
IceGlory 
Formandens beretning 2021 
Fhv. kort i år. 
 
Det oplevede vi i 2021 
I februar holdt vi online-hygge-snak på zoom. Ikke den store opbakning hertil, men en del dårlige jokes. 
 
Også GF online – knap så hyggelig som nu. 
 
marts og april - Online kor med Simon Jansfort. Fungerede rigtig godt med både spil og sang fra samme 
person. +Spasmager! Virkelig sjovt og med godt resultat = vi sang til pinsegudstjeneste med kun 1 øver i 
kirken. 
 
I maj stor imødekommenhed fra Torslunde Kirke ift. af synge udendørs hos dem. Blev dog kun til en enkelte 
gang. 
 
Juni kom vi retur i kirkerummet HURRA og valgte at forlænge sæsonen, så vi fik 5 øvere. Dygtige Laurits 
akkompagnerede os, og det gør han igen til påskegudstjenesten i år. 
 
Efter sommerferien var vi retur en tid under nærmest normale forhold. I efteråret steg smittetallene 
voldsomt i Ishøj, og vi indførte fast test forinden kor. Var det for meget? Var det for lidt? Det ved ingen, 
men det lå i hvert fald bestyrelsen på sinde at passe bedst muligt på koret, Allan og Marie. 
 
Julen kom med 3 koncerter. Da kirken havde en meget fyldt kalender i december og bad os flytte koncerten 
til udgangen af november, fik vi travlt ift. at indlære repertoiret. Det var en fin koncert med coronapas til en 
start og goodiebags til slut. Vi benyttede også lejligheden til at fejre kobberbryllup med Marie.  
 
5.12. sang vi i Ishøj Bycenter. Folk stod ikke stille, som vi er vant til, men det lokale rensdyr var ret 
begejstret for vores optræden.  
7.12. besøgte vi Kærbo og fik ovenikøbet honorar i modsætning til normalen. 
 
Allan og Marie 
Allan forment adgang til Ishøj i en periode pga. job og familie. Så dejligt at han er retur. 
Marie sygemeldt kom retur i august. Fantastiske og ligner sig selv bortset fra nye krøller. 
 
Som altid kæmpe opbakning fra de to, uanset hvad man beder om. 
 
Frivillighed  
Dejligt med opbakning til dette og hint. HUSK DET ENDELIG! Også på almindelige tirsdage. Hjælp til udstyr 
op og ned af kælder, opsætning/nedtagning, flygel ind og ud.  
 
Bestyrelsen har haft et travlt år med flere møder en almindelige år, men fortsat et godt samarbejde – også 
når vi er uenige. EN STOR TAK TIL JER!.  
 
PIA PH Stiller ikke op igen og jeg vil derfor sige stor tak til dig Pia. Det har været en fornøjelse. Britt i gang 
med at overtage repertoirearbejdet og Caroline er ny revisor. 
 
Fra min egen post som formand vil jeg gerne igen bede jer orienterer jer på hjemmeside og Facebook side 
inden I stiller div. spørgsmål. Hvis I ikke finder svar, så skriv venligst på mail formanden@ fremfor sms’er. 
 



Samarbejde med Vejleå Kirke 
Michael sørger for fortsatte udfordringer sangmæssigt og vi kan kun være glad for at blive spurgt både om 
påske- og pinsegudstjeneste. 
 
Vejleå sanginitiativ ”syng-med” har set dagens lys og forventes 4 gange årligt.  
Disse dage råder vi ikke længere over kirkerummet. Vi har mulighed for at deltage og efter arrangementet 
fortsætte i kælderen – måske vi kan se os om efter en nabokirke, der har lyst til at huse et gospelkor.  
 
Jeg vil rigtig gerne sige en stor tak til Michael og Sophie og hele Vejleå Kirke for et godt samarbejde gennem 
hele året. 
 
Andet 
Vi har pt. ingen stemmetræner til solistgruppe. Line nye mål i livet. Der ledes… 
Flotte nye lokaler her indviet – tillykke til Vejleå og os alle med dem. 
 
Nu ser vi frem imod 25-års jubilæum gennem hele året. Vi skal holde koncert og reception selvfølgelig. Vi 
skal holde workshop og vi skal feste! Invitationer til det alt sammen dukker op inden længe. 


