
Vejledning til det nye sanghæfte
OBS hæftet er ikke privat og bladene må ikke forsynes med private notater.

ved rettelser vil der blive udsendt nye blad.
1 Til hver sanger udleveres et komplet sæt sange, de indsættes i det nuværende

sanghæfte,  hvor alle tidligere indsættelser skal fjernes.
2 Det enkelte sæt er markeret med en navnelabel - denne sættes på forsiden af 

sanghæftet, så de fremover er individuelle 
3. efterfølgende sidenumre er plastmapper - med et nummer for hver 

mappe/for og bagside.,

mappe 1 Sangliste. - aktuelle på forsiden, venteliste på bagsiden
Sange i grupperne C og D er lejlighedssange, som ikke sættes i denne 
mappe, men opbevares i mappe 40 (bagerst), idtil vi får indkøbt særskilte 
mapper hertil

mappe 2 Plads til det aktuelle årsprogram, der erstattes når vi udsender et nyt
bagside: aktuel medlemsliste side 1 , der ligeledes erstattes ved 
nyfremsendelser. Check venligst om dine oplysninger er korrekte

Princippet i placering af sangene er, at tekstsiderne skal sidde til venstre og noderne til 
højre, når du slår op på en sang. Vær opmærksom på, at der er afsat blanke mapper til 
kommende sange, samt at der skal afsættes plads på højre side til noder ved de sange hvor 
der pt. ingen er.
mappe 3 Forside: medlemsliste side 2, Bagside sang nr. 01 tekst
mappe 4 Forside: noder til sang nr. 01, bagside sangnr. 02
mappe 5-18- osv
mappe 19 bagside
mappe 20-23 ledige 
mappe 24 forside blank, bagside sang nr. 30

mappe 25-33 osv
mappe 34 forside: noder til sang nr. 39, bagside blank
mappe 35-36 ledige
mappe 37 forside blank, bagside tekst sang 50
mappe 38 forside blank, Bagside sang nr. 60
mappe 39 forside: noder til sang nr. 60, bagside blank
mappe 38-39 sang nr. 50 og 60 - tekst og nodeblad
mappe 40 sange C - D indtil der kommer en ekstra mappe

Sang C06 Medley er trykt som et sanghæfte
Når vi skal bruge medleyen igen, vil der blive udsendt separate blade for 
hver enkelt stemme, som de der ønsker det, selv kan printe ud.

Plstmapperne er ret skrævelige, og kan revne hvis bladene presses ind. Hvis det sker, så sæt
venligst et stykke klar tape på, 


