Nees og Omegns Konekor M/K
25 års jubilæum
" Syng, syng, syng og vær glad---------"
Rent faktisk er det meget, meget svært at være sur, når man synger!
I år kan Nees og Omegns Konekor fejre 25 års jubilæum, og det skal foregå med pomp og pragt i
Vemb Kultur- og Forsamlingshus.
Koret fik sin spæde start som en lokal aktivitet i Nees-Skalstrup.
I 1995 samledes 6 piger omkring en guitar. De kunne lide at synge! Og det kan de endnu, for de er
stadig med i koret.
Gerda Ottosen var den første korleder. Siden har Heine Warming og Knud Jørgen Ottosen stået i
spidsen for koret.
Koret fik hurtigt navnet "Konekoret" i det lokale område, et navn, der er gjort flere
"attentatforsøg" på, da nogle syntes, at det ikke lød særlig "fint!"
Men som en lokal Neesboer engang sagde: "I kan kalde jer, hvad I vil, men I vil altid være
"Konekoret". Og sådan blev det.
Det er et udtryk for "At blive ved jorden, det tjener os bedst!" i den mest positive betydning.
Rygtet spredte sig i omegnen om dette "Konekor", og flere fik lyst til at være med (til trods for
navnet!), heriblandt flere mænd. For ikke at blive udsat for beskyldninger om "Kønsdiskrimination"
var koret nødt til at ændre navnet til Nees Konekor M/K.
I dag er koret vokset til 35 korsangere. Vi har medlemmer fra Lemvig, Holstebro, Bøvling,
Bækmarksbro, Vemb, Bur, Råsted, Ulfborg Kirkeby, Ulfborg, Staby, Gørding, Skalstrup og Nees, så
igen har koret været nødt til at tage navneforandring til Nees og Omegns Konekor M/K.
Koret har i dag et meget stort repertoire, som spænder lige fra Bob Dylan, Abba, Beatles til
Bellman, Evert Taube, Kaj Normann Andersen, danske sange og salmer.
Konekoret har igennem årene givet mange koncerter i de omkringliggende kirker, på
plejehjem/aktivcentre, i forsamlingshuse rundt i Jylland og koret har givet koncerter i riddersalen
på Nr. Vosborg og på Skærum Mølle med Bellman og svenske sange.
"At synge holder én ung!" Det kan Konekoret skrive under på. Flere af kormedlemmerne har
passeret de 80 år, men er, som resten af koret "Still going strong!"
Og det har vi sådan set tænkt os mange år fremover!

