
 

 

Dagsorden for Musikrådsmøde 

Aabenraa Kommune   
Onsdag, den 2.februar 2022, kl. 17- ca.18.30 

 I Menighedshuset ved Skt. Nicolai Kirke 
 

Afbud:  Afbud fra Torben Ravn J. 

1.Godkendelse af referat fra 

møde d. 8.12.2021 

Opsamling vedr. gamle 

referater. 

Godkendt 

 

Udestående: 

Ole ser på referat fra årets møder fra før sommerferien 21 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

3. Meddelelser fra formanden 

Ole har sendt hilsen til Signe 

Bekker som udvalgsformand og 

svar er tilsendt musikrådet. NB 

udvalg skal besigtige. Foreslå 

Svendborg? 

 

Anvendelse af suppleanterne. 

Hvilken model? Kun referater eller 

indkalde, hvis der er afbud? 

 

Musikredegørelsen fylder mest 

denne gang, og kirkemusikken er 

på som hovedtema og Lise Lotte vil 

komme med det oplæg. Et bilag fra 

tidligere musikredegørelse 

udsendes som baggrund 

Vi skal også drøfte Tour de France 

og huske at Musikkens hus fortsat 

er et tema. Afprøvning af 

skolevænget. Ole foreslår at 

Messingensemblet og et kor. 

Hvilket? Afprøver samme aften, 

evt. i marts. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKT fra sidste møde til opsamling: 

Enighed om, at suppleanterne fast skal have dagsorden og 

referat, sådan at vi har en bredere repræsentation i 

baglandet og således at de er ”klædt på”, når der skal 

trækkes på den i udvalget. 

Der er stemning for, at suppleanter inddrages yderligere. 

Drøftes igen næste gang, når vi er fuldtallige. 

 

4 Musikredegørelse 

Edna orienterer kort om sin 

viden om forløbet, der 

forekommer meget lukket. 

Interviews er afsluttet og der foreligger en rapport. Når 

den har været vist i K & F udvalget vil den blive 

tilgængelig. 

Der suppleres med et spørgeskema som er sendt ud til alle 

tænkelig i miljøet via mailadresser og forskellige FB-sider. 

Det er samme konsulentfirma som har lavet rapporten der 

har lavet spørgeskemaet. 



 

Flere undrede sig over spørgsmålenes udformning. 

Musikrådet afventer det samlede resultat. 

5.Kirkemusiklivet i Aabenraa 

kommune. Oplæg ved Lise Lotte 

og drøftelse. 

Er dagsordenens hovedpunkt. 

 

 

 

*Se nedenfor 

 

6. Musik ved tour de France 

2022 

Musikrådet har skrevet ud om et 

initiativ i fællesskab. Pt. ingen 

tilbagemeldinger. På tide at tage 

initiativ vedr. Aabenraa by. 

Lars orienterer om nyt vedr. Tattoo 

og optog ved Ringridning. 

Der bydes ind med musik ved hotspots, men der skal 

finansiering til. Kan kobles med de korps der besøger 

ringridning, hvis der findes økonomi til ekstra overnatning 

og forplejning. 

 

Intet tattoo, men optog fredag og lørdag. 

7. Evt.  

MUSIKRÅDSMØDER I 2022. 

DATOER, TEMAER, STEDER 

-Flyglet kalder: NÆSTE DATOER:  

6/2 og 24/4 2022. 

NB Annonceres/omtales ”Flyglet 

kalder for 6/2”?  Alsang i år eller 

ej? 

Møder for indeværende år. 

Opdatering orkester/kor listen? 

I øvrigt nævner Lars at regler for flygeludlån skal lægges 

på hjemmesiden. 

Kong Frederiksfonden til musikkens fremme i 

Sønderjylland lukker ned. Der sluttes med et stort 

arrangement i Brundlund Slotspark lørdag d. 18. juni. 

Lokale orkestre og musikskoler er involveret. 

 

Næste møder: 

30. marts kl. 17.00 

18. maj kl. 17.00 

Sted aftales senere. 

 

*Oplæg om kirkemusiklivet i kommunen. 

 

20 landsogne + Aabenraa Sogn med 3 kirker i kommunen. Nogle sogne deler organist. 

Uddannelsesniveauet er generelt ret højt. De fleste er DOKS´ere eller PO´er. Arbejdsforholdene virker 

generelt til at fungere godt og kirkemusikerne er et aktiv. Mange steder koncertvirksomhed med stor 

bredde. 

Samarbejde med stiftet om orgelskoler for børn og unge. Lige nu 1 elev i Sct. Nicolai. 

Et alsidigt og mangfoldigt korliv. Voksen og børnekor. Ikke muligt at få oversigt over FUKs 

medlemskor kommunevis, men mange af kirkerne har kortilbud. Det skønnes, at der i hele Haderslev 

Stift er over 100 kor. Nogle kirker har flere kortilbud. Der er både tilbud for børn, unge og voksne. 

Udfordringer i samarbejder: Kirkeforskrækkelse, forståelse for at kirkerummet ikke er en ”billig” 

koncertsal, kirkernes økonomi til musik er generelt ikke så god længere, myter om kirkens/organistens 

samarbejdsvilje. 


