Referat af møde i netværksudvalget for provstiets børnekor 17.11.2020
Afbud fra Henrik Konge og Bettina Tonnesen. Helene Bylov deltog i mødet.
1. Status (herunder referat af møde den 8.09)
Det er en stor og god oplevelse at møde børn, der glæder sig over at synge, og glæder sig til at
synge til koncert! En situation der har ændret sig fra sidste år, hvor flere var tilbageholdende, og
hvor det p.g.a. af afbrydelsen i marts ikke lykkedes at gennembryde barrieren.
Alle skoler i området på nær Tangsø har fået ny skoleledelse, og understøttende undervisning er nu
stort set faldet væk, så der har skullet findes nye tidspunkter, typisk lige efter skoletid. Men
velviljen er der stadig. Og for børnene som vælger kor efter skoletid er det et absolut tilvalg, ikke
fordi de har fravalgt lektielæsning el.lign. Børnene er engagerede og glade for at komme.
Der er kor ved 3 skoler og flere er på vej. Ny skole er Tangsø, hvor der er et fint samarbejde med
deres dygtige musiklærer. Her er 8 børn med. Ved Ramme skole 10 børn, og i Bøvling startede det
meget forsigtigt med kun 1, som derefter fik 2 mere med. Godt at det breder sig fra barn til barn.
Den bedste reklame er børn, der fortæller til kammerater, at det er sjovt at synge i kor.
Alt-i-Et Skolen har ikke haft skoleleder siden sommerferien og forholder sig afventende til at tilbyde
kor. Skolen forventes at blive fusioneret med Christinelystskolen (også ny skoleleder), som gerne vil
et samarbejde, så det forventes, at der kan komme gang i kor ved begge skoler. Cathrine og Helene
prøver at få en aftale om personligt møde med skolelederen på Christinelyst inden udgangen af
november.
Bøvling friskole har ingen musiklærer, - der kan tilbydes mere sang og musik. Korene kan medvirke
ved morgensang på skolerne i december.
2. Siden sidst
Ugentlige korprøver, en kerne af børn der gerne vil synge – det er det vigtige – trods aflysninger af
alle planlagte fælles arrangementer og koncerter i efteråret.
3. Planer
15.12. Adventsandagt i Lemvig Kirke.
Workshop med Phønix 2. februar, afsluttende med koncert. Evt. Tangsøcentret eller Ramme hallen.
Skulle det vise sig umuligt at mødes kan en plan B være at holde workshoppen virtuelt.
Koret tilmeldes det nordiske børnekorstævne Norbusang i Roskilde i Kr. Himmelfarts ferien. Der
håbes på gennemførelse, men det er naturligvis usikkert. Plan B for koret. Det kunne være noget
socialt, udflugt, måske besøg i Viborg Domkrike.
4. Ideer til, hvordan vi kommer godt i mål med dette skoleår (oplæg ved Cathrine)
Korprøver fortsætter som hidtil – flere sangere og gerne flere skoler. Samarbejde med skolerne.
Koret samles til fælles sang, workshop 2-3 gange i foråret, forskellige steder i provstiet, lige efter
skoletid, ca. 2 x 3 kvarter. Formål: synge sammen, have bedre tid, lade børnene opleve at de er 1
kor.
Koret forbereder forskellige begivenheder: Sang på Bovbjerg Fyr, havnen i Lemvig, marked i Alt-i-Et
Skolen Klinkby, Lemvig Marked og Dyrskue. ”Spaghettigudstjeneste” på en hverdag. Gjellergård.
Være opmærksom på andre ”utraditionelle” steder som f.eks. synge i skoven. Fokus på at give
børnene gode oplevelser, hvor sangen er i centrum.

Event: ”Alle børn synger sammen hver for sig” inspireret af interesse for denne type fællessang
under corona-epidemien. Skolerne tilbydes materiale, en sang der kan bruges i undervisning i
dansk, musik, religion. Den samme sang, som efterfølgende synges samme dag på samme
tidspunkt. Cathrine finder sang, Helene parat til at hjælpe med logistik osv. Klasselærerne er vigtige
kontaktpersoner. Børnene opfordres til at optage videoer, som rundsendes på sociale medier.
Formål: sætte fokus på fællessang, inspirere flere børn til at være med til at synge i kor.
Optimere kommunikationsdelen.
Vigtigt at skabe synlighed: facebook el. andre platforme f.eks. instagram, gerne med børnenes egne
små videoklip, ”tik-tok”. Lemvig Folkeblad - skriver gerne om lokale emner. Nyhedsbreve til
menighedsrådene.
Cathrine laver kalender for resten af skoleåret.
Udvalget er parat til at hjælpe med at finde friville hjælpere, hvor det viser sig nødvendigt.
5. Redegørelse for projektet samt indstilling til fremtiden (se mail fra provsten 23. september,
videresendt til udvalget).
Cathrine skriver en redegørelse, rundsender til udvalget.
6. Økonomi
Ikke noget særligt.
7. Andet, herunder næste møde
Næste møde: 12. januar kl. 15.30.

