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Kære Hærvejskor.

Det er nu nøjagtig et halvt år siden, at vi havde vores sidste generalforsamling. Den 
blev jo afholdt med forsinkelse, da coronaen hærgede over den ganske verden. 
Coronaen spøger stadigvæk, men ikke mere end at vi har haft en forholdvis normal 
sæson. Normal og begivenhedsrig! Vi havde tidlig korstart, da vi jo havde sagt ja til 
at medvirke ved KMF´s klassiske musikfestival  i Herning/Ikast-Brande. Det var 
Elverskud, som vi jo kendte så godt. Alligevel var der nok at kigge til. Der var jo også 
lige sangene med komponisterne: Heise, Hartmann og Gade, der jo også har 
komponeret Elverskud. Vi havde nogle hyggelige øveaftener samt en lørdag med 
Den Totale Dekadence og Ekkokoret, inden vi det gik løs søndag den 31. oktober.

På daværende tidspunkt havde vi jo også mødt Ulrich Stærk, som skulle guide os og 
solisterne gennem koncerten. Han er – synes jeg- en personlighed og en 
fremragende pianist. Han er også utrolig morsom. Hvad han ikke fik fortalt af 
historier, for at få os til at synge bedre. Og hørte vi ikke efter, så lød der et ordentlig 
brag fra flygelet. Det var i hvert fald umuligt at stå og småsove undervejs.

Koncerten gik godt. Min gamle mor var med for at høre den, og hun var virkelig 
betaget af det hele. Hun var vild med Ulrich – og så den unge mandlige solist Daniel 
Tobijanski. Han charmerede hende totalt. De to damer var nu også gode efter 
hendes mening. Jeg kan kun give hende ret. Kun en fik corona  - Gad vidst, hvor du 
har fået det fra Henning? 

Efter koncerten har vi talt med Aage og Hanna fra Den Totale Dekadence om et 
fælles forløb i efteråret 22. Det er rent praktisk resulteret i et møde med dem. Vi har
aftalt, at vi skal lave 2-3 koncerter til efteråret. Vi skal hver især have 3 numre, og så 
skal vi fælles synge Vadehavssuiten. Vi vil afslutte med fælles at synge Århus 
Tappenstreg, som vi jo også kender ( Fra vores jubilæum)

Vi får fælles øvedag i uge 38 – lørdag den 24. september og koncerter i uge 40 – den 
4. og den 6. oktober. Måske kommer Ekkokoret også med, og så vil der også blive en
koncert i uge 41, men de har ikke meldt tilbage endnu

Så fik vi efter koncerten i Herning  ellers travlt med at øve op til julekoncerten i Nr 
Snede kirke. Jeg havde et par svage øjeblikke, hvor jeg tænkte: Det når vi ikke, men 
det gjorde vi! Et rutineret kor og en dygtig og positiv dirigent fik os gennem 
koncerten på bedste vis.



I sognehuset fik vi også afleveret et par numre efter dejlig kaffe med tilbehør. Else 
fik talt med organisten Mette om et eventuelt arrangement til efteråret. Det er også 
blevet er realitet. Vi skal synge til høstgudstjeneste søndag den 18. september   
( formiddag). Det er tæt på vort andet arrangement, men vi har god tid. 

Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at vi ikke har en egentlig forårskoncert i år. Vi vil 
dog have en afslutning, hvor vi kan hygge os med hinanden, og hvor de respektive 
ægtefæller kan være med. Mere om det senere.

Til koraften i sidste uge holdt vi et minuts stilhed for korets stifter, Johannes 
Mynster. Uden ham, havde der jo ikke været et kor. Han ønskede, at Hærvejskoret 
skulle synge ved hans bisættelse. Det kunne på grund af corona ikke lade sig gøre, 
men vi er blevet bedt om at medvirke ved en mindehøjtidelighed omkring 
urnenedsættelsen, og vi har jo allerede været igennem noget af det, vi vil synge. Vi 
ved endnu ikke, hvornår det bliver, men I får besked, når datoen er fastlagt, og så 
må vi håbe, at mange kan være med.

Det er fantastiske dejligt, når man melder fra, når man ikke kan være med til en 
korprøve. Nogen gør det til Else, og andre gør det til mig. Måske er det især relevant 
for Else, da det jo kan være forskelligt, hvor der mangler nogen. Vigtigt er det dog, at
I alle prioriterer øveaftener op til arrangementer, hvis I kan. Hos alterne var det lidt 
af en udfordring op til julekoncerten. Hvis Else ved det i god tid, så kan der jo flyttes 
lidt rundt på stemmerne!!

Det bliver så også relevant, at vi får en opdateret navne,telefon og adresseliste. Det 
vil vi i bestyrelsen arbejde på.

Med tak for et godt halvt år, vil jeg give ordet videre til dirigenten


