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Hejnsvig Kirkekor 
Nyhedsbrev, sept. 2015 

 

 

 

 

 

 

Kære korsangere og kære forældre til korsangere i 

Hejnsvig Kirkekor. 
 

Hermed information om Hejnsvig 

Kirkekor samt lidt om de forpligtelser 

og det ansvar, man har, som korsanger 

i Hejnsvig Kirkekor.  

At synge i Hejnsvig Kirkekor er et 

arbejde, som aflønnes af vores fælles 

arbejdsgiver, nemlig menighedsrådene 

ved Hejnsvig og Vesterhede kirker. 

Som i alle andre former for aflønnet 

arbejde er der også for korsangere i 

Hejnsvig Kirkekor forpligtelser og 

opgaver, der skal udføres, ligesom der 

stilles krav om almindelig god opførsel. 
 

 

 

Efter en 3 måneders prøveperiode 

aflønnes korsangerne i Hejnsvig 

Kirkekor aflønnes efter følgende skala: 

 

 Alle korsangere får 20 kr. pr. 

korprøve.  

 1. års korsangere får 25 kr. pr. 

gudstjeneste. 

 2. års korsangere får 30 kr. pr. 

gudstjeneste 

 3. års korsangere får 35 kr. pr. 

gudstjeneste  

 4. års korsangere får 40 kr. pr. 

gudstjeneste 

 5. års korsangere får 45 kr. pr. 

gudstjeneste 

 Når en korsanger, er konfirmeret og 

har arbejdet i koret i nogle år, stiger 

lønnen pr. gudstjeneste til 70 kr. Det 

er korlederen, der vurderer, om den 

pågældende korsanger har 

anciennitet nok til at stige til den 

høje takst. Hvis man fx kun har 

været med i koret et halvt år før 

konfirmationsdatoen, så stiger man 

ikke til den høje takst, når man er 

konfirmeret. Og hvis man først 

kommer med i koret i 8. kl., så får 

man heller ikke høj takst fra starten. 

Korlederen vurderer, hvornår 

korsangeren har rutine nok til at få 

høj takst. 

 

Oprykning sker i den måned, hvor man 

har været med i kirkekoret i 1 år. 

Oprykningen er selvfølgelig betinget 

af, at man har været trofast med til 

korprøver og gudstjenester i det 

forløbne år. 
 

Lønnen udbetales 3 gange om året 

bagud: 

 

 ca. 1. januar  

 ca. 1. april  

 ca. 1. august   

 

via lønkonto i bank eller sparekasse 

under forudsætning af, at der er 

afleveret oplysninger til kassereren 

(gerne via mig) om bankforbindelse 
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(registrerings- + kontonummer) 

samt fulde navn, postadresse og 

personnummer. 

 

Hvis man vil undgå at komme til at 

betale skat af lønnen, skal man ringe til 

SKAT og bede om at få korsangerens 

frikort aktiveret. Det skal man vist gøre 

hvert år. 

 

Der udsendes ikke ”fysiske” lønsedler 

til korsangere. Lønsedler kommer 

elektronisk i jeres e-boks.  

 

Hvis der er problemer med lønnen, kan 

I kontakte kasserer Karen-Margrethe 

Christensen, som sidder på 

kirkegårdskontoret i Grindsted. Hun 

har mailadresse: KMCH@KM.DK; 

 
 

 

 

Ca. hver tredje måned udleverer jeg en 

tjenesteliste til korsangerne, som jeg 

hver gang beder korsangerne om at 

tage med hjem og hænge op på 

opslagstavlen, så også I forældre har et 

overblik over, hvilke arbejdsopgaver 

korsangerne har de kommende 

måneder.  

 

Sker der ændringer i korets 

forpligtelser (aflysninger eller flere 

aktiviteter) giver jeg korsangerne 

besked ved korprøver og/eller via sms 

og lægger det på FaceBook, hvor koret 

har en gruppe, der hedder Hejnsvig 

Kirkekor.  

 
 

 

Korsangerne i Hejnsvig Kirkekor har 

følgende forpligtelser: 

 

 Deltage i den ugentlige korprøve 

(torsdage 15.20 - 16.20). Man skal 

komme til tiden og blive tiden ud, 

medmindre der er en god grund til 

andet (en god grund er ikke, at man 

gerne vil lege med en kammerat 

midt i korprøven). 

 Deltage i højmesser i Hejnsvig kirke 

(det vil groft sagt sige hver anden 

søndag) samt jævnligt i Vesterhede 

kirke også (ca. 1 gang om 

måneden). 

 Man skal komme i god tid før 

gudstjenestens start, så der er ro på. 

 Deltage i gudstjenester i Hejnsvig 

og af og til også Vesterhede kirke 

på helligdage og ved andre specielle 

lejligheder (fx Gud og pizza, Skt. 

Hans). 

 Deltage i øvrige arrangementer, som 

koret bliver inviteret til i sognet og 

uden for sognet (det kunne være 

sang i missionshuset eller på 

Plejecentret, m.v.). 
 

 

 

 

At deltage i korprøverne er 

forudsætningen for, at korsangerne kan 

yde en fornuftig indsats ved både 

gudstjenester og andre særlige 

arrangementer. Derfor er det meget 

vigtigt, at korsangerne kommer stabilt 

til korprøverne.  

 

Kan man ikke komme til en korprøve, 

er det fint at sms’e eller at maile 

besked.  

 

mailto:KMCH@KM.DK
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Kan man ikke komme til en 

gudstjeneste af den ene eller den anden 

lovlige grund, skal der meldes afbud til 

mig, så jeg ved, om koret den 

pågældende søndag tæller 5 eller 20 

korsangere. Det gør nemlig en 

væsentlig forskel.  

 
 

 

 

Hvad lovlig grund er, er selvfølgelig 

svært at definere entydigt, men "jeg 

ved ikke, om jeg står så tidligt op" er fx 

ikke lovlig grund, mens "jeg skal på 

weekendtur med min familie" er lovlig 

grund. 
 

 

 

 

Hvis korsangerne har lyst til at komme 

til flere gudstjenester, end de har pligt 

til, må de naturligvis gerne det.  

 

Hvis en 1. års korsanger kommer 

"frivilligt" til en gudstjeneste, får 

vedkommende ikke løn for det. Hvis 2. 

års, 3. års, 4. års, 5. års og ældre 

korsangere deltager, får de løn for 

tjenesten. Begrundelsen herfor er, at 1. 

års korsangere endnu ikke har den 

fornødne rutine og ikke har et 

tilstrækkeligt stort repertoire af salmer. 

 
 

 

 

Korets opgave er at styrke og støtte 

menighedssangen og at bidrage med 

selvstændige indslag i gudstjenesten 

som motet efter prædiken, salme under 

altergang, præ- og postludium. 

Desuden optræder koret ved koncerter 

og andre arrangementer. 

 

Koret skal i øvrigt ikke gøre sig 

bemærket på nogen som helst måde (fx 

ved at hænge ud over gelænderet i 

kirken, bøvle rundt og larme osv.) 
 

 

 

Korsangerne disponerer i den tid, de 

synger i koret, over en kormappe, et 

par sangbøger + diverse andre 

materialer. Alle korsangere låner også 

2 kortrøjer, som skal afleveres, når man 

ikke længere ønsker at synge i koret. 

Korsangerne skal have kortrøjer på, 

når vi synger i kirken, eller når vi 

optræder andre steder.  

Kortrøjer må tages med hjem, men alle 

øvrige materialer skal forblive i 

øvelokalet (konfirmandstuen). Hver 

korsanger har pligt til at rydde op efter 

sig selv både i konfirmandstuen og i 

kirken og at behandle de lånte 

materialer ordentligt, herunder sætte  

mapper og sangbøger pænt på plads i 

skabet. 

 
  
 

 

Korsangerne har pligt til at opføre sig 

ordentligt både til korprøver og til 

gudstjenester.  

 

Mobning er forbudt, hvad enten det 

er i form af spydige og/eller grimme 

ord og kommentarer, ”øjne”, 

skubben, bagtalen eller andet. Hvis 

en korsanger mobber, vil 

Det bør imidlertid være undtagelsen, 

at man ikke møder op. Der skal være 

en god grund til at blive væk fra en 

korprøve, ligesom der også skal 

være en god grund til at melde afbud 

til en gudstjeneste.  
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vedkommende straks blive bortvist 

for en periode eller permanent.  

Hvis en korsanger føler sig mobbet 

eller ser en anden blive udsat for 

mobning, har man pligt til at fortælle 

det til korlederen (gerne via sms, 

besked på FaceBook eller mail). 

 

Korsangerne skal møde så tidligt både 

til korprøver og gudstjenester, at de kan 

nå at finde de materialer frem, de skal 

bruge, og være på plads, inden 

korprøven eller gudstjenesten starter.  

 

Korsangerne skal arbejde koncentreret 

og disciplineret, herunder synge med 

både ved korprøver og gudstjenester. 

 

Der skal være ro.  

 

Ved gudstjenester gælder dette også, 

når korsangerne ikke selv er aktivt 

medvirkende (fx under prædiken). 

Under prædiken sidder man på sin 

plads. Man skal ikke hente ting, vandre 

rundt, snakke eller hviske sammen, 

bøvle med hinanden, og man skal ikke 

sidde og ”nusse” hinandens hår eller 

lignende.  Man må sidde og tegne, 

skrive eller lignende, der foregår 

fuldstændig lydløst. 

 

Mobiltelefoner, Ipads og lignende må 

ikke benyttes under korprøver.  

 

Det forventes, at korsangerne retter sig 

efter de anvisninger, der gives af 

korlederen eller af andre, der hjælper 

med at holde ro og orden i koret 

(sognemedhjælper og ældre korsangere 

med specielle ansvarsområder i koret.) 

 
  

 

 

I er altid velkomne til at ringe og 

snakke, hvis der er noget, I har på 

hjerte, og I må også meget gerne 

komme med gode ideer eller forslag til, 

hvordan ting kan gøres anderledes og 

bedre.  
 

Jeg glæder mig til gode oplevelser 

sammen med jer den kommende sæson. 

Vi er allerede godt i gang.  

 
 

Mange hilsner fra korleder Ragna 
 

 

 

Mobilnummer: 24 26 46 25 

  

e-mail-adresse:  

ragna@hennelund-

nielsen.dk 

 

Link til korets FB-side: 

https://www.facebook.com/

groups/219433454850779/ 

 

Link til Hejnsvig Bynet, 

hvor alle numre af 

kirkebladet er at finde: 

http://www.hejnsvigbynet.

dk/index.php?id=9 
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