
 

  

17.8.2021 

Arbejdsgruppen vedrørende markering af Sysselkorets 30 års jubilæum. 

 

Gruppens medlemmer er: 

Åse og Torkild fra bestyrelsen og Lise og Elisabeth. 

 

På bestyrelsesmødet den 17. august blev følgende rammer fastsat for opgaven: 

- Der skal arbejdes på en fælles musikoplevelse for korets medlemmer (uden pårørende). Der lægges op til 

at der er en overnatning inkluderet.  

- Musikoplevelsen kan f.eks. være en musical. 

Den kan foregå i Göteborg eller et sted i Danmark. 

Ved et arrangement i Göteborg, forsøger vi at få Stena til at arrangere billetter og overnatning. Korets 

medlemmer kan selv sørge for transport til Frederikshavn.  

Ved et arrangement et sted i Danmark, kan vi indhente tilbud på fælles transport hos busselskab. 

- Tidspunktet er ikke så vigtigt, det er vigtigere at det rigtige arrangement vælges. Vi satser på foråret 2022, 

men det kan også være senere.   

Ved arrangementer i foråret skal der tages højde for, at der ikke kommer konfirmationsfester i vejen for 

deltagelse. Derudover skal det ikke være for tæt på Tunklangs besøg den 20.-22. maj.  

- Gitte får forårsprogram fra Operaen i Göteborg, og videresender det til os. Første møde i arbejdsgruppen 

bliver i første halvdel af oktober. 

Referat Elisabeth 

 

 

Referat fra møde i arbejdsgruppen den 19. oktober 2021. 

Alle fire i arbejdsgruppen deltog i mødet. 

 

Gruppen gennemgik Gøteborgoperaens program for foråret 2022, samt de musicals og musikforestillinger 

der tilbydes i Danmark for samme periode. 

Vi nåede frem til, at forårsperioden er travl, der er helligdage, konfirmationer, korfestival den 30. april og 

besøg af Tunklang den 20.-22. maj.  



Da der heller ikke var en forestilling vi absolut måtte se, så har vi valgt at satse på efteråret 2022. 

Dvs vi nu afventer efterårsprogram for Gøteborgoperaen og tilbud fra danske musikscener. 

Arbejdsgruppen satser på to muligheder: 

1. En forestilling i Gøteborg. Det er let at komme derover, og en samlet pakke med færge, hotel og 

koncertbilletter kan fås til en billig pris gennem Stena. Dertil kommer at Operaen har en fantastisk musiksal, 

og de tilbyder meget mere en operaforestillinger. Og så er det hyggeligt med den fælles sejltur.  

2. En forestilling i Københavnsområdet. Prisen for bus, hotel og koncertbilletter vil dog nok blive væsentlig 

dyrere. Men det vigtigste er at den rigtige forestilling bliver udbudt. 

 

Vi satser på september og oktober 2022. Når vi kender Camillas kalender melder vi nogle mulige datoer ud.   

Referat Elisabeth 

 

 

  

 

 

 

 


