Referat af møde i Netværksudvalget for Lemvig Provstis Børnekor 21.01.2010
I mødet deltog Henning Bjerg Mikkelsen, Henrik Konge, Cathrine Støvring Preussler og Inge Marie Andersen.
Afbud fra Majbrit Krogh Jeppesen og Bettina Tonnesen
1. Status på koret og arbejdet generelt
God interesse fra børnenes og skolernes side, men fortsat visse indkøringsvanskeligheder. Det
samlede tal er på godt 20 børn. Børnene møder stabilt frem. På Ramme skole er tidspunktet
problematisk og vil forventeligt blive ændret næste år. Bøvling har rykket tiden, så det passer bedre
med frikvarter. Cathrine vil tage kontakt til Tangsø Skole for at undersøge et muligt samarbejde, evt.
tilbud om kor i det kommende år.
Cathrine har været inviteret til et møde med provstiets præster, hvor hun fortalte om korarbejdet –
for også på den måde at understrege, at ”det er jeres kor, brug det, hvis I har noget særligt”.
- Cathrine giver på næste provstiudvalgsmøde en status på arbejdet med koret.
For at øge interessen vil Cathrine efter påske tilbyde musiklærerne at deltage i undervisningen for på
den måde at møde børnene, så de lærer hende at kende og får en fornemmelse af, hvad de kan
opleve til korsang.
Det er vigtigt at forældrene sammen med børnene føler ansvar for deltagelse i koret. En god ide, om
børnene udfylder en tilmelding – med oplysning også om forældrenes navne og adresser. Måske kan
forældrene inviteres til et møde, hvor der fortælles om korarbejdet, og hvor børnene medvirker.
Samarbejde med Nina, organist i Lemvig Kirke. Cathrine mødes med hende, aftale om medvirken ved
f.eks. julekoncert, sommerkoncert o.a.
Nyhedsbrev udsendes i slutningen af skoleåret.
2. Arrangementer
a. Fastelavn. Aftales med Henning.
b. DR gudstjeneste. DR har aflyst TV-gudstjenester.
c. Kordag
3., 4., 5. og 6. klasser fra de 4 skoler + Fabjerg Udefriskole inviteres til en kordag 12. maj. Kan evt.
være i Alt-i-Et Huset. Cathrine aftaler med Anne Kongstad – Ramme skole eller hal også en
mulighed. Cathrine leder dagen.
d. Forslag om at holde en sommerkoncert med Phønix 21. juni gerne i Lemvig Kirke.
Vi afventer svar fra Phønix, om de kan være med.
Alle kor i Lemvig Provsti inviteres: Provstiets børnekor, Kirkekoret i Fabjerg, Lemvig Kirkes
Ungdomskor – og også Lemvig Musikskolen Ungdomskor. Korlederne får noder forud og indøver
de satser, de skal være med til.
Program: koncert kl. 16.00, forud korprøve kl. 14.00 med børne- og ungdomskorene sammen
med Phønix.
Nordeafonden søges om tilskud (Inge Marie).
3. Alsang 2020
Folkekirkens Ungdomskor deltager i Viborg Domkirke 4. april. Børnekoret inviteres med som en
udflugt, hvor de ud over at synge med i domkirken fra 14-15 også hygger sig i byen, spiser på
MacDonalds el.lign.
4. Evt.
Næste møde: 30. april kl. 15.30 i Lomborg.
Referat Inge Marie

