Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19
hos Lise

Dagsorden - referat
1. Velkomst sang – husk sangbog
Vi sang ”Septembers himmel er så blå”
2. Tilføjelse til dagsordenen - Siden sidst
Gitte fra Rødding Højskole har ringet til Else, og sagt at vi i efterårssæsonen
ikke kan være i Røddingstuen og spurgt, om vi helst vil være i Foredragssalen
eller Dramasalen. Vi vil helst være i Foredragssalen.
Rettelse til sidste referat: Generalforsamlingen er den 20. september.
3. Ny sæson
Else har sendt fire af de fem reformationssalmer og Gloria ud på mail til alle
kormedlemmer.
Peter var til møde med udvalget vedr. reformationskoncerten i formiddags,
hvor de besluttede, at alle kor, ud over de fem reformationssalmer, som vi alle
synger, hver skal synge en salme alene:
Rødding Egnskor: I dagens sidste soledans
Skodborg Kirkekor: Dybt hælder året i sin gang
Jels Kirkekor: Gloria
Øster Lindet Koret: Det lysner over agres felt
Rødding Egnskor skal altså ikke synge med på Gloria
Koncerten indledes med en fællessalme: Nu beder vi den Helligånd
Og sluttes med en fællessalme: Vor Gud han er så fast en borg
Det bliver den samme koncert i alle tre kirker: Skodborg kirke, Jels kirke og
Sdr. Hygum kirke.
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Ramunas vil gerne have, at vi i fællesskab planlægger den første øveaften,
indtil han har fået et indtryk af koret.
Vi foreslog følgende plan for d. 06.09.2017
1
En sang fra Højskolesangbogen
2
Vårvise (nr. 144)
3
Irmelin Rose (nr. 136)
4
Det er så køhnt, det er så dejle. Chorus s. 98
5
I dagens sidste soledans (nr. 139)
6
Nu går solen sin vej (NY)
7
Påskeblomst (NY)
8
Ønsker fra Højskolesangbogen

4. Generalforsamling - onsdag 20. sep.
Vi synger, som sædvanlig, indtil pausen, derefter er der generalforsamling.
Lise laver en dagsorden efter vedtægterne, som Ejvind kopierer og medbringer.
Vi foreslår Helge som mødeleder.
Peter bestiller snitter fra Sdr. Hygum Forsamlingshus.
5. Fejring af reformationen d. 28. oktober
Ellinor sender et referat fra mødet i tirsdags til alle deltagerne.
Vi afventer et endeligt program.
De salmer, som korene synger sammen er en 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
Annonceringen overlader vi til menighedsrådene
6. Eventuelt
Første øveaften fejres sommerens fødselsdage, bl.a. er Karen Skov blevet 85
år. Svend og Maren har haft guldbryllup.
Koret tilbyder at synge til en julekoncert sammen med Jels Kirkekor i Jels
kirke d. 20. december, hvis menighedsrådet er interesseret. Ramunas spørger.
07.09.17 Lise
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