Emmaus Årsberetning 2020
Et $lbageblik i kalender viser et stort og gabende tomt hul, hvor der vanligt er fyldt op med koncerter,
deltagelse i gudstjenester og ikke mindst øvelser torsdag a<en. Året har budt på mange udfordringer for
koret, og Emmaus har ﬁnpudset disciplinen ”at synge sammen hver for sig”. Online korøvelser blev afprøvet
for første gang i korets historie, og det var herligt at ”se” hinanden på skærmen, men knap så brugbart $l
fællessang ☺ Forårsa<ener mødte koret op i små grupper og sang (ski<evis og med god afstand $l
hinanden) i Munkemose $l overraskelse og glæde for korsangere og forbipasserende i parken.
Nedluknings$den i foråret blev vendt $l en krea$v proces, og koret skrev i fællesskab en ny sang ”New
Tomorrow” om utryghed og afsavn. Sangen blev indspillet af de enkelte korsangere hver for sig og mixet
sammen med lyd og billeder, og kan bl.a. høres på YouTube (link: hOps://youtu.be/fsau3dZrPN0). Det var
skønt at være krea$ve og musikalske sammen, og mindede os alle om, at det bliver godt igen.
Årets højdepunkt var en uforglemmelig weekendtur med Emmaus i kliOerne i Hvide Sande i august. Koret
var inviteret $l at deltage i kulturfes$valen samt synge $l gudstjeneste i Hvide Sande Kirke. En skøn ﬂok
Emmaus-sangere, deres dejlige familier og en enkelt hund nød samværet med smukke sommera<ener, sang
i kliOerne og badetur i Vesterhavet. En skøn weekend med samvær og nærhed var et kærkommet pusterum
før Corona-epidemien aOer blussede op, og lukkede ned for korets ak$viteter igen.
I e<eråret blev der sunget med afstand, faste pladser, sprit og mundbind i lange baner. Koret har været
utrolig oms$llingsparat og imødekommende over for alle nye $ltag med stor hjælpsomhed og gåpåmod.
Det er så skønt at se og mærke, hvordan korets fællesskab nok er udfordret af forsamlingsforbuddet, men at
sammenholdet stadigvæk er utrolig stærkt og ikke lader sig slå ud af en ondsindet og træls virus.
Tak $l alle sangere i Emmaus for at bidrage $l fællesskabet og sangene - sammen og hver for sig! Tak fordi
dit bidrag med din skønne stemme, smil og gåpåmod trods udfordrende omstændigheder.
Tak $l MeOe og Adam for jeres store arbejde og oms$llingsparathed i en uforudsigelig $d. Jeres indsat er
utrolig værdsat og vi så taknemlige for i al jeres arbejde.
Det nye år og en ny kalender står for døren og venter på at blive fyldt op med musikalske oplevelser og
fællesskab. Vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu, før at vi kan mødes og synge igen. Vi glæder os $l,
at vi aOer kan være sammen om fællesskabet og sangene.
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