MM Årsberetning 2020
Et andeledes, udfordrende og uforudsigeligt år. Det forgangne år startede som vanligt med fælles
nytårskoncert med kirkens gospelkor, men herfra forsvandt alle faste ru<ner og de vante rammer blev
udfordret. Korak<viteterne blev som alle andre ak<viteter i 2020 udfordret af Corona-epidemien, og det var
nødvendigt at udtænke nye ru<ner og rytmer for afvikling af korøvelserne med faste pladser og god afstand.
Korleder MeEe Risager for henholdsvis Nardus og Emmaus har været utrolig oms<llingsparat, og har kastet
sig ud i online korøvelser med begge kor – <l stor glæde for korenes fællesskab og fællessang.
Alle planlagte ak<viteter og koncerter blev aﬂyst i løbet af året, og det har været vanskeligt at få øje på
musikalske højdepunkter midt i den ufrivillige nedlukninger. Men det har heldigvis været muligt at afvikle
enkelte online gospelgudstjenester uden publikum, og der har været stor <lslutning blandt korsangere samt
mange ”seertal” når korene optræder online. Det er dejligt, at gospelmusikken stadig kan deles med
omverdenen, om end begge kor ser meget frem <l at synge for publikum i kirken igen. Kirkens juniorkor,
Young Souls, har også været udfordret af årets strabadser, og har valgt at holde en pause og samle kræOer
<l en ny omgang når Corona-epidemien har lagt sig.
Kirkens sangerteam har virkelig trådt <l midt i Corona-nedlukningen, og har ydet et stort bidrag <l
afviklingen af kirkens gudstjenester. Der skal lyde et stort og hjerteligt TAK <l alle sangere som har sunget
søndag eOer søndag, og dermed medvirket <l at fastholde nogle af de velkendte rammer fra gudstjenesten.
Kirken har investeret i nyt lyd- og videoanlæg <l online streaming, og det tegner <l at blive rig<g godt! Det
er dejligt med god lyd og ﬂoEe billeder, når man sidder hjemme bag skærmen <l gudstjeneste.
Det nye år er starter med stramning af restrik<oner og det er endnu uvist, hvornår korene kan mødes og
synge igen. Men begge kor er inds<llet på, at det nye år bliver fyldt med fælleskab og sang – <l en start hver
for sig og online. Der er fokus på samarbejde og en ny fællessang for korene, mens der ventes på, at det
aEer bliver muligt at mødes og synge sammen.

Julie Killerup Kaae
Formand i Metodistkirkens Musikarbejde

