
Möte med Spf-körens körledare och ledningsgrupp 2022-02-22 
Mötet sker via internet pga pandemin. 
 
Deltagande: 
Gudrun Domar Kulturskolan  
Helén Grönqvist Stenbäck Kulturskolan 
Lena Söderlund Spf Seniorerna 
Ingrid Liliendahl Spf Seniorerna 
Ulla Wåger Spf Seniorerna 
Lennart Jacobsson Spf Seniorerna 
Ingela Asp              Spf Seniorerna 
 
Vi enas, efter Lenas fråga, om att återuppta körövningarna tisdagen den 8 mars alla 
tillsammans som vanligt. 
Vi kommer att börja med ett årsmöte kl 13 och direkt efter det starta körövningen. Lena 
skickar ut kallelse till samtliga körmedlemmar. 
 
Vi har fått en inbjudan att framträda under firande av St. Patricks Day i Dalasalen torsdag 
den 17 mars men har tyvärr behövt tacka nej då det skulle bli för kort tid att hinna öva in en 
repertoar.  
 
Tisdag den 10 maj kommer vi att ha en heldags körresa med buss. Det kommer att vara en 
överraskning under resan som även kommer att innehålla ett framträdande på Källegården i 
Svärdsjö. Bussresan betalas av SPF-styrelsen. Heléne och Gudrun undersöker om de har 
möjlighet att vara med. 
 
Vi diskuterar om körresan skall vara terminsavslutning eller om vi skall fortsätta våra 
körövningar i två veckor till efter den. Beslutas att höra med körmedlemmarna, i samband 
med årsmötet, om vad de tycker. 
 
Nybrokyrkan är bokad för övningar tisdagar kl 13.30-15.30 tom den 3 maj. 
 
Tisdagen den 19 april kommer vi inte att ha någon övning pga påsklov. 
 
Vi kommer sannolikt att ha framträdanden på servicehusen Lustigknopp och 
Daljunkaregården vilket enligt Lena då skulle kunna bli på de två tisdagarna efter vår resa om 
kören väljer att fortsätta efter resan. 
 
I samband med kaffet, som vi bjöds på efter vårt framträdande på Stora Torget 1:a advent, 
testades akustiken vid sång i Wallmanssalen. Gudrun och Heléne upplevde då att det var en 
svår akustik för sång.  
 
Inköp av elpiano har skjutits upp då Gudrun har suttit i karantän samt tveksamhet till att vi 
kommer att ha våra övningar i Wallmanssalen pga akustiken. 
 
2022-02-23 
 
Ingela Asp 


