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I det forløbne korår har vi haft mange gode og mindeværdige koroplevelser kan vi 
vist roligt slå fast. Jeg vil til en begyndelse fremhæve to markante begivenheder.  
Nemlig Brøns-koncerten sidste sommer og Englandsturen sidste efterår. Hvad 
angår planlægning og forberedelse har de fyldt meget i bestyrelsesarbejdet og mon
ikke de fleste af jer vil mene som jeg,  at de også har budt på de største oplevelser i
året, der er gået.

Koncerten i Brøns
Snakker vi koncertoplevelse vil jeg tro, at koncerten i Brøns den 11. juni indtager et 
højdepunkt. Rammerne var helt specielle. Den store maskinhal tilhørende Brøns 
Maskinimport med de mange landbrugsmaskiner opmarcheret rundt om 
tilhørerpladserne. 80 korsangere fra Skærbæk Egnskor og Sing'n Swing i skøn 
forening bakket op af en supermusiktrio på klaver, bas og trommer. Dertil et ekstra 
krydderi i form af sopranen Kirstine Bonde, som tidligere har været med ved  vores 
fælleskoncerter og som også ved denne lejlighed bød på et par solonumre.
Sidst men ikke mindst 300 entusiastiske tilskuere som under koncerten 
applauderede os med stor begejstring.

Alt og alle klappede både i bogstavelig og overført betydning. Forud var gået et 
større forberedelsesarbejde  med alt det praktiske med at hente diverse tilladelser 
hjem, som kræves til et sådant større arrangement. Der skulle lejes stole og sættes
scene op og købes ind til barsalget i pausen. Og koncerten skulle markedsføres og 
annonceres i form af plakat, annoncering i aviser, koncertprogram, 
pressemeddelelser med mere men det lykkedes alt sammen  med fælles hjælp og 
god støtte fra mange sider. 

Bagefter mødtes vi til fælles spisning på Brøns Kro, hvor vi sammen kunne skåle 
og give hinanden skulderklap for den vellykkede koncert, som jeg tror vil indtage en
hædersplads i de to kors ”Hall of Fame” koncertoplevelser gennem tiderne.

Englandsturen til Ely
En udlandstur med indlagte koncerter ca. hvert andet år har efterhånden udviklet 
sig til en tradition for koret. Denne gang gik turen til Ely i England i slutningen af 
september. Opholdet her var affødt af, at vi jo i august 2016 havde stor succes med
besøget af sangere fra  koret SingChoir fra Ely anført af korets initiativrige dirigent 
og leder Kathryn Rowland.

Den vældig gode kemi korene imellem fostrede hurtigt ideen om et genvisit, og året
efter onsdag den 26. september 2017 landede vi en flok på omkring 50 sangere, 
pårørende, dirigent og pianist  i lufthavnen i London klar til at indtage England og 
Ely både i form af  koncertoptræden og som turister. 

Koncertprogrammet var strikket sammen med stor hjælp af Kathryn, hvor 
højdepunktet på turen vel nok var vores optræden i Elys imponerende katedral.



Undervejs fra lufthavnen til Ely gjorde vi holdt på plejehjemmet Soham Lodge Care 
Center, hvor vi gav en koncert for beboerne. En fin oplevelse hvor vi blev vel 
modtaget og hvor Kathryn var mødt op for at hilse på. 

Vel modtaget kan man ikke just sige vi blev på Hotel Travelodge, hvor vi boede 
under opholdet. Her blev vi mødt af en vrissen og sur kvinde i receptionen, som helt
tydeligt ikke var forberedt på, at vi dukkede op så mange på en gang, der skulle 
have nøgler til værelser udleveret. Hun tøede dog efterhånden op, og vi blev 
indkvarteret uden problemer. Opholdet var med morgenmad, som skulle afhentes i 
receptionen, men allerede den første morgen måtte flere gå med uforrettet sag, 
fordi stedet var udgået for morgenrationer og heller ikke kunne love forsyning de 
næstfølgende morgener.  Heldigvis var der lige i nærheden et supermarked, der var
leveringsdygtig i sandwiches. En træls situation var det, men alle tog det med godt 
humør og tak for det.

Rejsen og opholdet var booket via et rejsebureau, som vi klagede til. Problemet 
blev klaret til vist nok alles tilfredshed med en økonomisk kompensation for den 
manglende morgenmad. 
      
Torsdag var hele dagen sat af til udflugt med bus  til Leicester, tilrettelagt i 
samarbejde med Tim fra koret, som er englænder og stammer fra den egn. På 
vejen stoppede vi i den lille by Ratby, hvor vi gav en koncert i den lokale kirke. 
Forinden blev der holdt gudstjeneste. Kun få kirkegængere var mødt frem men på 
et tidspunkt myldrede en række skolebørn ind i kirken og optrådte med et par 
korsange. Et charmerende bekendtskab som blev og lyttede på, da vi optrådte. 
Bagefter blev alle  beværtet med te, sodavand og kiks. Et interessant besøg i en 
spændende gammel kirke, hvor man kunne fornemme historiens vingesus. Og Tim 
fik hilst på familiemedlemmer, som var troppet op i dagens anledning.

Næste destination var Bradgate Park – et historisk rekreativt sted ved Leicester, 
hvor frokostpakken blev indtaget og der var afsat tid til en lille busrundtur i den 
store park, som har fået lov til at ligge uberørt hen med den oprindelige natur og de 
gamle historiske bygninger intakt og uden at der er blevet bygget nyt. Et interessant
eksempel på bevarelse af natur og bygninger samt dyreliv. 

Herfra gik turen til Leicester City Center, hvor der var afsat tid til sightseeing på 
egen hånd. Turen blev rundet af med  fælles spisning på Santhi – en hyggelig 
indisk restaurant, hvor vi blev beværtet med god mad.

En fin udflugtstur, hvor vi i bussen blev fremragende serviceret og underholdt af en 
meget  veltalende chauffør, som med karakteristisk britisk humor kunne bidrage 
med anekdoter og stor viden om egnen.

Fredag formiddag havde Kathryn arrangeret to koncerter på St. Johns Primary 
School, hvor hendes børn går, og hvor lærere og elever havde afsat tid til at høre 
på os. Imponerende også her at iagttage, hvor roligt og velopdragne børnene 
lyttede til og overværede vores optræden. 



Resten af dagen var der i programmet lagt op til aktiviteter på egen hånd, men 
Karen ville det anderledes. Hun tog initiativ til og organiserede en bus til at fragte os
til den nærliggende universitetsby Cambridge. Det tilbud benyttede mange sig af – 
heriblandt undertegnede – en spændende by fyldt med atmosfære og imponerende
historiske bygninger, som ikke mindst tog sig flotte ud fra vandsiden med en 
rundfart på Themsen i en af de karakteristiske turistbåde. 

Lørdagens koncert i Ely Cathedral var der set frem til med spænding og 
forventning. Og det var en stor  akustisk oplevelse at synge i den prægtige kirke 
med  indledende velkomstord af byens borgmester.

Efter koncerten blev vi vist rundt og fortalt om kirkens interessante historie og fik 
lejlighed til at give et nummer i The Ladies Chappel, et rum med en helt speciel 
akustik. Også det var en stor oplevelse.
Lørdag eftermiddag var sat af til sang og samvær med  Kathryn og korfolkene i Ely. 
Det blev et glædeligt og fornøjeligt gensyn, som foregik på den skole, hvor vi havde
givet koncerter dagen før.
Seancen her blev rundet af med en overdådig og lækker buffet arrangeret af Ely-
folkene. Og så var der lagt op til pubcrawl resten af dagen og aftenen for dem, der 
havde lyst til det. Og det var vi mange, der havde.

Vi invaderede West End House i Ely – et charmerende og hyggeligt værtshus. Her 
blev der drukket, skrålet og sunget til den store guldmedalje til ud på de små timer 
anført af Martin med sin guitar. De lokale gæster tog pænt  imod os og sang med 
efter lidt undren i starten over horden af danskere, der kom myldrende.
Stedets bartendere var glade og fornøjede. Især med omsætningen, som efter 
sigende slog alle tiders rekord for en enkelt aften. Og vi havde igen demonstreret 
vores evne til at feste og sætte gang i den.
 
Belært af erfaringer var der ikke programsat nogen koncerter og aktiviteter dagen 
efter om søndagen, som var hjemrejsedag. Inden bussen afgik fra hotellet til 
lufthavnen om eftermiddagen kunne man så slentre en tur i Ely i den gamle 
bykerne, som med de gamle huse og små forretninger minder en del om Ribe. 

En tur med mange oplevelser og minder var slut. Og der er allerede lagt op til 
besøg igen i Ribe af korfolket fra Ely til næste år. Formentlig i august, men det vil  I 
selvfølgelig komme til at høre meget mere om til den tid.  
Og turen forløb planmæssigt og uden uheld bortset fra den manglende morgenmad
og en deltager, der forstuvede en arm ved et fald.  

Øvrige koncerter   
Udover de her nævnte begivenheder har koråret budt på flere koncerter og 
aktiviteter. Den 21. juni sluttede vi sæsonen af med en optræden i forbindelse med 
et internationalt Træsymposium over flere dage i Højer, hvor træskulptører fra 
adskillige lande var samlet for at udfolde sig med deres kunst til gensidig 
inspiration. Vores optræden indgik i et  kulturarrangement på ”Kiersgaarden”, hvor 
et par af deltagerne fortalte om det land og sted, de kom fra. En spændende aften 



med interessante mennesker.

Efter sommerferien gentog vi den 23. august succesen med at synge Lloyd-Webber
sammen med Egnskoret. Det skete i Sct. Catherinæ Kirke i Ribe, hvor mange var 
mødt op for at høre os.  Vi har optrådt i kirken her flere gange og kan gæde os over,
at vi også denne gang blev overstrømmende modtaget af et veloplagt og 
taknemmeligt publikum.
Den 3. december gik turen i bus  til Balslev Kirke på Fyn, hvor vi gav en 
stemningsfuld koncert med efterfølgende kaffe og optræden i forsamlingshuset. 
Turen derover huskes også for en  tindrende klar stjerneaften med den flotteste 
fuldmåne.

Tove har i flere omgange uden held forsøgt at stable et arrangement på benene 
med at tilbringe en dag sammen med hendes blindekor på Fuglsangcentret i 
Fredericia. Denne gang lykkedes det med deltagelse også af Egnskoret den 6. 
januar.  Vi øvede et par numre fælles  og det hele kulminerede i en offentlig 
nytårskoncert på centret, hvor de tre kor dels optrådte hver for sig og sammen i 
overværelse af et talstærkt publikum. En fin dag med mange gode indtryk og 
oplevelser og spændende at møde de blinde og høre om deres udfordringer i 
dagligdagen. Dagen sluttede festligt med fælles spisning på centret.

Pia Hansen er efterhånden blevet vores faste pianist ved koncerterne. Hende er vi 
glade for, og derfor tog vi med tak og kyshånd imod hendes invitation  til at synge i 
Tjæreborg Kirke, hvor Pia er organist. Det skete den 17. januar til en nytårskoncert,
som Pia hvert år arrangerer i samarbejde med menighedsrådet. Også det var en 
stemningsfuld oplevelse med efterfølgende komsammen i sognehuset, hvor vi også
gav et par numre.

Koret tager gerne ud og bidrager med indslag i forbindelse med blandt andet 
jubilæer, bryllupper og runde fødselsdage. Det sidste var tilfældet den 30. marts 
sidste år på Dan Hostel i Ribe, hvor vi havde fornøjelsen at optræde og bidrage til 
at fejre en 80 års fødselsdag. Og det hos en af korets sangere Ole, som er korets 
ældste men still going strong. Håber at dine gæster var tilfredse med vores 
optræden Ole. Det lød i hvert fald sådan.
Derudover har vi den 24. november på Sydgården i Haderslev optrådt til et 
arrangement for en afgående institutionsleder og endelig også til en 
sølvbryllupsfest for Karin og Frovin i Eccocentret i Tønder den 12. august

Når lejligheden til at promovere koret byder sig stiller vi op. Derfor tog vi imod 
invitationen til at deltage i Foreningernes Dag i Skærbæk med en stand en lørdag i 
september på byens strøggade. Vi medbragte foldere om koret til at dele ud og 
havde desuden bevæbnet os med korets scrapbøger og en computer til at vise klip 
fra vores koncerter. Flere kom forbi og hilste på. Blandt andet tidligere sangere i 
koret til en snak om gamle dage og udveksling af minder. Ellers kunne vi 
konstatere, at de fleste bortset fra nogle få turister udmærket vidste, hvem vi var. 
”Jamen det er jo koret som Tove har. Hende kender vi jo” lød 
standardbemærkningen.  Så  alle kender Tove, men vi fik vist flaget og det var fint. 
Og vi havde en hyggelig dag os der deltog.  



Korets hjemmeside og Facebook-profil
Efter lidt tilløb og bump undervejs har vi fået en ny hjemmeside.  Enkel men nem at
navigere rundt i synes vi selv. Og hjemmesiden er tilpasset en ny medievirkelighed, 
hvor man må sige, at det er de sociale medier, der dominerer. Hjemmesiden er 
derfor tænkt som en form for digitalt visitkort, som primært har til formål at 
præsentere koret med tekst og billeder samt klip og prøver på vores sang samt 
selvfølgelig kontaktoplysninger på koret.  Den interne hjemmeside  - intranettet – 
skal være stedet, hvor man som sanger har adgang til noder, koncerttoptagelser, 
adresseliste, billedgalleri og øvrige praktiske informationer. Med andre ord også 
være et digitalt arkiv for koret.   
Det er lidt bøvlet og snørklet med adgangskoder, men det er åbenbart nødvendigt 
af sikkerhedsgrunde, så det må vi leve med.

Når vi snakker promovering og markedsføring af vores optræden og rekruttering af 
nye sangere  sker det nu om stunder mest effektivt via de sociale medier. Og koret 
er på Facebook, så det er der vi skal være aktive og synlige med vores aktiviteter. 
De fleste er på Facebook så hermed en appel til alle om at like og dele korets 
opslag med opfordring om at dele og sende videre, så vores budskaber når ud til så
mange som muligt. Det der med et moderne udtryk hedder at ”gå viralt på nettet”.

Status kormedlemmer  
Koret er i god gænge. Økonomisk er vi godt polstrer, som det er fremgået af 
regnskabet. Stort velkommen skal lyde til de nye medlemmer, vi har fået i løbet af 
koråret.  Mandlige sangere er som bekendt en mangelvare, så derfor hilser jeg med
særlig tilfredshed de nye mænd vi har fået og som holder ved. Det har nemlig 
været lidt et problem ellers at fastholde de mænd, som tidligere har meldt sig, men 
her ser det ud til at lykkes. Altså en særlig velkomst derfor til Lars og Michael.  
Hans som er den tredje nye er desværre blevet ramt af nye arbejdstider som gør, at
han ikke for øjeblikket er i stand til at deltage i øveaftenerne. Vi håber, at det kan 
ændre sig.

I Skærbæk Egnskor er der et ønske om sammen med os at lave en fælles aften, 
hvor vi inviterer en virkelig dygtig kordirigent, for eksempel en Jim Daus eller en 
Jens Johansen, som gæsteunderviser og instruktør til inspiration og udvikling. Det 
synes jeg lyder som en god ide, men hvad siger I sangere til et sådant forslag? Det 
hører jeg gerne en melding fra jer om, når jeg om lidt slutter min beretning.

Som I nok ved har jeg besluttet at træde ud af bestyrelsen efter at have siddet med 
i mange år. Det her er således min sidste formandsberetning. På falderebet vil jeg 
derfor gerne takke først og fremmest  mine bestyrelseskollegaer men også I andre 
for godt samarbejde og god opbakning. På den måde har det ikke været svær at 
være formand. Tværtimod. Tak for tilliden og pøj pøj til den nye bestyrelse og den 
kommende formand. Og tak til alle for et godt og begivenhedsrigt korår..  
 
Den 13. marts  2018

Jens H. Larsen, fmd.       


