
 

 

 

Dagsorden - referat 

 

1. Velkomst sang – husk sangbog 
Peter bød velkommen og sagde tak til Ejvind, fordi han ville huse os. 

Vi sang ”Det er i dag et vejr, et solskinsvejr” 

 

2. Tilføjelse til dagsordenen  - Siden sidst 

Ingen tilføjelser til dagsordenen 

Vintersyngsammen: Det var et godt arrangement med et imponerende fremmøde. 

Ros til Else fordi hun nåede at få et fint stykke med billede i avisen. 

Peter har spurgt Mads Rykind Eriksen, om højskoleeleverne kunne tænkes at være 

interesserede i at deltage næste år. Det mente Mads bestemt, at de kunne. 

 

3. Ny dirigent 

Annemarie har spurgt Ramunas, om han kunne tænke sig at overtage koret og har 

givet ham sine noder.  

Da Peter i søndags spurgte Charlotte Støjberg, om hun stadig kunne tænke sig at 

være vores nye korleder, var hun blevet mere betænkelig ved at love noget så 

langt ud i fremtiden, så vi besluttede, at vi vil spørge Ramunas, om han vil 

overtage koret på de samme betingelser som Annemarie har i øjeblikket.  

Peter siger til Ramunas, at vi gerne vil have ham og aftaler et møde mellem ham 

og bestyrelsen, når Ramunas er hjemme fra sin ferie i Litauen. Vi håber, at 

Ramunas kan begynde efter sommerferien. Mødet bliver hos Peter. 
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Annemarie har tilbudt fortsat at lægge indspilninger af stemmer ind på 

hjemmesiden, og hun vil også godt foreløbig trykke programmer. (Hun får 

naturligvis dækket udgifter til blæk og papir) 

4. Hjemmeside  

Prisen på vores hjemmeside er steget temmelig meget, hvis vi skal bibeholde de 

11 sider, som vi har nu. Else vil prøve at samle vores informationer på de 5 sider, 

som er med i den nuværende pris. 

Nye telefonlister 

Else vil sende en liste rundt, hvor der bliver plads til, at man både kan skrive 

fastnet- og mobilnummer. 

 

5. Fejring af reformationen d. 28. oktober 

Danske Folkekor har opfordret til, at korene markerer reformationsåret ved en 

koncert d. 28.10.2017. Ellinor har kontaktet Peter med henblik på en fælleskoncert 

for Skodborg Kirkekor, Jels Kirkekor, Øster Lindet Koret og Rødding Egnskor.  

Der indøver en flerstemmig salme fra hvert århundrede: 

 

1500-tallet: Nu fryde sig hver kristenmand 

1600-tallet: Sorrig og glæde 

1700-tallet: Op al den ting 

1800-tallet: Påskeblomst hvad vil du her 

1900-tallet: Nu går solen sin vej 

 

Der er aftalt en fællesprøve onsdag d. 11. oktober på Rødding Højskole, og om 

nødvendigt en generalprøve i Øster Lindet d. 24. oktober. 

 

Den 28. oktober 2017 bliver der koncert  

Kl. 10 Skodborg Kirke 

Kl. 11.30 Jels Kirke 

(Middagspause, hvor man spiser sin medbragte mad) 

Kl. 14 Sdr. Hygum Kirke 

(Sdr. Hygum Kirke giver kaffe) 

Ved koncerterne vil Annemarie binde salmerne sammen med fortælling. 

 

6. Besøg af Ramløsekoret 

Vi synes stadig, at det er en god idé, men Ramløsekoret er ikke helt klar til det 

allerede i dette år, de syntes også, at det blev for dyrt.  

Så bliver der også bedre tid for os til, at vi kan øve til Reformationskoncerten.  
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7. Eventuelt 

Annemarie og Ida har aftalt, hvad vi skal synge til forårskoncerten: 

 

Sammen: 

Vidunderlige lille land (Skodborg Koret muligvis kun med på nogle af versene) 

Swing Low 

Lyset er kommet (Morning has Broken) 

Go’ nu nat (Skodborg Koret muligvis kun enstemmigt med i fjerde vers) 

 

Skodbor Koret alene: 

Fuglene letter 

Der bliver stille i verden 

Aftenrøde over tage 

Jeg vil bo i det lave og lysende land 

Nu er jord og himmel stille. 

 

Vi får snart en oversigt over, hvad vi selv skal synge til koncerten 

 

Dansk Amatørmusiks blad bliver ikke udsendt mere, det er blevet for dyrt. Man 

kan læse det på Danske Folkekors hjemmeside. 

 

Næste møde er foreløbig aftalt til d. 15. august. Værten for mødes tages alfabetisk. 

 

Vi sluttede med at synge ”Velkommen lærkelil” 

 

      28.02.2017 Lise 
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