Referat af møde i Netværksudvalget for Lemvig Provstis Børnekor 8.09.2020
I mødet deltog Henning Bjerg Mikkelsen, Majbrit Jeppesen, Cathrine Preussler, Inge Marie Andersen, Ole
Rasmussen og Helene Bylov i første del af mødet. Afbud fra Henrik Konge og Bettina Tonnesen.

1. Status
Cathrine har efter ferien været på besøg på Ramme, Bøvling og Tangsø skoler – enten enkelte
klassetrin eller flere klasser sammen, hvor hun har introduceret for dem, hvad det vil sige at synge i
kor. De har fået en flyer med hjem med invitation til kor og med kalender for den kommende tid.
Kontakt med Alt-i-Et Skolen er ikke lykkedes, da deres skoleleder er stoppet. Men Cathrine
forventer snarest at få en aftale med dem. Elevtallet i Fjaltring er faldet drastisk, så det er usikkert
om skolen overhovedet fortsætter.
Korprøver i Bøvling og Ramme starter i næste uge. Tangsø inviterer 3. årgang til kor - i umiddelbar
forlængelse af skoletiden. Der er god kontakt til musiklæreren, som er meget interesseret i et
samarbejde.
Den understøttende undervisning ved skolerne er skåret ned eller helt væk, hvilket gør det lidt
sværere at finde et tidspunkt for korprøverne.
2. Siden sidst.
Provstiudvalget har haft koret på dagsordenen og har meget fokus på, om koret er bæredygtigt.
Ingen har noget ønske om at standse noget, hvis det fungerer. Men p.g.a. af Corona-nedlukningen
har det været som at skulle starte forfra efter ferien. De ældste børn har flyttet skole til Lemvig, og
for de øvrige ligger korarbejdet meget langt tilbage. Der er stadig en positiv holdning på skolerne.
Også Christinelyst har Cathrine haft kontakt med, og der er større åbenhed nu end tidligere, dog
forestiller de sig ikke kor før til næste år.
Cathrine har god kontakt med Nina Davidsen i Lemvig Kirke, som hun kender fra studietiden. De
havde planer om samarbejde før ferien ved en sommerkoncert, men den blev aflyst p.g.a. Corona.
Nu har de aftale om medvirken ved en andagt før jul. Det var planen at starte korarbejdet i år med
en tur til bl.a. Lemvig Kirke, men det er også blevet aflyst.
Hvis det viser sig, at Cathrine har ledige timer, måske fordi det ikke lykkes at får korarbejde i gang
på alle de nævnte skoler, overvejes muligheden for at starte børnekor ved Lemvig Kirke.
3. Planer
Der er stadig aflysninger p.g.a. Corona, bl.a. et stort korstævne i Viborg i efteråret, som det var
tanken, at koret skulle deltage i. Det er dog forventeligt realistisk at lægge planer for fremtiden:
Syng Dansk Dag i slutningen af oktober: koret tager sammen en tur rundt og besøger skolerne. En
skolefridag forventes accepteret. Lejet bus (samtykkeerklæring fra forældrene nødvendig). Evt.
afslutning i Lemvig Kirke.
Små koncerter med de enkelte kor på skolerne.
Adventskoncert i Lemvig Kirke.
Kordag i februar med musikgruppen Phønix. Plan A: kordag for alle skoler i Lemvig Kommune, plan
B: musikworkshop for børnekoret, afsluttende med koncert på en af skolerne.

Det er planen, at der 1 gang om måneden er en større eller mindre begivenhed, ud over de
ugentlige korprøver.
Deltagelse i Norbusang-festival i Roskilde 12.-16. maj 2021, Kristi Himmelfartsferien.
Der sendes et nyhedsbrev ud til sognene inden efterårsferien, med en fortælling om sæsonstart.
Et forældrebrev på Aula ved de forskellige skoler oplyser om planer for koret.
4. Økonomi
Økonomien vedr. deltagelse i Norbusang-festivalen undersøges med henblik på tilmelding
formodentlig før jul.
5. Næste møde: 17. november kl. 15.15 - 17.15.

Referat Inge Marie.

