
Nardus beretning 2020

Andre år, når jeg har skullet berette, har jeg kunne tænke året ind i en slags skabelon med 
sæsonstart, øvelser, medlemsmøder og gospelgudstjenester og derved fremkalde mig årets 
begivenheder. Året 2020 står sådan lidt ”smuldret”, når jeg prøver at huske tilbage. Hold op hvor 
har vi lagt mange planer for så at lægge dem om igen og igen og igen og… 

Som noget helt nyt i 2020 blev det pludselig nødvendigt for en korsanger at være omstillingsparat 
og fleksibel, i en helt anden grad end tidligere. Langt de fleste af Nardus’ korsangere har vist sig at 
være fuldt kompetente i den disciplin og selvom det er TRÆLS og vi savner at stå skulder ved 
skulder og synge sammen (og for andre), så har vi sunget sammen, hver for sig og også sammen 
fysisk, dog i to hold.

At synge med afstand er muligt, men det at ”favne” vores nye sangere med stemmestøtte på 2 
meters afstand er ikke optimalt, ligesom dialog, hvor vi lærer hinanden at kende i vores pauser, er 
umuligt, når vi ingen pauser har…

Der er mange savn og vi må desværre savne lidt endnu, men vi er her stadig og der skal mere end 
et virus til at vælte os og det fællesskab, som betyder så meget for så mange korsangere i 
NARDUS! 

• Tak Nardus for Jeres støtte og opbakning i en svær tid og for at være fleksible, når vi har 
lavet planer om <3

• Tak til NAU for Jeres kæmpe knokkel i 2020 med mange ekstra møder, beslutninger, 
klargøring, rengøring, udluftning og alt det andet i også gør. Tak for Jeres positive 
tilbagemeldinger, ”kram” og opbakning <3

• Tak til Rikke for alt dit store arbejde med PR og tak til Pia for at holde styr på vores 
økonomi <3

• Tak Torben og Mette for Jeres indsats i 2020, hvor I blev landskendte med streamingerne i 
Nardus@live til glæde for mange frustrerede gospelsangere. Også tak fordi I har været et 
fast holdepunkt for vores egne korsangere og skabt et trygt og rimeligt genkendeligt kor-
rum, i de perioder vi har kunnet synge sammen. I blev snydt for en julegave, da vi aldrig fik 
afholdt vores afslutning – den har I til gode <3

• Tak Thomas, fordi du er en fighter og stærkt på vej tilbage til os i Nardus <3

Glamsbjerg d. 10. januar 2021

Stina Lund
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