
Referat af kor-bestyrelsesmøde den 22.11.2013 kl. 10.00 hos Susanne 

Til stede: Poul-Henning, Susanne, Niels, Hans og Inge. 

 

Kor-rejse til Ladbergen i maj 2014 

På baggrund af den mail Susanne havde sendt ud og efter en snak om en mulig kor-rejse til Ladbergen, hvor 

Poul har en kontakt, Hans-Dieter Brönstrup fra koret Chorios, blev vi hurtigt enige om at sige ja-tak til 

tilbuddet om at være med i det tyske kors fejring af deres 140-års jubilæum til maj næste år. 

 

Afrejsen fra Danmark skal ske om formiddagen den 8.5. og hjemrejsen den 11.5.2014. 

 

Hvis der planlægges en koncert om søndagen den 11.5., må den ikke finde sted senere end kl. 14.00. 

 

Vi kører til Ladbergen i private biler, og der er allerede fire ”tilmeldte” chauffører: Jørgen (Inge), Poul, 

Niels og Hans. På næste kor-aften den 26.11. medbringer Hans en liste, hvor andre kan tilmelde sig som 

chauffører med bil. Hver bil vil få 2.000,- kr. i kørselstilskud. Dem, der ikke er medlem af koret, skal betale 

500,- kr. for turen. 

 

Susanne og Poul bekræfter over for Hans-Dieter, at vi kommer og vil bede ham reservere værelser, når vi 

ved, hvem der vil bo på hvilket hotel: Hotel zum Timpen, Hotel Maurer eller Jugendherberge Tecklenburg. 

Hans medbringer en liste over de forskellige hoteller den 26.11. 

 

Vi forestiller os, at der skal være et par tyske fællessange. Mikael kan eventuelt kontakte deres dirigent Ines 

Borkmann og aftale de nærmere detaljer. 

 

Lejre Kulturdage den 26.4.-11.5.2014 

Præst Laura Jensen ved Osted Kirke vil gerne lave et arrangement sammen med vores kor i Osted Kirke i 

forbindelse med Lejre Kulturdage 2014. 

 

Tema for kulturdagene er ”Knap op for Kulturen”. Laura ønsker sig et tema, som hun kan tale sangene 

sammen med, evt. bibelrelateret med ikke nødvendigvis. Niels kommer med forslag til et tema plus dato, 

som aftales med Mikael og Laura. 

 

Domus Felix 

Det årlige, fælles kor-arrangement i Domus Felix skal afholdes inden vores Tysklandstur. Vi foreslår den 

29.4. eller den 30.4.2014. Susanne mailer til Majbritt herom. 

 

Bøgebakken 

Vi (Susanne) foreslår en forårskoncert søndag den 4.5.2014, alternativt søndag den 27.4.4014. 

 

Osted Kulturhus 

Niels ansøgte koret om 500,- kr. til en info-tavle til Osted Kulturhus, hvilket blev bevilget. 

 

St. Fuglede 

Hans kom med forslag om, at koret efter julekoncerten i kirken i St. Fuglede synger 2-3 julesange i 

forsamlingshuset, inden der ”tages hul på” kaffen og æbleskiverne. Susanne nævner dette for Mikael. 

Susanne har en kort udgave af Juleevangeliet ved Astrid Lindgren, som vil være velegnet til oplæsning, 

f.eks. af Mikael. 

 

Kor-dag i Herslev 

Det var et vellykket arrangement med undervisningen af Alexandra Vagner, så hende vil vi gerne benytte 

igen næste efterår. Niels spørger hende, om hun kan møde op søndag den 26.10.2014. Men vi mener, det er 

hensigtsmæssigt at korte dagen lidt af, så der kunne være undervisning fra kl. 13-17 med stemmedannelse, 

klang og repertoire efterår 2014. Og for hyggeligt samværs skyld middag kl. 18.00 med pårørende. 

 


