
 

Dagsorden - Referat 
 

                  1.   Sang og velkomst   Husk sangbog  

Vi sang ”Et hav der vugger sig til ro nu” 
         

                  2.  Tilføjelse til dagsorden. 

Vi drøftede muligheden for at fremme det sociale, bl.a. ved at lære hinandens 

navne at kende, bevæge os mellem hinanden, og ved at placere nye sangere 

foran/ved siden af erfarne korsangere. 
 

   3.  Økonomi 

Økonomien ser ret godt ud. Der er ca. 25.000 kr. i kassen. Der er foreløbig 25, 

som har betalt kontingent. 

 

             4.  Julekoncert.  1/12 sønderskov. 12/12 Frimenighedskirken   

Peter har talt med dem på Sønderskov, de vil meget gerne have at vi kommer. 

De har åbent kl. 11 – 16, og vi regner med at skulle synge ca. 30 minutter. 

Tidspunktet aftales senere, men gerne så tidligt som muligt. 

 

Friskolen har indvilget i at deltage i julekoncerten i frimenighedskirken. 

Højskolens lille kor vil måske også gerne deltage. 

Anja har aftalt med Charlotte Støjberg og Mette Gejl. Frimenigheden afholder 

udgifter til annoncering og kaffe. 

 

Mette Gejl byder velkommen i kirken, Ramunas og Lise laver i fællesskab et 

oplæg, som præsenterer sangene/ salmerne, Peter byder velkommen osv. på 

højskolen og Lise laver et program til kirken, som Anja forhåbentlig kan 

kopiere. 
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Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor 

Torsdag den 11.oktober 2018 kl. 10 

Hos Else 

 

Else bor Rødding Søndervang 23, 6630 Rødding 
 

 



        5.  Julerepertoiret. 
På Sønderskov: 

30 Fire Christmas Carols 

47 Nu er det jul igen 

64 Hvad er det, der gør jul til 

noget særligt 

67 Hver gang det bli’r vinter 

Suppleret med noget af det vi skal 

synge i Frimenighedskirken.  

 

I Frimenighedskirken: 

68 Gloria 

01 Dejlig er jorden 

02 En stald og en krybbe 

34 Den Hellige Stad 

37 Blomstre som en rosengård 

57 Luk julefreden ind 

58 Jubilate Deo 

     Nu tændes tusind julelys 

69 Jul, jul, strålende jul  

70 I denne søde juletid  

     This Little light of mine 

     Mit hjerte altid vanker  

     Advendtskransen ? 

     Mary’s Boychild ? 

Reserver: 

War is Over 

Lovsang 

En stjerne skinner i nat 

Fællessange: 

Glade Jul 

Barn Jesus i en krybbe lå 

Dejlig er den himmel blå 

Julen har bragt 

 

Det bliver i alt 12 sange + Gloria, 

som vi kan vælge mellem. 

To ekstra (47 og 64) til Sønderskov 

 

I stedet: En stald og en krybbe 

Hvis vi når at lære den 

 

OK 

 

Når vi ikke i år 

 

 

 

 

 

OK 

OK 

OK 

OK  

OK 

OK 

OK 
Prøver vi næste gang 

OK 

OK 
 

Prøver vi næste gang 

Prøver vi næste gang 

Vi har ikke de rigtige noder 

Vi har ikke de rigtige noder 

 

Måske næste år 

Måske næste år 

 

Prøver vi næste gang 
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 6.  9/1. Start og evaluering  ( smørrebrød ?) 

Peter bestiller smørrebrød eller lignende. 
 

        7.   Syng sammen aften ( 6. februar ? ) 

Vi håber, at det kan lade sig gøre på denne dato i 2019. 
 

8.   Forårskoncert.  Evt.15. maj  ( afslutning evt. fredag d.17. maj). 

Den 17.maj er St. Bededag, så vi planlægger med forårskoncert den. 8. maj og 

afslutning den 10. eller den 15. maj. Else spørger om der er ledigt på højskolen, 

og Peter bestiller derefter i forsamlingshuset. 
 

9.   Eventuelt.( tur til LITAUEN. 2020.) 

Den 24. oktober er der oktobersang i Jels, så der er ingen kor-øveaften, i stedet 

prøver vi at samle så mange som muligt af koret d. 17. oktober, selv om der er 

efterårsferie. 

Ramunas holder ferie i Litauen d. 16.11. – 30.11. Annemarie har lovet at 

komme to gange. 

Ramunas vil være hjemme i Litauen ca. d. 10.02. – 24.02.2019 

 

Bestyrelsen har nedsat et rejseudvalg bestående af: Ramunas, Else, Folmer og 

Lise, som skal prøve at komme med et oplæg til en rejse til Litauen den første 

uge i juni 2020 for kormedlemmer med de ledsagere, som ønsker at tage med. 

Forslaget præsenteres for kormedlemmerne den første aften i det nye år, dvs. d. 

9. januar. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 3. januar hos Folmer. 
 

 

    06.10.2018 Peter 

    11.10.2018 Lise 
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