Børnekor øver på livet løs

Deltager ved familiegudstjeneste Palmesøndag
den 10.april
kl. 14.00 i Saxild kirke
Hver fredag over middag summer det af blide pige og
drengestemmer i Hou Sognegård. Korlederen, Karen
Bünemann fra Kystpastoratet, har inddelt børnene i 2 grupper.
Der er børnekoret, som kommer fra 2. og 3. årgang på Hou
skole; og der er ungdomskoret, som kommer fra 4.-6. årgang.
Lige nu har de travlt med at øve påskesalmer.
Læs resten af historien her
Børnekoret øver fra 13.40 til 13.30 og ungdomskoret øver fra
14.40 til 14.50. Tidspunktet er koordineret med Hou skole, og
nogle af de mindste går tilbage til SFO på skolen, mens andre
kan gå hjem. Øvetimen starter stående med små opvarmnings
øvelser for krop og stemmer. Så skal der synges og efter
øvetimen får begge hold en lille forfriskning.
Det er som regel kiks, frugt samt lidt at drikke. Dejligt at få lidt
at styrke sig på oven på anstrengelserne.
Jeg spurgte dem, hvad der har fået dem til at synge i kor.
Nogle synger fordi de er lokket med af en søster/bror/veninde

eller fordi deres mor har sunget i kor. Men de fleste svarer, at
de elsker at synge og godt kan lide fællesskabet omkring det.
Og så kan de godt lide korlederen fortæller de.
Men netop fællesskabet er en bærende kraft. Og denne
stimuleres yderligere ved at deltage i et kæmpe korstævne
forår og efterår. Her møder koret jævnaldrende fra andre
landsdele. Der bliver sunget og hygget og stævnet slutter med
en kæmpe fælles koncert for forældre og søskende. Efter
sådan en dag er børnene ”totalt høje”.
En ting er at man bliver glad, når man synger. En anden at
man også vænner sig til at optræde.
Børnekoret deltager i dåbslørdage og særlige gudstjenester.
Måske vil du opdage at koret i kirken, ikke altid består af så
mange. Det kan nemlig være svært at nå det hele. For nogle af
børnene må der indimellem vælges mellem håndboldstævner,
gymnatikstævner, familiekomsammen eller andet. Men for
ungdomskoret er der en ekstra gulerod. De tjener nemlig 50 kr.
for hver gudstjeneste, de deltager i.
Kender du nogen, der har lyst til at deltage i koret kan du
kontakte korleder Karen Bünemann. Se nærmere oplysninger
på kystpastoratets hjemmeside.
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