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Sommer

Farvel til en sæson der har været mildest talt usædvanlig. 
Jeg sad lige og kikkede på et tidligere nyhedsbrev der beskrev alle de spændende ting vi 
skulle lave her i foråret, men det er jo som bekendt ikke blevet til noget.

Jeg håber alle er klar til at starte igen til efterårssæsonen, som ikke helt bliver som vi 
kender det, men tæt på.

Økonomi
Bestyrelsen har valg at sige farvel til Edwin. Musikalsk har det væres en succes, men 
økonomien har svært ved at bære den ekstra udgift. Jeg ved at han har været glad for at 
spille sammen med os og han er meget villig til at stille op til koncerter og andre 
arrangementer hvor der kan være brug for en pianist. 

Nogle medlemmer har valgt at lade deres returpenge fra forårssæsonen blive i korets 
kasse. Vi sætter stor pris på denne gestus, som vil gøre det lidt enklere at få pengene til at
passe.

Dirigent og øvelokale
To udsagn der har kostet meget hovedbrud. Kogt ned til det simpleste var problemet at 
kirken stiller lokale til rådighed mandag, men mandag kunne Tine dirigent ikke. Hun ville 
derimod gerne deltage om onsdagen, men om onsdagen havde vi ikke et lokale.
Vi har forsøgt forskellige løsninger, deriblandt et engagement af kirkens organist Jesper 
Lork, men de er alle faldet negativt ud. Corona og hjemsendte medarbejdere i kommunen 
har ikke gjort tingene enklere, men det er lykkedes at få en aftale om brug af Espergærde 
Biblioteks sal. Om onsdagen. Med klaver. Uden køkken. 
Der bliver forskellige praktiske detaljer der skal falde på plads, men de er i gode hænder 
hos Oluf. Øvetiden bliver som nu fra 18:45 til 21:20 om onsdagen. Start af sæson onsdag 
9/9 og eventuelle ændringer kan i se på vores hjemmeside.

For de der har lyttet til fuglekvidder og rygter kan jeg oplyse at Jesper ikke har modtaget 
SMS og/eller andre meddelelser vedrørende hans deltagelse i korets virke. 

Midt i en Corona tid
var vi nogle der sang til et diamant bryllup. Det var et fint afbræk i en ellers lidt 
stillestående tid. Vi var accompagneret af Ole på keyboard og sang nogle enkle sange.
Det rørte bryllupsparret og koret. Tak for deltagelse.

Forårsafslutning
Vi havde en vellykket fest hos Ole og Jette i deres store telt. Som sædvanligt var der 
rigeligt at spise og alle havde en fin eftermiddag i strålende vejr. 
Mange tak til Ole og Jette for at stille hus og telt til rådighed. 

Forårskoncerten
Det blev igen en flot koncert med klaverspil og korsang som ...
Øv, det blev ikke til noget, men vi kommer igen til jul.
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Nivaagaards Malerisamling 
Koncerten her blev heller ikke til noget, men vi gentager programmet i 2021. Koncerten 
den 7. maj, 2021, den sidste koncert i rækken af forårskoncer i museet, er reserveret til os.
Lingmare er indformeret og de vil meget gerne genoptage det tabte års program ved 
denne lejlighed.

Repertoire
Vi forsøger igen i år at lave et repertoire som tilgodeser de fleste.
Før efterårsstart udsender bestyrelsen en mail med opfordring til alle om at skrive titlerne 
på de stykker de ønsker i efteråret. Bestyrelsen vil derefter samle alle ønsker i en ‘brutto’ 
liste, som vi sammen med Tine vil gennemgå og udvælge fra. Sidst vi forsøgte dette var 
der 50+ forskellige titler, og da vores repertoire er 10 – 15 titler er det klart at ikke alle vil 
få deres ønsker opfyldt.

Afbud
Jeg ved at alle møder op, men det sker at helbred eller andre arrangementer forhindrer 
deltagelse i en øveaften.
I har tidligere skulle meddele dette til Ole, men da Flemming alligvel holder styr på 
deltagelsen og laver navne opråb har vi besluttet at fremtidige afbud skal meldes til 
Flemming, kasserer@egebaeksvangkoret.dk dagen før.

Generalforsamling
Denne afholdes efter første korprøve, onsdag den 9. september kl. 20.30
Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen så lad mig det vide.

Det er sjovt at synge i kor, i Egebæksvangkoret

Med venlig hilsen

Eiliv
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