
BUL – korets reise til Münster 
våren 2019



Tidlig torsdag 
25.04.2019 dro 
BUL – koret med 
dirigent og femten 
medreisende 
avsted med buss og 
Colorline.



Første stopp var 
Neumünster for 
overnatting på Hotel 
Neues Park. 
Turen gikk raskt og 
fint, med eget 
sanghefte for turen og 
gode pauser.



Fredag 26., klokken åtte, gikk 
turen videre til Münster. 
Denne korte, lille biten tok 
likevel lang tid på grunn av 
lange køer. 
Framme på Hotel Kaiserhof
hadde koret en kort øvelse før 
alle gikk til det koselige
«Altes Gasthaus – Leve» for 
en hyggelig kveld. Der traff vi 
medlemmer av Kristiansand –
Münster foreningen, og noen 
medlemmer fra folkedans-
gruppen i Münster som BUL -
Kristiansand tidligere har hatt 
utvekslinger med.



Lørdag 27. ble en 
travel dag. Etter en 
kort oppvarming
/øvelse gikk koret til 
domkirken og sang tre 
sanger der: Fager 
kveldsol smiler, Fagert 
er landet og Sång till
natten.Det var en 
fantastisk opplevelse. 
Koret lød som et 
kjempestort kor.



Konserten i domkirken



Bussen kjørte så koret ut til 
Lukaskapellet, litt utenfor 
sentrum. 
Dette var en liten kirke i 
tilknytning til et 
behandlingssenter.
Der ble det en kort øvelse 
sammen med vennskaps-
koret «Die Unerhörten». 
De medreisende koste seg 
byen og besøkte det nye, 
flotte kunstmuseet og 
markedet som var utenfor 
domkirken.



Øvelse i Lukaskapellet



Så var alle invitert til en 
byvandring, med guide, i 
sentrum av byen, før vi 
gikk til Fredssalen i 
Rådhuset. Der fikk vi en 
innføring om Münsters 
rolle for fred i de forente 
nederlandene.
Utenfor rådhuset hadde 
begge korene en «flash-
mob» der de sang «Auld
lang syne» og «Europa-
hymnen» på engelsk 
/norsk og tysk. Det var 
morsomt.



Fra Flashmob
konserten



Deretter bar det igjen 
ut til Lukaskapellet. 
Her hadde korene 
konsert for «fullt hus» 
og stående applaus. Vi 
syntes ble en flott 
konsert.



Før konserten



Fra konserten



Festen etterpå forgikk i 
en gymsal til en skole 
like ved. Den ble flott 
med opptreden av 
folkedansgruppen og 
felles dans under 
instruksjoner både av 
dansegruppen og av 
kormedlemmer. 
Det var koldtbord med 
alle retter og god drikke 
til. Alle koste seg her!
Og gaver ble overrakt!



Søndag 28. var 
sightseeingsdagen. Vi fikk 
omvisning med guide på 
Borgen Vichering, og 
senere så vi den flotte 
slottsparken i Nordkirken, 
som var tegnet av samme 
arkitekten som hadde 
tegnet parken i Versailles. 
I mellom hadde vi en 
meget bra lunch på «Zum
Sterverstrand».











Kvelden ble 
avsluttet med en 
stilig middagsbuffè
på hotellet, 
sammen med 
venner fra 
vennskaps-
foreningen, koret 
og folkedans-
gruppen. Det var 
en verdig 
avrunding på 
Münsterturen.



Grytidlig mandag 29. 
kjørte bussen helt opp 
til Hirtshals og klokken 
tolv var vi tilbake i 
Kristiansand.
Dette har vært en flott 
tur! Vi har opplevd mye, 
sunget mye og fått oss 
nye venner som 
forhåpentligvis vil 
komme på gjenbesøk.


