
Kære korvenner

Hermed  et orienterings brev efter  en sæson vi jo ´desværre måtte aflyse på grund af Covid 19 – 
nedlukningen, da indendørs sang først blev muligt den 21. maj  ,altså for nogle få dage siden

 De eneste koraktiviteteter vi har haft har været 3 møder via Zoom , det første  19.1  det næste 6.4 

og det seneste den 4.5 –  Ved disse møder har  vi holdt kontakten ved at høre det gik deltagerne , 
hvordan de håndterede nedlukningen osv  sunget lidt og især ved mødet 4.5 talt om ideer og planer 
for koret . Det  følgende er især baseret på hvad vi talte om ved dette møde

 Om næste sæson
Da vi  ikke har kunnet  holde rigtige prøver siden  slutningen af november og dermed får  det meste 
af et års pause inden vi kommer i gang igen   vil vi skulle bruge en del tid på at finde sammen som 
kor efter den lange pause Zakarias foreslår derfor at vi starter ”blødt” med et ret enkelt repertoire  - 

 Vi ved heller ikke  om der stadig vil være restriktioner på vores område  ,eller hvor mange vi bliver
til den tid .  Men  restriktionerne bliver hele tiden  lempet  nu -så mon ikke vi endelig  kan få en 
bare nogenlunde normal sæson. Vi  har kun en koncert planlagt i efterårssæsonen – en jule koncert 
den 7. december-så det bliver den vi skal øve til.

 Medlemshvervning 
I lyset af den store interesse for sang der er blevet skabt gennem DR´s morgensang og andre  syng-
sammen- programmer  er det oplagt at udnytte det til at få nogle flere medlemmer

I må derfor  meget gerne tale med – folk  i jeres omgangskreds som I tror kunne være interesserede 
i at synge i koret medlemmer. Der er allerede kormedlemmer der kender mulige
” kor- kandidat” som de vil prøve at få med
Vi blev desuden enige om at lave en Åben prøve den 14 september  hvor interesserede kan komme 
og møde os og se om det er noget for den. 
 Anders har lavet et godt opslag  om det ,der lige er kommet på forsiden af korets hjemmeside så 
den kan i også henvise til . I må også meget hjælpe med gerne sprede meddelelsen om 
begivenheden via Facebook o.l
Der vil også komme en meddelelse  ud om den åbne prøve  på korets Face bookside og til korets 
mailingliste 

Vi  regner med at bruge forsiden af hjemmesiden som en slags ”opslagstavle ” til nyheder fremover’
så den hele tiden er aktiv og levende. Vi  vil  fremover i det hele taget gøre mere ud af at få nyheder 
og anden relevant information om koret ud på diverse platforme 

Som nævnt kan vi synge igen også indendørs  fra nu af. men under en lang række restriktioner. 
Bestyrelsen  har  indtil videre ikke planlagt nogen aktiviteter før  sensommerfesten til august.

God  sommer og på gensyn til Sensommerfest på ”Møllegården” Vi kommer til at se tiden an før vi 
kan afgøre om det bliver det traditionelle sammenskudsgilde eller vi må lave picnic- modellen lige 
som sidste sommer

Jeg sender som altid et brev ud med nærmere oplysninger , når vi nærmer os sæsonstarten i August

Mange hilsener

Signe  


