
 

Til stede: Anne, Rita, Heidi, Britt, Søren, Pia, Anette 

 

Coronoa testning før kor fortsættes 

Coronatallene i Ishøj er fortsat høje og i forhold til at beskytte hinanden, skal koret/korleder/pianist fortsat lade 

sig teste. 

PCR test er den mest effektive, men det vil være op til den enkelte, hvilken test de vil tage. 

Vi forventer naturligvis, at bestyrelsens henstillinger følges, og derfor vil der ikke blive kontrolleret på øveaftner.  

Man kan deltage, hvis man har fået lavet en PCR test op til 4 dage før og 3 dage, hvis man har fået lavet en kvik-

test.  

Kirkens forholdsregler 

Endnu ingen oplysninger fra kirken. Da Vejleå Kirke rummer 300 mennesker, forventer vi, at fremvisning af 

corona pas/negativ test bliver obligatorisk ved arrangementer, herunder IceGlorys julekoncert. 

Julekoncerter/arrangementer 

23.11. 

Anne har oplyst Kærbo, at vi kommer testet, når vi skal synge for dem. Det er de meget glade for, de vil helst ikke 

aflyse.  

30.11. 

Vi tjekker selv corona pas til julekoncerten. Britt og Søren melder sig som kontrollører. Publikum tjekkes ind 

med egne telefoner. Her vises ”Gyldigt i DK”. Gæsterne skal først lukkes ind i våbenhuset kl. 18.45. 

Sidste år udstedte kirken billetter – måske bør vi gøre det igen, så vi kan det kan gøre opmærksom på 

fremvisning af corona pas! Anne taler med kirken, når de har meldt ud, hvordan vi skal forholde os. 

Informationsmedarbejder (Anna Falcon) i kirken har lavet flotte plakater med julekoncerten (her står intet om 

corona pas). 

Der er lige kommet gulv på i kælderen. Kan ikke bruges før godkendelse foreligger – dermed ikke sandsynligt 

med vanlig kaffe og kage hygge i kælderen. 

Vi forbereder i stedet ”goodie-bags” to-go og giver dem på vejen ud. Heidi kan skaffe muffin forme og jule-

opskrifthæfter. Heidi koordinerer med de frivillige kagebagere, som mødes kl. 17.00. 

Tonny og hans mandskab stiller lydudstyr op til koncerten. – Anne hører om børne-ungekoret synger dén dag (så 

er kirken først ledig fra kl. 18).  

5.12. 

Ishøj Bycenter: Fortsætter som planlagt med mindre centret ønsker andet. 

7.12. 

Det vides ikke om kælderlokalet er klar til brug. Det behøver ikke være det store, og måske bliver det i 

våbenhuset. Pia Pet., Malene og Lizette planlægger. 

14. december 

Syng sammen arrangement ved Bente Kolding Jørgensen. Anne følger op og hører, om de også har corona regler. 

 

 



PLAN B 

Aflysning af koncerten kan ske hvis samfundet lukker ned mere ned, hvis kirken siger nej, hvis Ishøj Kommune 

lukker ned eller hvis Allan eller Marie-Louise ikke kan deltage. 

Gaver 

Hemmeligt kobberbryllup fejres ved julekoncerten. Anne sørger for gaver. 

Sæsonafslutning 

Afhængig af tingenes tilstand kan vi evt. lukke sæsonen ned 7.12. 

Vejleå Kirke visionsarbejde  

Vi er sammen med andre grupper omkring kirken inviteret til at sige, hvordan vi kan se os selv i visionen. Anne 

laver et udkast, som bestyrelsen kan kommentere på. 

Vi vil gerne hjælpe til, men skal have bedre varslet end 2-3 dage i forvejen. 

Tidligere menighedsrådsformand så IceGlory som kirkens rytmiske musikliv. 

Zoom abonnement 

Koster ca. 130 kr. om måneden. Heidi kan sætte et teams møde op, når vi får brug for online møder. Heidi 

undersøger, hvad hun kan med TEAMS herefter opsiges zoom abonnementet. 

Stemmetræner 

Anne har snakket med Laura Kjærgaard i telefonen og sendt hende en mail, men hun har kor om tirsdagen – 

måske noget workshopagtigt? 

Jubilæum 2022 

Søren har undersøgt mht. workshop og har indgået aftale med Junior Robinson samt hans vanlige pianist (bor i 

Horsens, dansk gift amerikaner). Pris 13-14.000 kr. (2 x 1 time og 3 kvarter) 

Workshoppen er først og fremmest for koret, men vi kan overveje at invitere nogle af de andre kor tilknyttet til 

kirkerne i Ishøj. Tonny har styr på det tekniske. 

Søren følger op med vandrehjemmet ift. jubilæumsfest.  

Repertoire 2022  

Britt har lavet en liste over sangforslag, der er kommet ind. Vil blive diskuteret på repertoiremøde 24.11. 

 


