS – 3/4 TONS IS
14    Storgade ved Sorø Bibliotek & Bykontor 

17:30 – 22:00

Kom og lav fantastiske isskulpturer 
med isskulptør Søren Cip Nielsen.

Max: 24 børn pr.gang. 

Alder: fra 7 år.
(7-10 årige SKAL være ifølge med en 
voksen. Fra 14 år gælder Turpas).

Påregn lidt ventetid.
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SORØ KUNSTMUSEUM
15    17:00 – 22:00 – Storgade

17:00 – 21:30

10-minutters omvisninger i særudstillingen ’Harald Giersing – 
modernismens fortællinger.” Harald Giersing (1881-1927) var 
bannerfører for den fornyelse af maleriet, der foregik i 1910’erne 
og 1920’erne, hvor fokus var former, farver og flader frem for en 
realistisk gengivelse af verden. Glæd jer til en farverig og æste-
tisk oplevelse i selskab med Giersings billeder af yndefulde ballet-
dansere, energiske sportsudøvere og frodige landskaber! 

17:00 – 21:00

Åbent børneværksted. Vi leger med former og farver.

17:00 – 22:00 (køkkenet lukker for mad kl. 21:30)

DJ, mad og drikke i museumscaféen. Kom indenfor og få et godt 
måltid mad og lækre drikkevarer i museets café. DJ’en sætter 
stemningen med en specialdesignet lydkulisse, som måske giver 
dig lyst til at indtage dansegulvet.  
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STOLE FRA SORØ STOLEFABRIK
17    Lokalhistorisk arkiv – Storgade

17:00 – 22:00

I Bibliotekets gård viser vi billeder fra Sorø Stolefabrik. Inde i 
varmen i Arkivet kan man se nogle af de stole, fabrikken pro-
ducerede gennem årene, se flere billeder og få historien bag.  
De frivillige medarbejdere i Arkivet er klar til at besvare spørgs-
mål og få en snak om Sorøs historie.

SORØS GRØNNE SCENE 
16    Mellem bibliotek og kunstmuseum 

17:00 – 22:00

Tænd lys og håb – send en tanke til en som du har kær
Stafet for livet Sorø og Lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse 
Sorø står sammen om at skabe fokus på kampen mod kræft.

Send en smuk tanke til en du savner, elsker, tænker på eller 
støtter i kampen mod kræft. Vi står klar til kyndelmisse, hvor 
du kan købe en lyspose, dekorere den med smukke farver og 
ord og være med til at tænde lys og håb for dem du holder af. Vi 
har kaffe på kanden, tid og rum til en snak.



SORØ BIBLIOTEK & BYKONTOR 
18    17:00 – 22:00 – Storgade

Lav din egen lygte
Kl. 17:00 – 20:00 – 1. sal
Kom og lav din egen kyndelmisse-lygte ud af gamle bøger. 
Værkstedet er for kreative sjæle i alle aldre.

Find fem fængslende fortællinger i mørket
Kl. 17:00 – 21:00 – Cellerne i stueetagen
Vi har slukket lyset i den gamle cellegang og har gemt ledetråde 
til fem fortællinger i cellerne og på gangen. Gætter du rigtigt, så 
deltager du i lodtrækningen om en gavekurv. 

Fotografiet lysende verden
Kl. 17:00 – 21:00 – 1. sal
Uden lys, intet fotografi. Se portrætfotos fra det gamle Sorø og 
fang et fotografi i guldramme af dig, din familie og venner, med 
eller uden udklædning, i et særligt indrettet fotohjørne, som 
blander fakta og fiktion.

Digte delt i mørket 
Kl. 17:00 – 21:00 – 1. sal
Lyt til fortidens og nutidens digte sammen med andre i mørket. 
Mærk, hvad det gør – ved poesien og dig.

Kaffelounge 
Kl. 17:00 – 22:00 – Foyer i stueetagen
Træk for en stund ind i varmen. I bibliotekets lounge sælges 
kaffe, te, juice og kage.
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18    PÅ SCENEN I STUEN: 
Forfatterskolen: Ord og lyd
Kl. 18:00
Oplæsning af seneste værker fra Forfatterskolen for Unge i 
Sorø. Musiker Sara Mouritzen har komponeret lyd og musik til. 
Flere af forfatterskolens tekster kan desuden opleves projekte-
ret mellem optrædener i stueetagen .

Anette Prehn og Kristian 
Bisgaard: Jeppe Aakjærs 
usungne sange 
Kl. 19:00 – 20:30
Oplev de smukke sange der lå 
skjult i Jeppe Aakjærs prosa:  
Anette Prehn har nænsomt sat 
dem sammen ud fra lyriske pas-
sager i hans breve, foredrag og erindringer. Hun vil denne aften 
fortælle om tilblivelsen og om teksterne, der er sprængfulde af 
billedrigt sprog og højst relevante for vores nutid og med den vel-
kendte Aakjærske brod. Kristian Bisgaard, der har komponeret 
musikken til sangene, sidder ved klaveret, hvorfra han vil synge 
dem for os – og ind imellem guide til at synge med. Læs mere om 
sangene her: www.usungne-sange.dk

Godnatsange for voksne 
Kl. 21.00 – 22.00
Nu når timerne bli’r små og inden vi skal gå, byder Jørgen Kristof-
fersen og Merethe Lammert Køhl Hansen fra Sorø Maratonsang 
op til fællessang. Sammen synger vi aftensange og små, vemodige 
ballader fra Højskole-sangbogen, der vugger os til ro. 
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SORØ AFTER DARK – VI SÆTTER LYS 
PÅ HEMMELIGHEDER I MØRKET 
19    I porten ved Sorø Bibliotek & Bykontor

17:00 – 22:00

Let Dit Hjerte – Hvis Du Tør
Kom af med din hemmelighed – afslør en løgn eller en fortielse, 
( – vi siger det ikke til nogen :-))  Vær med i en hemmelig uden-
dørs udstilling på Kyndelmisse aftenen og i ugen efter.

Skriv din hemmelighed på en seddel i mørket ved Biblioteks-
porten og udstil din hemmelighed sammen med andres hem-
meligheder på tavle i biblioteks-porten.

Lidt til refleksion. 
Er det svært at holde  
på en hemmelighed? 

– Må man fortælle en 
hemmelighed videre? 
 
– Er der hemmeligheder 
man ikke har lyst til at 
kende?

Hvorfor har vi egentlig 
hemmeligheder for 
hinanden? 

– Er det altid lettest at 
holde sig til sandheden?
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STREET FOOD PÅ TORVET
20    Velsmagende Street Food – I Rå Omgivelser

17:00 – 22:00

Hele familien er velkommen i det store hyggelige gade køkken 
på Torvet – et køkken, der kan ses, smages og høres.

Mød flere af byens ”madsnedkere”, der har kreeret alverdens 
lækkerier, til at nyde på stedet, eller til at tage med videre ud 
i byen. 

Restaurant Suserups Madvogn
Vi tænder op i grillen og serverer vores saftige hjemmelavet 
flæskestegssandwich.

Café Skotte & Stentoft
Café Skotte & Stentoft byder på vietnamesisk salat med kold-
marineret oksekød og brød + Varm spicy suppe.

Café Trekonger
Der serveres boller i karry.

”Hos Olsen” Et besøg værd 
Hos Olsen serverer vi bl.a. saftige ribbensandwich – burgere 
– lækre grill-og krydrepølser og meget andet.

Mette-Maries Køkken 
Der serveres varm krydret dhal med raita og naanbrød. 
Chai latte og æbletoddy med biscotti.

Naki
Serverer Peking ruller, Karry ret og Bulgogi.
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RUNDVISNING I DET GAMLE 
RÅDHUS PÅ TORVET “TINGHUSET”
21    Mødested og ”opsamling” i forhallen

Max: 15 personer pr. rundvisning. 
Rundvisninger á ca. 20 min. 

KL. 17:30 + 18:00 + 18:30 + 19:00 + 19:30.  
v/Borgmester, Gert Jørgensen. 

KL. 20:15 + 21:15  v/Cand.mag., Helge Torm
Varighed ca. 30 min.

“Først til mølle” princippet gælder.
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BALLONDYR OG TRYLLERI  
22    17:00 – 22:00 – Sparekassen Sjælland 

Vi får besøg af ballonmanden Mr. Zarno, der er klar til at  
underholde børn og barnlige sjæle med fantasifulde og sjove 
ballondyr, alt fra hunde, katte og tusindben til flotte hatte og 
drabelige sværd.

Mr. Zarno tryller med balloner fra kl. 17:30 til 21:00.

Vi byder på saftevand, varm cacao, kaffe og et stykke kage.

VI SÆTTER LYS PÅ PENGE  
23    17:00 – 22:00 – Danske Bank

Besøg Danske Bank, hvor der vil være aktiviteter for børn som 
at dryppe lys og møde vores maskot Pondus. Derudover vil 
vi servere varme drikke (kaffe og kakao), og få en snak med 
de besøgende – herunder muligheden for at børn kan få deres 
egen lommepenge app, som forælderne kan administrere.

NORDEA OG DANBOLIG  
24    17:00 – 20:00 – Storgade 3

Besøg Nordea og Danbolig, vi byder på varme drikke og musik 
med ”The Sing Alongs”.
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TURPASBOD  
25    16:00 – 20:30 – i Storgade udfor Biblioteket 

Udover Turpas salg fra kl.16 på dagen, kan der her svares på 
praktiske spørgsmål der vedrører arrangementet. 
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OMSORGSKLOVNENE 
26    18:00 – 21:00 – i bymidten 

Mød Omsorgsklovnen Kikka v/ Kirsten Licia Lærke Olsen når 
hun lyser op i aftenen ved Kyndelmissen i Sorø              og  
spreder glæde i nuet med kærligt nærvær.
Har du lyst til at snakke med hende om hendes arbejde – der 
kommer fra hjertet – som selvstændig Omsorgsklovn – så stop 
endelig op – hun vil elske at snakke med dig.
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VICTORIA TEATRET – JAZZ KONCERT
27    Storgade 15

Kyndelmissejazz med duoen Michal Sunding  
på klaver og Thomas Fonnesbæk på bas

30 min. koncert kl. 19:00 + 20:00 + 21:00

Duoen giver opvisning i et smukt harmonisk mix af egne komposi-
tioner, salmer og andre gode melodier i jazzet og improviseret lys. 
Det bliver som en lysende fest for øregangene, når duoen byder på 
Kyndelmissejazz fra Victoria Teatrets scene med et overraskende 
repertoire af smukke melodier hentet fra Carl Nielsen, salmeskatten  
og egne kompositioner, fremført med jazz-nerve og krydret med  
improvisationer. 

Pianisten Michael Sunding er en mangesidig erfaren 
musiker og sangskriver. I sin karriere har han både 
spillet med pop-rock bandet Dr. Hook, gospelsangeren 
Etta Cameron, Kenn Lendings Bluesband og adskillige 
jazzbands, samtidig med at han i tyve år har undervist 
på Rytmekonservatoriet. Han er kendt for at smyge 
sig rundt i improvisationer og bevæge sig elegant om-
kring det oprindelige melodimateriale, hvad enten det 
er gamle salmer eller standardmelodier fra den store 
sangbog.

Til Kyndelmissekoncerten udfolder han sig i dialog 
med den mesterlige kontrabassist Thomas Fonnes-
bæk. Han er en af de flittigste og mest efterspurgte 
danske bassister og repræsenterer en ny generation 
i direkte linje fra legendariske danske bassister som 
Niels-Henning Ørsted-Pedersen og Bo Stief – som 
begge har været hans lærere. Thomas Fonnesbæk har 
spillet et utal af koncerter, vundet store hæderspriser 
og medvirket på mere end 100 albums.
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SORØ POLITI
28    17:00 – 22:00 – Storgade

Kom og få en snak med Sorø Nærpoliti og hør om trygheds-
skabende tiltag i kommunen. Samt få vejledning omkring 
forebyggelse af indbrud, undgå at få tømt din konto af 
IT-kriminelle m.m.
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”DE SKØRE STRØMERE” 
GIVER SORØ POLITI EN HJÆLPENDE HÅND PÅ AFTENEN

29    17:00 – 22:00 – Storgade

De skøre strømere patruljerer hele året til fods, til hest, og til 
tandem og er et skrupskørt hårdtslående politikorps, der kan 
sættes ind overalt, hvor der skal strammes op på lov og orden. 

Skøre Strømere skyer ingen midler, når det gælder landets 
sikkerhed. I aften hjælper de Sorø politi.

Skøre Strømere er ikke en teaterforestilling i traditionel 
forstand, men et ”udrykningsteater”, der består af en række 
enkeltstående optrin, der danner rammen omkring skuespil-
lernes improvisationer. Arrangementets karakter, de fysiske 
rammer og publikum i samspil med aktørerne er med til at 
skabe resultatet.
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OPLEV LYSENDE ZUMBA®

30    I Storgade 

18:30 – 19:00 + 19:30 – 20:00

Zumba-instruktør Thinna Nørgård og Kroppens Hus ta’r os 
med på en rejse til mange af de latinamerikanske lande. Mærk 
energien og glæden ved musikken og opdag, hvor fedt træning 
også kan være. Zumba® fitness er et veludviklet koncept, som 
toner hele kroppen samt forbedrer konditionen og ikke mindst 
humøret.

MØD DE GULE SPEJDERE
31    17:00 – 22:00 – Storgade udfor Tinghuset 

Mød de gule spejdere og få varmen ved de store bålfade. 
Lav din egen amerikanske pandekage.
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32    EAGLES CHEERLEADERS SORØ

18:00 – Storgade v/Victoria Teatret

19:00 + 20:00 – Holberg Arkaden

21:00 – I Storgade

Varighed ca. 15 min. pr. opvisning.

Eagles Cheerleaders er en del af idrætsforeningen SOR IF, og 
vi har Eagles Feathers 3-7 år./Eagles Prepare 8-11 år/ Eagles 
Energy 12-15 år og Eagles Dimension 16 år+. Alle hold op-
viser ved DGI´s forårsopvisning, SOR IF´s forårsopvisning og 
Søskovstævnet.

Cheerleading er en sport, der stiller store krav til samarbejde, 
og der er en plads til alle, ingen kan undværes – heller ikke 
vores fantastiske forældregruppe.

Vi lægger stor vægt på kammeratskab og sammenhold på tværs 
af holdene – det skal være sjovt at være en Eagle Cheerleader.

Der afholdes to camps årligt, hvor vi overnatter, træner og hyg-
ger sammen på tværs af holdene, efterfulgt af en opvisning for 
alle interesserede.

Vi elsker at optræde, 
og har senest været  
med som Zombie-Cheer-
leaders til Halloween 
i Sorø, samt nisser til 
Juletræstændingen i 
Sorø.
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”BLINKENDE LYGTER” 
33    17:00 – 22:00 – Storgade 

Kreativ og lysende installation af Lysen Biler.

GRÆNSEFORENINGEN, SORØ 
34    17:00 – 22:00 – Holberg Arkaden 

Mød Grænseforeningen og hør om det danske mindretal i 
Sydslesvig. Mindretallet er af stor betydning for Danmark. De 
er gode brobyggere og formidler dansk kultur og sprog i det 
nordlige Tyskland til gavn for befolkningerne på begge sider af  
grænsen. Det er en særlig opgave for mindretallet at kunne 
fastholde en særlig identitet rettet mod det danske/nordiske 
samtidig med at være fuldt integreret i flertalsbefolkningen. 
Grænseforeningen ønsker at udbrede kendskabet til det danske 
mindretal. Det er altid vigtigt at have et godt naboskab, således 
at mulighederne for samarbejde over grænsen kan trives både 
kulturelt og erhvervsmæssigt.
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BØRNS VOKSENVENNER 
35    17:00 – 22:00 – Holberg Arkaden 

Mød Børns Voksenvenner i vores vennebod.
Pssst! Når du besøger vores vennebod kan du deltage i sjove  
konkurrencer og vinde fede præmier – få gratis popcorn eller 
en tatovering.

Du kan også høre mere om muligheden for enten at blive frivillig 
hos Børns Voksenvenner og gøre en stor forskel for et barn, 
eller høre om muligheden for at få en voksenven til dit barn.

Vi har både piger og drenge på venteliste – deres største ønske 
er meget snart at få en voksenven.

Vi vil gerne fortælle forældre hvilke muligheder der er for at få 
en voksenven – og vi vil også gerne fortælle potentielle voksen-
venner, hvor utroligt givende det er at være voksenven for et 
barn. Vi vil også rigtig gerne fortælle mere om vores nyeste 
tiltag ”Projekt Storebror/Storesøster”.

Vi sørger for lidt guf til både 
børn og voksne – Så kig  
endelig forbi, vi glæder os 
til at hilse på dig. Vi træf-
fes efterfølgende på mail, 
slagelse@voksenven.dk 
eller telefon 29 92 10 18.
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VINTERSOL 
36    18:00 – 22:00 – “Tinghuset” på Torvet

Glæd dig til lysets komme i skæret fra Sorøs helt egen sol, 
projiceret på facaden af det gamle rådhus og kreeret af de-
signer og grafiker Sten Jauer fra Sorø.

BYVANDRING I MIDTBYEN 
37    20:45 – 21:25  v/ Cand.mag., Helge Torm 

Går man rundt i Sorø by, er man nok tilbøjelig til at se lige 
frem og hverken kigge op eller ned. På denne tur skal vi kigge 
højere op end stueetagerne og se mærkelige eller rettere be-
mærkelsesværdige detaljer på byens gamle huse.

Mødested: Udenfor Tinghuset på Torvet.
Varighed: ca. 35-40 min. medbring lommelygte og nysgerrighed.
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CHAMPAGNEKORET  
SYNGER OM LYS I MØRKET
38    18:00 + 19:00 – ”Skjalm Hvide” på Akademigrunden

Sorøs helt eget Champagnekor holder minikoncert, hvor vi 
synger salmer og moderne sange om at finde lys i mørket, om 
kærlighed og om optimisme.

SORØ TEATER
39    18:00 – 21:00 – Bymidten og 
”Skjalm Hvide” på Akademigrunden

Oplev Sorø Teater lave ”pop-up” teater 
i bymidten og i ”Skjalm Hvide” 

SORØ TEATER
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ILDJONGLØR
40    Akademigrunden 
– lige indenfor Kloster-
porten til højre

18:30 + 19:30 + 20:30

Mød super-ildjongløren, 
Kasper Jensen

Varighed: Hvert show 
varer ca. 20–25 min.
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INGEMANNFOREDRAG  
– ”INGEMANNS HUS” 
41    Akademigrunden v/Michael Foersom 

17:15 + 18:15

Bernhard Severin Ingemann 
og Sorø hører sammen. Først 
og fremmest fordi han boede 
her fra 1822 og til sin død i 
1862.

Ingemann er begravet lige 
op til kirken – over for sit hus. 
Når man ser på hans mange 
salmer i salmebogen skulle 
man tro, at han var teolog.

Det var han ikke, han var magister i litteratur, og i den egen-
skab fik han ansættelse på Sorø Akademi, hvor han var ansat i 
40 år – heraf nogle år som leder. I sin tid på Akademiet skrev 
han mange digte og historier, men ikke mindst salmer, som 
han er kendt for i dag. I datiden var han meget kendt for sine 
historiske romaner og for fortællingen om Holger Danske.

Vi vil høre om hans litterære værker, men ikke mindst om  
salmerne og synge nogle af dem.

Varighed: ca. 40 min.
Bemærk: Begrænset plads 25 pers.
 “Først til mølle” princippet gælder. 
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DEN FORUNDERLIGE NATTEHAVE 
42    18:00 – 22:30 – Kinahøjen i Akademihaven

Uforglemmelige lysoplevelser produceret af Light In Nature 
v/ Morten Lind.  Morten har over 30 års erfaring med store og 
små events over hele landet.

Adgang til lysoplevelserne i ”Den Forunderlige Nattehave” 
foregår med Turpas.

Vi opfordrer til at se illumineringen fra havens stier af hensyn til 
ledninger og udstyr i græsset.

Fo
to

: T
or

be
n

 P
ap

ill
on

 2
0

2
0



OPLEVELSER I GRØN ZONE

G
R

Ø
N

 Z
O

N
E

FESTFYRVÆRKERI
44    v/ Amphora  
– ved søen foran Akademiets Hovedbygning

22:00 – ca. 22:25

Amphora fyrværkeri afslutter lysfesten med et kæmpe fyr-
værkeri, og skyder os mod lysere tider.
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INGRID LILL ILLUMINERINGER  
43    Hovedbygningen – Akademigrunden

18:00 – 21:00

Kig forbi og nyd Ingrid Lills tegninger i stort format ”komme til 
verden” på muren ved Hovedbygningen. Du har mulighed for 
at få tegnet dit portræt og vist det på muren.
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MAGISKE LYSFIGURER – LYSPARADE 
45    19:30 – 20:30 

”Det bevægende lys – et møde i mørket” 
Med start fra Fratergården ved Sorø Akademi går paraden 
mod Storgade. Det bliver magisk! 

Magila præsenterer ny lysparade med vingede væsener, 
hviskende vintergækker, vimsende mus og krukkede krokus.  
Paraden tager hul på foråret og sommeren gennem et magisk  
møde i mørket.

Et af Magilas specialer er forunderlige lysende parader, der ud-
løser mange beundrende sukke fra publikum som de møder, 
når de bevæger sig gennem mørket.
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DE SYNGENDE VÆGTERE 
46    21:15 – 22:00 – Klosterporten

Mød vægterne Palle Dickow og Peter Bringgaard på deres 
aftenrunde i byen. De starter med sang ved Klosterporten og 
går mod Torvet og Storgade.

HAUCHS PHYSISKE CABINET
47    Akademigrunden – Vænget – Søgade 17

18:00 – 21:00

Formidlere: Helene Krarup og Jørgen From Andersen. 
Gå på opdagelse mellem mere end 700 naturvidenskabelige 
instrumenter. Undervejs i udstillingen er der demonstration af 
og for tællinger om udvalgte naturvidenskabelige fænomener.
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RESTAURANT STØVLET KATRINE
48    Akademigrunden – ”Skjalm Hvide” 

17:00 – 21:00

Steak Sandwich I lun baguette brød 
Langtidspocheret og stegt oksecuvette 
chili emulsion, salat, rødløgs kompot. 

Lun Vegetar Sandwich 
I lun baguette brød 
Karamelliseret selleri i æble glace 
Svampekompot revet havgus ost samt syltede løg.

Vin, sodavand, speciel øl & Støvlet Katrines specialkaffe 
med Drambuie, Tullamore & let pisket fløde.
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BRORFELDE OBSERVATORIET
49    I Akademiets store hal ved fucsiahaven

17:00 – 22:00

Kom bare an – vi er klar til at svare på alverdens spørgsmål 
omkring astronomi og rumfart.

Observatoriet i Brorfelde byder alle nysgerrige sjæle til at 
komme tættere på stjernerne, når vi dukker op i Akademiets 
store hal med både de faglige og mytologiske fortællinger om 
stjernebillederne, der inddeler stjernerne over vores hoveder.

Du kan lave dit eget stjernekort, der kan hjælpe dig med at 
finde frem til Orion, Tyren og mange flere. Dertil vil vi gerne 
udfordre tyngdekraften sammen med jer, så vi medbringer 
vores raketværksted, hvor I både skal designe og bygge en 
raket, der kan bryde tyngdekraften og finde frem til den rette 
planet.

Glæd jer til at nørde raketter og stjernekort og ikke mindst til at 
træde ind i planetariet, hvor du får både faglige og mytologiske 
fortællinger fra stjernehimlen!
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MUSIKGUDSTJENESTE  
I SORØ KLOSTERKIRKE  
51    17:45 – 18:30 – Sorø Klosterkirke

Kyndelmisse i Sorø fejres i Klosterkirken med en musikguds-
tjeneste, hvor lysets komme afspejles i tekst og musik. Sogne-
præst Lis Samuelsen sammensætter ordene og Chorus Soranus  
under ledelse af dirigent Kristine Vad medvirker med korsang.  
Organist Merethe Køhl Hansen sidder ved orglet.

AKADEMIET OG KOSTSKOLEN
50    Rundvisning i hovedbygningen og på kostskolen

18:30 – 20:00

Vi byder på to oplevelser:
Hovedbygningen vises frem af skolens elever i tidsrummet 
18.30 – 20.00, hvor man kan se de flotte sale. Skolens dygtige 
pigekor optræder i Grønne Sal. Rundvisningen tager 15-20 
minutter.

Kostskolen holder åbent i tidsrummet 18:30 – 20:00, så man 
kan komme ind og se hvordan eleverne bor, og høre om daglig-
dagen som kostelev. 

Husene finder I, når I er 
kommet ind ad Kloster-
porten og drejer til højre 
– følg lys og skilte.
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SORØ KLOSTERKIRKE  
52    19:00 – 21:00 – Akademigrunden

Kom ind og se resultatet af den omfattende restaurering af 
Kloster kirken. Nyt indgangsparti, ny alterbordsforside, og 
vægge og lofter, der fremstår afrensede og nykalkede, samt 
træværk, der har fået sin mørke glød igen.

VIDENCENTERET
53    Akademigrunden – Auditoriet

17:30 + 19:00 + 20:30

Kom og hør – og se – bordbomber, eksplosioner, skydebomuld, 
lunter, konfetti, røg og ild. Kom med i laboratoriet med kemi-
lærer Meibom, der tester bordbomber og fortæller om deres 
helt særlige kemi.

Varighed: ca. 30 min. / “Først til mølle” princippet gælder.
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FORENINGEN 1684-1862 
54    Akademigrunden – ”Ingemanns Hus” 

19:15 – 22:00

Lysets engel går med glans 
1684-1862 Sorø Historiske Festival stå klar til at møde jer i  
Ingemanns Hus. 

Vi er en forening der en gang om året laver Sorø om til en historisk 
fest. Kom og hør mere. 

I træder ind i en historisk scene hvor vi har vores historiske 
Empirekjoler på. 

Vi giver en kop the og kaffe fra tiden og smagsprøver på vores 
egen festival øl ”Støvlet Katrine”. Og vi synger hver halve time to af 
Ingemanns og andre tidstypiske sange sammen. Herunder ”Lyset 
engel går med glans”, da det er Kyndelmissefesten vi deltager i. 

Vi starter kl. 19:30 med at synge, og derefter hver halve time 
til kl. 22:00.
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MED BLÅ BLINK I REGIONSHUSET 
55    17:00 – 22:00 – Regionshuset, Alléen 15

Kom ind i en ambulance, få målt dit blodtryk og tag en debat 
med en regionsrådspolitiker. Kyndelmisse i Regionshuset 
er fyldt med spændende oplevelser for børn og voksne.

Mød hverdagens helte som viser ambulancer frem foran 
Regions huset. Du kan høre om, hvordan de redder liv over 
hele regionen, og om hvordan du selv kan redde liv. Inde i 
Regionshuset kan du møde politikerne, få en rundvisning i  
Regionshuset og se Regionsrådssalen. Du kan blive klogere 
på, hvordan de politiske beslutninger præger din region både 
nu og i fremtiden. 

Se hele programmet på 
www.regionsjaelland.dk/kyndelmisse

Der er konkurrencer for børn med gode præmier. 
Vi byder på lidt mad og drikke, og vi glæder os til at se jer!
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SLOW BOATS PÅ REGIONENS SØ
56    Søen bag Regionshuset – Alléen 15

17:00 – 22:00

Tag en rolig tur omkring 
den lille sø i Amtets Have 
bag Regionshuset og nyd 
de enkle, lysende origami- 
installationer på vandet, 
ud formet som papirbåde, 
skabt til Kyndelmisse af 
de  signer og grafiker Sten 
Jauer. Og nyd havens 
stem ning i den særlige 
lyssætning, designet af 
Sten Jauer og belysnings-
konsulent Stine Wrist.

ODD FELLOWLOGEN 
“DUEN 79” OG “SORANA 66”
57    Absalonsgade 1b, 1. sal

18:00 – 22:00 – Åbent hus

Odd Fellow Logerne ”Duen 79” og ”Sorana 66” åbner dørene 
i Logen i vores nye ordensbygning, Absalonsgade 1b, 1. sal, 
hvor der vil være mulighed for at se logesalen samt få en orien-
tering om logelivet. Vi byder på kaffe, te og kage samt en god 
snak med vores logesøstre og -brødre.
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OPLEV EN AF SORØS VIGTIGE  
HISTORISKE BYGNINGER
58    17:00 – 22:00 – Holbergsvej 7

Sorø Fri Fagskole har til huse i den bygning, hvor Eline Eriksen 
og Magdalene Lauridsen i 1897 skabte landets første hus-
holdningsskole. Den smukke gamle bygning har således stor 
national betydning, for det var her, de traditionelle ”kvindefag” 
for første gang kom til ære og værdighed i form af formaliseret 
uddannelse. 

Kom og oplev historiens vingesus, og se, hvordan Sorø Fri Fag-
skole stolt bærer traditionen videre med at uddanne for både 
hånd og ånd. 

Vi serverer lidt at spise og drikke, og vi viser jer gerne Sorøs 
måske smukkeste skolebygning frem for jer. 

I vores fine gamle spisesal vil der køre en kavalkade af billeder 
og små film, der beskriver vores 127 år gamle historie.

Vi glæder os til at se jer.



KULTURCAFÉ LUDVIG 
“TO LYSENDE STJERNER – PÅ GODT OG ONDT”
59    Kulturcafé Ludvig – Ingemannsvej 5

17:00 – 22:00  

I år er kyndelmissetemaet ”To lysende stjerner – på godt og 
ondt”, der tager udgangspunkt i Judy Garlands og Liza Minellis liv.

På storskærm vises billeder fra deres liv som optakt til Bonnie 
Denise Christiansens fortolkninger af deres mest kendte og 
populære sange. 

Som sædvanlig kan man nyde 
vores gode varme suppe i 
hyggelige og lune omgivelser

Vi har åbent hele aftenen 
med liveoptræden 
kl. 19.00 + 20.00 + 21.00.

Husk entre med Turpas. 
Turpas kan købes i baren.

SORØ MODELJERNBANEKLUB
60    Dr. Kaarsbergsvej 3 – Kælderen

17:00 – 22:00

Kom og se Sorø by i miniature og se Sorø Modeljernbaneklubs 
fine samling af tog fløjte til afgang.
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UDSTILLINGSSTEDET.DK  
61    17:00 – 21:00 – Rådhusvej 4

Kom indenfor i værkstedsudstillingen hos billedkunstner  
Lars Ly i UDSTILLINGSSTEDET.dk

Lars Ly tager afsæt i det koloristiske maleri. I en dialog mellem  
farver, penselsstrøg og det tredimensionelle rum bearbejder 
han det menneskeskabte landskab figurativt og abstrakt. 
Værkerne er sammensatte tableauer. Arkitektur og natur-
elementer flettes sammen i en ny virkelighed, som i maleriet 
“Obelisk for Alberti” (2022).
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SE BYENS FLOTTE KYNDELMISSELYS 
FRA SORØS FARVERIGE VANDTÅRN
62    Pedersborg – Rustkammervej 39

17:00 – 22:00   

En unik mulighed for at besøge et af byens vartegn, og for at se 
byen og Kyndelmisse aftenen lidt fra oven.

Vandtårnet i Pedersborg. Tårnet har et karakteristisk ud-
seende, og er dekoreret af kunstner Per Arnoldi. 

Vandtårnet er ikke kun et vartegn for Sorø, men er også i fuld 
drift. Hver dag kører tusindvis af biler forbi vandtårnet, og 
mange udefra forbinder Sorø med det farvestrålende tårn.
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SCT. GEORGS GILDET I SORØ
63    Gildehytten – Møllevej 6A
Adgang via Ringstedvej (GL. Veddebane) eller Møllevej  
P. evt. ved Sorø hallen. 

17:00 – 22:00

Kom og hør om Sct. Georgs Gildet i Sorø. Få en rundvis-
ning i Gildehytten – eller kom bare for at få en snak. Vi 
dyrker dannelse af Netværk, Fællesskaber og Sociale  
relationer.

Vi byder på gratis pølser eller kaffe med brød. Drikkevarer kan 
købes. 

I dagens anledning afholder vi en lille konkurrence, hvor du 
kan vinde et gavekort til restaurant Støvlet Katrines Hus på 
kr. 1000,00. Du kan også udfordre en Gildebror i Petanque, og 
vinde en øl/vand/kaffe.

Sct. Georgs Gildet i Sorø er for både mænd og kvinder. Det  
kræver ingen særlige kompetencer o.lign., for at blive Gilde-
bror. Nye Gildebrødre indbydes til en samtale, hvor vores  
værdier m.m. drøftes.

Vi mødes i vores hytte 10-12 gange om året, med Gildehal og 
socialt samvær. Herudover har vi foredrag, petanqueturnering, 
o.a. Vi laver en række indtægtsgivende aktiviteter lokalt i Sorø, 
eks. arrangerer vi Pedersborgdagen, Mortens Tombola m.m. 
Herudover har vi bl.a. aktiviteter på Roskilde Dyrskue.

Overskuddet fra vores aktiviteter går til vores Good-Turn kasse,  
hvorfra spejdere og andre kan søge om økonomisk støtte.



BELYSNING I BYEN  
OG PÅ AKADEMIGRUNDEN 

Belysning i Sorø by og på Akademigrunden er igen i år skabt i 
samarbejde med arbejdsgruppen og Elco, Elektrogården, J&L 
Elektrik og Nyrup Installation.

Vestsjællands Brandvæsen Station Sorø, udfører facadebe-
lysning på Sorø Klosterkirke. 

Light In Nature v/ Morten Lind illuminerer Akademihaven.

Øvrige belysningssamarbejdspartnere:
Stine Wrist, Sten Jauer, Kurt Hincheli Hejlesen, Magic-star.dk, 
Mikkel Bangsmann og elever fra Sorø Akademi.
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Kyndelmisse Lysfestens styregruppe består af:
Ann Furholt Pedersen, bibliotekar, Stiftelsen Sorø Akademi
Anna Krogh, direktør, Sorø Kunstmuseum
Pernille Jacobsen, lokal koordinator, Sorø Museum
Sanne Lohmann, sekretariatsleder,  Sorø Bibliotek



Tak til alle fotosponsorer: 
Mads Bidstrup, Freddy Brandenburg, Rikke Chemnitz, Søren Hvid, 

Helle Olsen, Jan Christensen, Christian Hartoft-Nielsen, Carsten Salbo, 
Per Rasmussen, Torben Papillon, iso4300.

TAK!
TIL VORES SPONSORER
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Kulturudvalget Sorø kommune

Brand af 1848 Fond / Egholtfondet

Elco / Elektrogården / Kaj Andersen & Sønner

Købmand Sven Urban Hansen og hustru  

Ina Hansens Fond

Nisted bruun reklame / Nyrup Installation

Nordea fonden / Vej & Park

Sorø Spare-og Laanekasses Fond

Sorø Sogns Menighedsråd / STC Scener

Stiftelsen Sorø Akademi

Slagelse Brand og Redning Station Sorø

J&L Elektronik / Ann Furholt Pedersen

Anders Christensen / Destination Sjælland

Sten Jauer / Stine Wrist




