
Hejnsvig Kirkekor  

Kornyt - september 2015 
 

 

 

Kære evt. nye korsangere og kære forældre til evt. nye korsangere i Hejnsvig 

Kirkekor. 
 

Hermed lidt information om Hejnsvig Kirkekor, så I får en fornemmelse af, hvad det vil sige at 

være korsanger i sådan et kor. Hejnsvig Kirkekor har lige taget hul på sin 27. sæson og består af ca. 

15 korsangere + evt. jer, som nu er kommet for at snuse til, hvad kirkekoret er for en størrelse. 

 

For at blive korsanger i Hejnsvig Kirkekor skal man til en optagelsesprøve, hvor man synger et par 

sange – den ene er helt valgfri - og læser lidt op af en salme. Denne lille prøve afholder vi en af de 

sidste torsdage i september – jeg giver besked torsdagen før og/eller sender en sms, hvis vi får 

oplyst et mobilnummer.. Vi forventer naturligvis ikke, at man læser flydende i 3. klasse og slet ikke 

de svære salmetekster, og vi forventer heller ikke operastemmer. Prøven afholdes udelukkende for 

at være sikker på, at vi ikke får en ”brummer” lukket ind i koret, for det er synd for vedkommende 

selv.  

 

Hvis man består optagelsesprøven, lukkes man ind i koret ”på prøve”. Prøvetiden varer 3 måneder, 

og korsangeren arbejder i denne 3 - måneders periode uden løn. I prøveperioden kan den nye 

korsanger prøve af, hvordan det er at synge i kirkekor, og jeg kan som korleder se, hvordan den nye 

korsanger trives med arbejdet. Hvis alle parter er glade og tilfredse, fortsætter korsangeren i koret 

og får nu løn for sit arbejde. I kan se takster og øvrig info om løn i den lille folder ”Kornyt”, som 

udleveres sammen med info-arket her. 

 

Er der noget, I søger svar på, så henvend jer endelig. I kan ringe eller sende en sms eller en besked i 

Messenger.    

                                       
Mange hilsener 

Ragna  

 

Mobiltlf.: 2426 4625                 

Mail: ragna@hennelund-nielsen.dk 

Link til korets FaceBook-side: https://www.facebook.com/groups/219433454850779/ 

Mere info i den lille folder KorNyt, som udleveres samtidig med brevet her. 
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