
                                                 BERETNING FOR VIBORG KORET  ÅR 2016 
                                         VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. FEBR 2017. 
 
 
 
Året startede som sædvanlig med vores såkaldte Nytårskur, mandag den 11. Jan. En festlig 
sammenkomst med Line Dans, Cowboys og Indianere, amerikanske Spareribs og en god 
amerikansk rødvin. Til slut det store amerikanske lotteri. 
Masser af fine udklædninger, stor opbakning og højt humør. 
 
Lørdag den 5. marts var vi samlet på Biblioteket til en sang formiddag hvor sangpædagog Doris 
Kærgård gav os og Karl Alfred nogle fiduser til bedre udnyttelse af stemmerne, og Karl Alfred til at 
give koret en bedre forståelse for direktion. Kurset var godt, men jeg er meget i tvivl om, hvor 
meget af det vi kan huske i dag, og om vi bruger det. 
 
 
Vi var selvfølgelig i gang med forårs sangene til den planlagte Forårskoncert i Tinghallen den 19. 
april, koncerten var gratis og rigtig godt besøgt, og jeg mener at koret kom godt gennem aftenens 
program, selvfølgelig med hjælp fra Søren og Karl Alfred. 
 
Bestyrelsen havde planlagt en sommerudflugt, så Else, Susan og jeg startede bilen og kørte til 
Hobro og omegn for at få styr på turen som var planlagt til søndag den 29. Maj.  
Det blev en rigtig god tur, fra Mariager med ”Svanen” til Hobro, en flot og dejlig sejltur i en 
storslået natur. Frokost i Hobro Nørreskov, besøg og sang på Gasmuseet og efterfølgende god 
middag i det naturskønne Bramslev Bakker. Alle hyggede sig, og vi får talt med hinanden på en 
helt anden måde end ved vore øve aftner, der er en afslappethed og alt foregår i et roligt tempo. 
 
Så kom sommerferien over os. 
 
Mandag den 29. August tog vi fat på Korfestivalen som Kulturrødderne fra Rødding skulle stå for. 
Koncerten fandt sted lørdag den 8. oktober i Musikhuset der var fydt med sangere, så der næsten 
ikke var plads til publikum. Det blev en god koncert. Det er altid dejligt at være sammen med de 
øvrige kor fra byen. 
 
Vores Syng Dansk blev i stedet til en Efterårskoncert den 15. november, Søren kunne desværre 
ikke deltage, så vi måtte spørge om Jens Chr. Hansen ville tage over, det ville han, og det 
accepterede Karl Alfred, og så blev også denne koncert et vellykket og godt arrangement, og Jens 
Chr. hyggede sig.  
 
Så blev det juletid og vi havde vores første optræden på Biblioteket, det var i øvrigt et godt sted at 
synge. 
Derefter Overlundgaarden, og den 20. december, sang vi julen ind i Houlkær Kirke. 
Maja Simomsen var blevet syg og Karl Alfred måtte ta` over, der blev pludselig drøn på, Pigekoret, 
Kirkens voksenkor, Viborg Koret, fællessange og Orgelmusik og en propfyldt kirke. 
Men det klarede du flot Karl Alfred, præsten var også fuld af lovord, Godt gået Karl Alfred. 



 
Det var vist i store træk hvad 2016 bød på af udfordringer og oplevelser, jeg vil sige at vi løste det 
ganske godt, der kan jo altid komme en smutter, men som helhed er indsatsen for 2016 godkendt. 
 
En ting som vi ikke er så gode til, det er at være nærværende på vore øve-aftener, vi snakker og 
snakker, og det gør, at noget som vi ellers skulle have let ved at lære, tager utrolig lang tid at få 
lært. 
Vi mangler disciplin, det er sagt mange gange før, så hjælper det lidt, men kommer hurtigt igen. 
Kunne vi ikke alle sammen være med til at ændre på det, også for dirigentens skyld. 
 
Til slut vil jeg sige repertoireudvalget tak for indsatsen i det forgangne år, ligeledes tak til 
bestyrelse og dirigent for et godt samarbejde, og til koret, tak for stort fremmøde og opbakning og 
 deltagelse ved vore arrangementer. 
 
 
 
Viborg d. 27. februar. 2016 
Jørgen Johansen 
 


