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Kære alle 
 
Så fik vi startet efterårssæsonen efter en lang kedelig periode uden at kunne mødes og synge 
sammen. 
 
Jeg synes, vi har fået en god start. Det er skønt at komme i gang igen. 
 
Vi har startet lidt blødt op, men Tine har fået os i gang og vi kan takke Tine for, at vi allerede har haft 
en god oplevelse og desuden har noget at se frem til. 
 
Vores optræden sammen med andre kor fra kommunen på værftets madmarked var en herlig 
oplevelse. Vi skulle indøve 3 stykker på en time sammen med bl.a. Helsingør Gospelkor og andre af 
Tines kor og det gik over forventning. Desuden optrådte vi alene senere på aftenen. Så vi havde en 
festlig sangeftermiddag/aften. 
 
Derudover har Tine sørget for, at vi kan deltage på Kronborg d. 27. i denne måned. Det bliver ganske 
givet også en oplevelse, og jeg er meget ked af, at Margit og jeg ikke kan være med. 
 
Midtvejsevaluering: 
 
På det sidste bestyrelsesmøde drøftede vi forløbet af sæsonen indtil da.  
Efter den lange pause er vi gået lidt langsomt frem. Vi er desværre ikke så mange som tidligere, men 
dog stadig 26. Imidlertid er der noget færre til den enkelte korprøve. Jo færre vi er, vi mere sårbar er 
vi, og det gælder naturligvis især til koncerten. Så er det godt at vide, at Henrik er tilbage i 
basgruppen her i november. Så er det kun tenorerne, der er sårbare. 
 
Under hensyn til, at der ikke er så lang tid til koncerten vil jeg opfordre til, at I så vidt muligt alle 
møder op de sidste øveaftner inden koncerten. 
 
Som I har bemærket, så har vi genoptaget kaffe og te i pausen. Vi skal jo også have det rart i pausen 
og få tid til at få talt lidt sammen.  Så det bliver vi ved med. 
 
Julekoncerten og sæsonafslutningen: 
 
Vi er godt i gang med at få udarbejdet programmet til julekoncerten d.  
3. december. Koncerten består som sædvanlig af en stor del korsang og fællessang med publikum. 
Desuden forskellige soli, som vi er i gang med at lægge fast. Der er flere muligheder i spil. 
 
Som I ved, er der generalprøve onsdagen før, altså d. 1. december. 
 
Det er naturligvis meget vigtigt for koncertens kvalitet, at I alle møder op til både generalprøve og 
koncert. 
 
Vi er også i gang med at udarbejde program og plakater. Vi håber på, at nogle af jer vil bidrage med 
at opsætte plakater, når de er klar. 
 
Sæsonafslutningen foregår lige efter koncerten i menighedsrådslokalet.  
Vi er ved at undersøge, hvordan det kan løbe af stablen. Vi har fået lov til at låne 
menighedsrådslokalet både før og efter koncerten. 
 
I vil senere få de nærmere detaljer om, hvad I skal bidrage med. 
 



Forår 2022: 
 
Vi har øvelokalet hele foråret. 
 
Repertoiret er i første omgang lagt i hænderne på Margit og Bente. De vil som I ved inddrage nogle af 
jer og Mette, Flemming og Marianne har meldt sig. De tager udgangspunkt i det korhefte, som Kor72 
udabejdede sidste år og som I fik. Der er en del værker, vi ikke har sunget tidligere. I sidste ende 
bliver repertoiret fastlagt af Tine på baggrund af repertoireudvalgets anbefalinger. 
 
Lokalet på biblioteket er også reserveret til vores kordag lørdag, d. 12 marts. Vi starter formentlig kl. 
9.30 og 4 timer frem. I vil selvfølgelig få mere at vide, når vi nærmer os. 
 
Vi skal optræde om eftermiddagen, fredag, d. 25. marts på Nivaagaard. 
 
Desuden er vi i kontakt med plejehjemmet Kristinehøj om at opmuntre beboerne en gang i februar. 
Det eksakte tidspunkt kender vi ikke endnu. 
 
Og så har vi besluttet, at vi ikke skal optræde derudover, bortset fra forårskoncerten. Vi ved ikke 
endnu, hvor den kan holdes og heller ikke tidspunktet, men der er jo et stykke tid til. 
 
Efter planen starter forårssæsonen d. 12. januar. og den slutter efter forårskoncerten, som muligvis 
først holdes i juni. Men mere om det senere. 
 
Vi har besluttet at forlænge efterårssæson fra næste år. Vi mener, at den er for kort og vi har nok råd 
til en mindre forlængelse. 
 
Vi har ikke truffet en endelig beslutning om hvordan, men vi er mest stemt for at begynde 31. august 
eller evt. tidligere og/eller at droppe efterårsferien. 
 
I må meget gerne melde ind, om I foretrækker den ene, den anden eller den tredje løsning. 
 
Hjemmesiden: 
 
Vi ser på lidt hjemmesiden. Men helt overordnet er den fin med de ressourcer vi har. Ole har rettet 
hist og her og det kan sagtens være, at vi tager emnet op igen. 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
 
Tirsdag, d. 23. november, kl. 14. 
 
Hvis I ønsker et emne taget op, så skriv blot til mig et stykke tid i forvejen. 
 
Mange varme korlige hilsner 
 
Oluf 

 


