Referat af møde i netværksgruppen for Provstikoret 25.06.2020
I mødet deltog Henning Bjerg Mikkelsen, Henrik Konge, Majbrit Krogh Jeppesen, Cathrine Preussler og Inge
Marie Andersen. Afbud fra Bettina Tonnesen.

1.Status
Korarbejdet har ligget stille under Corona-nedlukningen og er kun meget småt i gang nu. Dog har der været
positiv kontakt til alle skoler efterfølgende.
Alt i et-Skolen: Igang i 1 ½ måned – med kun 2 drenge tilbage i koret. Der har været en stor flok, der deltog.
Men det at skulle ud og optræde fik nogen til at trække sig. Og så kom Coronaen! Cathrine har haft kontakt
med skolen og aftalen er, at koret fortsætter efter ferien: Torsdag 13-15-14.00
Fjaltring: Stoppet indtil efter sommerferien. Skolens situation er uvis, der er meget få elever tilbage i skolen
– 16 ved skoleårets slutning. Der har deltaget 9 elever, senest 4-5.
Bøvling Friskole: Venter til efter ferien. Der har deltaget 4 det meste af året. Efter ferien: Tirsdag 13-14
med 3. -4. kl. (5. -6. har ikke fri). Derefter tager Cathrine til Tangsø, hvor 3. klasserne inviteres til kor kl.
14.15.
Ramme: Cathrine har været der 1 gang, 2 store piger, som flytter til Lemvig efter ferien. Næste skoleår
Torsdag samme tid som i år. 12.00-12.30, 3.-6. kl. Dog kun 30 min, da der er spisefrikvarter derefter, og så
har det vist sig vanskeligt at holde sammen på koret.
Kontakt til Christinelyst-skolen – afventer svar.
Introduktion: Tilbud om at komme forbi skolerne og introducere korarbejdet.
2. Erfaringer
Stor interesse og nysgerrighed fra start, men ret uventet stoppede en del, da de skulle optræde. De der
fortsatte har holdt ved resten af året. Det er vigtigt at få dem samlet ret hurtigt ved skoleårets begyndelse –
og fra start vænne dem til at synge foran nogen.
Datoer til forskellige arrangementer meldes ud fra start (såvidt muligt). Repertoire med lette sanglege,
kanons, leg og bevægelse – både verdsligt og kirkeligt.
Forældre: Der er brug for opbakning fra forældrene. Information og tilmeldingsblanket med kalender gives
til forældrene – både papirudgave og via Aula.
3. Planer for fremtiden
Kontakt med Nina: Hele koret kommer til Lemvig Kirke i begyndelsen af sæsonen, synger, hører lidt om
kirken – og orglet. Planen, at koret synger med til adventsandagt i Lemvig Kirke. Andre arrangementer:
Syng Dansk (evt. ud på skoler og synge). Evt. samarbejde med Musikskolens kor. Koret kan synge på
skolerne og til særlige arrangementer i kirkerne. Kontakt evt. eventchefen i Lemvig Kommune.
”Fønix” til en kordag for skolerne foråret 2021.
Norbusang i Roskilde 2021, Kr. Himmelfarts ferien.

Nyhedsbrev – vigtig for at synliggøre koret overfor præster, menighedsråd og evt. forældre. Fint, hvis der
sendes et nyhedsbrev ca. en gang i kvartalet.
4. Budget 2021:
Udgifter til løn, kørsel, noder, musikere, udflugt, kontingent m.v. I alt 208.200 kr.
5. Næste møde
Tirsdag 8. september 15.15-17.15 i Lomborg.

Referat Inge Marie

