Beretning fra Formanden Den 06-09-2021
Godt 1½ år er gået i skyggen af Corona Vi nåede at afholde en rigtig hyggelig og sjov Fastelavnsfest i feb. 2020 men resten af vores arrangementer måtte aflyses pga. forsamlings forbud.
• Så ingen Generaforsamling
• ingen forårskoncert med Mandskoret
• ingen Alsang
• ingen besøg af Ryslinge koret
• udflugten til Ålborg ”Drømte mig en drøm” måtte aflyses
• ligeledes vores medvirken ved Senior mødet på Sønæs
Sidst i november i 2020 blev vi påbudt mundbind , sidde med 2 meters afstand spritte
hænder og vaske stole efter os. DET var kun muligt, fordi vi kunne være i kirken. Det
var ikke optimalt, men vi fik set hinanden og holdt vores stemmer ved lige.
Langt de fleste kormedlemmer blev ved med at komme til vores koraftner – helt til vi
sluttede den 14. dec.
Det blev helt umuligt, at afholde koraftner ind i det nye år 2021.
MEN - Jeg tror de fleste af os har fundet lidt trøst i - at synge med Philip Faber.
I bestyrelsen håbede vi, at vi i det mindste kunne tage på udflugt inden sommerferien.
Men NEJ – sådan skulle det ikke være.
Vi blev kontaktet af Sejskoret, Silkeborg koret og Silkeborg kammer orkester med
henblik på opførelse af Vivaldis Gloria. Vi sagde NEJ TAK. Synes det ville blive et
ret kedeligt efterår – hvis alt gik op i GLORIA. MEEN.. det var da en fjer i hatte!!!!
Fremtiden ser forhåbentlig lysere ud.
I støbeskeen er:
Efterår:
Udflugt til Himmerland – søndag den 19. sept. ( Vitskøl, Marcussen, Limfjordsmuseet,
Næsbydale)

”Viborgs største Luciaoptog” - arrangeret af Love2sing 13-12-21.
”Syng julen ind” på Banebo Musikals julekalender på Nytorv – Her medvirker vi den 18. dec omkring middags-tid.
Forår:
Mandskoret vil gerne lave et forårs- arrangement sammen med os. Formentlig i Vestervang
kirke

Ryslingekoret kommer den 7.maj – hvilket gerne skulle ende med en koncert i Houlkær kirke
MVH Mona Dinsen

