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Trinitatis med børne-ungekor 2015
Det har været en stor fornøjelse at synge og spille med Hylleholt Kirkes børne-ungekor i dette skoleår.
Korsangerne har været meget gode til at møde op og synge med, når vi øver en gang om ugen på Hylleholt Skole og har mange gode ideer til,
hvilke sange koret skal synge. Der er rigtig mange kortimer, hvor koret har haft overskud til selv at finde på bevægelser til hver sang.
Trinitatis søndag fik vi lov at medvirke ved en højmesse i Hylleholt Kirke. Her indviede vi også kirkens nye elklaver.
I løbet af gudstjenesten sang vi:
Tusind farver i mørket (Rasmus Seebach)
Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende
En I-sang
My Desire is to Please Ya
Troublemaker/Ballademager
Køresangen fra Lillenørd
Cupsong

Vi sang også med på salmerne
I østen stiger solen op, Nu titte til hinanden og Du som har tændt millioner af stjerner
Og så sang vi en helt ny salme sammen med alle i kirken: Med sommerunderfulde fløjt i Paradisets haver.

Tusind tak til jer forældre for jeres store opbakning til koret. Tak for jeres store velvillighed hver eneste gang jeg har ringet til jer, dejligt at I hjælper
med til, at børnene møder op i Sognehus og Kirke og tak for hjælpen med opsætning og nedtagning af grej. Det kræver lige så stort et arbejde at
være et godt korhold, som at være et godt fodboldhold. Syngemuskler er vigtige og syngeglæde endnu vigtigere. Så tak for god opbakning også
når vi optræder…..det er rigtig dejligt med et publikum, der bare holder med os.

Til næste år kunne vi rigtig godt tænke os at arbejde mere med at synge både som kor, men også som solister på numrene. Jeg glæder mig til at
forberede repertoiret.
Husk nu at skrive sms til mig på tlf. 3071 0102, hvis du hører et nummer, du synes koret skal synge. Jeg skriver til alle korister, når koret skal til at
starte igen. Nye korsangere er hjertelig velkommen til at ringe til mig og høre mere om koret.
Skrevet af Charlotte Hjerrild Andersen
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