
Formandens beretning 

I løbet af det forgangne år har vi haft mange gode oplevelser. 

Af højdepunkter kan nævnes: 

Celebration i Jakobskirken (11. april). 

Gospel i Tivoli (27. april) på Pantomimeteaterets scene. 

Gospelgudstjeneste (16. maj). 

Sommerkoncerten (13. juni), som blev en meget festlig afslutning på sidste års 

sæson. 

Sæsonstarten (22. august) i formandens have, som heldigvis kunne afholdes i tørvejr. 

Katrine og Jespers bryllup og deres baby, Emmas barnedåb (28. september), som jeg 

desværre ikke selv kunne være med til. Jeg hørte dog, at det var gået over al 

forventning. 

Celebration hos Grace i Karlslunde (23. oktober). 

Workshop med konfirmander (16. november). Nogle gange må man bare konstatere, 

at ikke alle er lige begejstrede for at synge gospel. Men det blev da til en ganske 

festlig konfirmandgudstjeneste. 

Hospice, første søndag i advent (1. december), som igen i år var en positiv oplevelse, 

på trods af konteksten sådan et sted. 

Julecafe (12. december), som igen i år satte rekord med antallet af tilhørere. 

Konceptet ser ud til at holde, så vi forsøger at justere minimalt på indholdet. 

Nytårsnudler (9. januar), som var et glimrende initiativ fra Marie. Initiativet var med 

til at styrke den sociale side af koret, og jeg er sikker på at alle fremmødte havde en 

god aften. 

Vi har i denne sæson, i samarbejde med Randi, valgt at fokusere mere på træning af solister. Det 

er målrettet de numre, hvor det giver bedst mening. Dette fokus har allerede givet resultat, og vi 

glæder os til, at vores solister bliver endnu dygtigere. 

Det er ikke meningen, at der nu skal være solister på alle vores numre. Solisterne skal være det 

krydderi, som løfter det samlede billede og bidrager til et mere vekslende repertoire. Derfor skal vi 

stadig have plads til den store korlyd, som kan stå alene, og som Randi også vil hjælpe os med at 

fremme. 

Tenorgruppen er blevet styrket markant det seneste halve års tid. Vi har nu flere sangere, end vi 

har haft meget længe. Det er endda blevet til en ekstra herrestemme, da to basser har valgt at 

være med. Det giver dog også lidt ekstra arbejde til Randi, som nu må tage hensyn til en ekstra 

stemmegruppe. 



Vi har meget længe ønsket os en ny og mere moderne hjemmeside. I første omgang har vi valgt at 

lade vores nuværende webmaster, Helen, samarbejde med Carina om den nye hjemmeside. Tak 

for jeres indsats indtil videre. 

Vi er meget snart parat til at omsætte ideerne til praksis, så hvis I eller andre i jeres netværk har 

talent og evner med især Wordpress, vil vi være taknemmelige for hjælp. 

Vi har også meget længe ønsket at arrangere en tur for koret. Udvalget til planlægning af turen er 

dannet, og arbejdet er sat i gang. Vi glæder os rigtig meget til igen at komme på tur med jer, og vi 

forventer at kunne afsløre destination og dato inden sommerafslutningen i år. 

Tak til Randi for en engageret indsats på dirigentposten. 

Tak til Emil for et inspirerende akkompagnement. 

Tak til kaffe- og te-bryggerne og alle, som medbringer kage eller andet godt til ganen. 

Også en tak til bestyrelsen. Jeg glæder mig altid til vores møder. Vi kan godt have forskellige syn på 

tingene, men vi tager alle beslutninger i enighed. 

Til sidst en tak til jer alle, fordi I hjælper til, hvor I kan. Den fælles indsats er en kerneværdi, som er 

afgørende for koret. 

Flemming Lassen Nielsen, 

Formand. 


