INSPIRATION

PROVSTI-KRONER UDVIKLER MUSIKLIVET
I Skive og Salling har organisterne fået
snabelen så grundigt ned i provstiets
pengekasse, at der bliver til både kurser,
ud lugt og stævne.
Af Karl Åge Selchau-Mark Bech
Det hele begyndte med, at Roslev Kirke i Salling, ik et nyt orgel for cirka ti år siden. Anni
Davidsen var og er ansat som organist ved kirken. Da orglet blev indviet af Vibeke Aarkrogh,
ik Anni og nogle andre organister lyst til at få
et dagkursus hos Vibeke Aarkrogh.
Det førte til, at Anni tog initiativ til at stifte
Musikudvalget for Skive og Salling Provstier.
Udvalget arrangerede i en del år et årligt dagskursus med fagligt indhold foruden studieture
for alle provstiernes organister. Vikarer bliver
også opfordret til at deltage.
Desuden har udvalgets arbejde resulteret i,
at der er blevet udsendt en opfordring til menighedsrådene om at følge Dansk Kirkemusiker Forenings vikartakster, så i dag får alle vikarer som minimum dette honorar.
Alt arbejde blev gjort på frivillig basis, og
kursusdeltagerne betalte af egen lomme, hvis
de ikke ik bevilget beløbet af menighedsrådene.

STØTTE FRA ALLE SOGNE
For et par år siden tog udvalget initiativ til et
formaliseret samarbejde med provstierne.
Alle menighedsråd gav tilsagn om at støtte
økonomisk.
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Vi havde i oktober 2012 stiftende møde for
det nye samarbejde, og musikudvalget består
nu af tre organist-medlemmer og tre medlemmer fra provstiudvalgene samt de to provster.
Vi vedtog en formålsparagraf: at fremme musiklivet ved og mellem kirkerne. Og samtidig
blev der bevilget et budget på 30.000 kr. fra
provstikassen for året 2013.
Musikudvalg og provstiudvalg har fremover
cirka ire årlige møder, hvor musikudvalgets
aktiviteter og budget bliver godkendt. Musikudvalget står for det praktiske arbejde såsom
planlægning og a holdelse af kurser og møder.
Udvalget mødes cirka ire gange årligt.
I 2013 er der planlagt et kursus i babysalmesang ved Karin Elkjer, et kursus i rytmisk
kirkemusik for organister og kirkesangere ved
Bjørn Elkjer og Britta Kragh Møller, et stævne/
kursus for børnekor og minikon irmander og
en studietur for organister.
Desuden har vi i starten af 2014 planlagt et
voksenkor-kursus.

Karl Åge Selchau-Mark Bech er organist ved Ørslevkloster og Ørum Kirker og medlem af Musikudvalget for Skive og Salling Provstier. Ifølge vedtægterne for samarbejdet har udvalget
blandt andet til opgave at ”etablere et samarbejde i provstierne omkring babysalmesang,
herunder uddannelse af et antal personer, der
sammen med de lokale organister kan gennemføre babysalmesang som et samarbejde pastoratvis (...)”.
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