
 

VÄRDFAMILJER SÖKES TILL ST. ANNÆ GYMNASIUMS JUNIORMANDSKOR 
FRÅN DANMARK 26-29.3 2019  
 
     
Nordens institut på Åland (NIPÅ) får besök av St. Annæ Gymnasiums Juniormandskor från 
Danmark 26-29.3 2019. Kören består av 20 pojkar i åldern 14-16 år. 
 
Med sig har de sin sångledare och dirigent Karen-Maria Baun samt dirigent och arrangör Kim 
Glies Nandfred. 
 
Under sin vistelse på Åland kommer kören att hålla en konsert i St. Görans kyrka i 
Mariehamn onsdagen den 27.3 kl. 19.00. 
 
För två år sedan tog NIPÅ emot St. Annæ Pigekor, som är en flickkör och det besöket var så 
lyckat, så man önskade komma till Åland med sin gosskör också. 
 
NIPÅ söker nu värdfamiljer på Åland som kan tänka sig att ta emot körmedlemmar i sina 
hem och fungera som värdar under den tid de är på Åland. Det innebär följande. 
 
Ta emot 2 ungdomar per familj. Man får även ta emot 3 ungdomar om man så vill och kan. 
Trevligt är ju förstås om man har egna barn i samma ålder, men absolut inget krav. 
Ombesörja att det finns dusch, en säng eller madrass att sova i, sängkläder och handdukar 
samt morgonfrukost och middag onsdag-torsdag (de äter lunch ute båda dagarna). Helt 
enkelt så önskar vi att de skall känna sig som hemma. 
 
Vi önskar att värdfamiljerna hämtar och för sina pojkar enligt bifogat schema. 
 
Kören ankommer till Mariehamn med Vikinglinjens m/s Rosella tisdag 26.3 kl. 22.30 samt 
åker tillbaka med m/s Rosella fredag 29.3 kl. 07.30. 
 
Alla pojkar är försäkrade. 
 
Vi kan tyvärr inte erbjuda någon ekonomisk kompensation, men kommer att reservera 
platser på konserten till alla värdfamiljer. 
 
Känner du att detta är något för dig. Vill du ta emot några från gosskören, vänligen kontakta 
undertecknad på tel. +358 18 25243 eller harriet.lundell@nipa.ax senast den 15.2 2019. 
 
Meddela samtidigt om ni har djur i hemmet. Har ni möjlighet att laga vegetarisk mat, så 
meddela även det. Samma gäller gluten-, laktos- och mjölkproteinfritt.  
 
Med vänlig hälsning 
Harriet Lundell/NIPÅ  
Adm. Sekreterare harriet.lundell@nipa.ax tel. +358 18 25243 
 
Mariehamn den 22.1 2019 
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