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Körens öden och äventyr hösten 2022 

Höstterminsstart  

Terminen inleddes den 24 augusti, en vecka 

senare än det beräknade datumet.  Nu är det 

åter full fart på deltagandet, många som 

undvikit att komma pga Coronan börjar dyka 

upp igen – så himla kul! Det hinner bli 3 

vanliga rep innan det är dags för årsmötet den 

14 september. Denna kväll kombineras med 

köröl i själva Bolindersalen. Inför mötet fick 

vi av ordförande Karin ett mail som förutom 

info om vad man skulle ha med sig till 

årsmötet (och körölen) även beskrev hur det 

är tänkt att försöka ragga nya körmedlemmar. 

En inbjudan har skickats ut över stadens 

intranät till alla stadsförvaltningar. Drygt 60 

pers hade anmält sig som intresserade och de 

hade indelats i 3 grupper som bjuds in till 3 

olika rep. Verkligen ett imponerande försök 

att få föryngra kören. Varför kom då bara 3 

aspiranter första gången? Man undrar… En av 

dessa 3 var glädjande nog den duktiga basen 

Hans Broström som visade sig vilja vara med, 

och som sen har fortsatt att komma! Till 

aspiranter som dyker upp har Alla B m.fl. 

förberett ett flersidigt välkomsthäfte med både 

info om kören, och div noter som ger 

aspiranterna möjlighet att sjunga med när vi 

övar, så genomtänkt! På så sätt får de även 

känna på att sjunga med dirigenten Carin.  

Karins mail innehöll också en fil med flera 

olika projektidéer som vi ombads fundera 

över för att sedan kunna diskutera 

tillsammans. Att vi ska göra någon ny stor 

satsning verkar de allra flesta vara överens 

om. 

Vad årsmötet handlade om kan man läsa i 

protokollet, här kan bara tilläggas att det inte 

efteråt blev tid över att börja 

projektidédiskussionen, det sköts upp till 

senare. Men köröl blev det! Det verkar vara  

 

 

 

 

uppskattat att ibland inte gå ut efteråt, lättare 

för flera att mingla och småsnacka på plats. 

 

Här ovan årsmötesledarna, sekreteraren Sofia 

och ordföranden Karin.  Och apropå det ovan 

nämnda mailet från Karin kan här inskjutas en 

uppmaning till samtliga: Läs i fortsättningen 

hennes - och förstås även alla andras mail 

med info som gäller hela kören… noggrant! 

Det händer alldeles för ofta att vi frågar om 

saker som alla redan har fått info om… Såå 

väldigt onödigt! 

 

 

Text Malin Falkman Foto Alla Bäck 


