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INDHOLD
Velkommen til en ny sæson  

En hilsen fra vores formand Stinne Øllgaard Andersen.4

SOLICIDUNT

Kredsbestyrelsen 

Oplysninger om hvem der er med i bestyrelsen, og hvordan du kontakter dem. 

Korlederdag 
  

Få ny inspiration til den kommende sæson - helt gratis! 

5

6

7 
Lutherstævne 
  
Lær sange fra FUKs forskellige udgivelser med Lutherrosen, så I rigtig kan fejre 
reformationen og Luther i efteråret.

8 

9 

Børne- og Ungdomskorstævne 
  
Har du sangglade børn og unge fra 4. klasse og opefter, så er det her I skal 
komme med.

Voksenkorstævne 
  
Masser af gospelsang og glæde sammen med andre sangglade voksne.
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INDHOLD

10 

11 

Inspiration, generalforsamling og nytårskur 
  
Nytænkning ved årets generalforsamling - der er samtidig nytårskur med lækker 
mad.

12 

Pigekorstævne 
  
Popmusik og lækre rytmer for de dygtige korpiger

Spirekorstævne 
  
Stævne for de yngste i landsdelen. Garanteret sjov og ballade.

13 
Andre spændende tilbud 
  
Korkonsulent, efteruddannelse og korstævner.
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Velkommen til endnu en spændende sæson med FUK Nord. I år byder programmet blandt andet på 
inspiration fra Thomas Lennert og stævner med Anders Hornshøj og Susanne Wendt. Der bliver 
noget for enhver smag og i høj kvalitet. 

Mine kolleger fra bestyrelsen og jeg har de sidste år bemærket, at det ofte er de samme korledere, 
der kommer til stævnerne, og vi spørger os selv, om programmet ikke er spændende nok, eller om 
det er pga. økonomi og transport, at så mange korledere ikke tager imod tilbuddene og inspirationen 
til hverdagens korprøver.  

Hvad end årsagen er, vil vi gerne lægge op til samarbejde! 

- Måske kan man spørge nabokirken, om de vil være med til at dele en bus eller arrangere 
samkørsel.  

- Måske har du som korleder ikke tid og overskud til at rive en dag ud af kalenderen. Hvorfor ikke 
spørge en sognemedhjælper, en forældre eller én fra menighedsrådet om de vil tage koristerne med 
til stævne i stedet for dig?! Sangene fra stævnet kommer måske ikke til at blive anvendt i dit kor 
med den løsning, men dine korister vil få en fantastisk oplevelse sammen med en inspirerende 
instruktør og mange andre sangglade børn/unge/voksne. 

- Måske synes dit menighedsråd ikke, der er økonomi til det. Her kan jeg varmt anbefale, at alle 
spørger deres (nye) menighedsråd om fem minutters taletid ved næste menighedsrådsmøde. Mange 
menighedsrådsmedlemmer ved ikke 100%, hvad der foregår i kirken. Fortæl om dit/dine kor, om 
sangerne og deres glæde ved at synge i kirken. Fortæl hvor meget det betyder for kirkegængerne, at 
der er et kor, og at det er vigtigt med en gulerod (fx korstævner) for, at koristerne bliver i koret.  
Lav desuden ét samlet budget, så du ikke ”kommer rendende” og spørger om penge i tide og utide. 
Budgetforhandlingerne er allerede i gang for 2018, så send det i dag. Husk, foruden korstævner i 
Nordjylland, er der landstævne i København i efterårsferien 2018. 

Jeg håber, disse råd kan gøre, at vi ser endnu flere af jer i den kommende sæson. Vi bliver alle bedre 
korledere og får dygtigere og gladere sangere, når vi lader os inspirere. Så lad os hjælpe hinanden til 
inspirationen. Ring til din kollega i nabokirken i dag og aftal, hvilke stævner I tager til sammen.  

Vi glæder os til at se jer! 

Med venlig hilsen 
Stinne Øllgaard Andersen 
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SAMARBEJDE STYRKER  
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KREDSBESTYRELSEN

Stinne Øllgaard Andersen, formand 

Musikmedarbejder, Skalborg Kirke 
korleder@skalborgkirke.dk 
51 51 70 10

Gitte Rolighed, kasserer 

Organist og korleder, Nøvling kirke 
gitterolighed@icloud.com 
22 38 04 86

Solveig Poulsen, tilmeldinger til stævner og kurser  

Kirke og kulturmedarbejder, Gistrup kirke og kirkesanger, Kongerslev kirke 
solveigssang@gmail.com 
31 66 23 63

Inger Malgaard Hansen  

Organist og korleder, Øster Brønderslev kirke 
ingermalgaard@gmail.com 
60 60 23 61

Laila Høgild Nielsen, PR  

Organist, korleder og børnemusiker, Vejgaard kirke 
lailahogild@gmail.com 
29 87 25 29

Suppleanter 

Jørn Andersen 
Kristian Melchior

mailto:solveigssang@gmail.com
mailto:ingermalgaard@gmail.com
mailto:solveigssang@gmail.com
mailto:lailahogild@gmail.com
mailto:ingermalgaard@gmail.com
mailto:korleder@skalborgkirke.dk
mailto:korleder@skalborgkirke.dk
mailto:lailahogild@gmail.com
mailto:gitterolighed@icloud.com
mailto:gitterolighed@icloud.com
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KORLEDERDAG

Hvornår: Fredag d. 25. august kl. 9.30-15.00 
Hvor:  Toften, Nøvling kirkes Sognehus 
  Brådalvej 80, Nøvling 
  9260 Gistrup 
Hvem:  Thomas Lennert. 
Målgruppe: Organister og korledere 
Pris:  Gratis 
S.U.:  Tirsdag d. 15. august 
Tilmelding: fuknordbladet@gmail.com 

Thomas vil præsenterer en række af sine egne sange for Spirekor, Børnekor og 
Ungdomskor. Thomas er ansat i Hornslet kirke og er en særdeles aktiv 
komponist som skriver for alle korbesætninger, for orgel og sågar dansktop hits. 
Sidste år fik han udgivet bogen “Kom tral med mig - 52 sange for de mindste”. 
Det er bl.a. dette materiale som Thomas vil præsentere for os. En dag hvor i vil 
få masser af inspiration til det kommende korår. 

Thomas Lennert 

Organist (PO) og korleder ved Hornslet kirke. Spiller derudover i forskellige 
bandsammenhænge og tager også ud som festmusiker.

mailto:fuknordbladet@gmail.com
mailto:fuknordbladet@gmail.com
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LUTHER STÆVNE 
BØRNE OG UNGDOMSKOR

Hvornår: Lørdag d. 30. september kl. 10.00-16.00 
Hvor:  Budolfi Domkirke 
  Algade 40 
  9000 Aalborg 
Hvem:  Anne Lise Quorning 
Målgruppe: 3. klasse og opefter 
Pris:  100 kr. pr. sanger (inkl. “Lutherrosen 17 salmer” 
  og  “Antologi for ligestemmigt kor”) - overføres 
  til FUK Nords konto 7457 1205686. Mærk med  
  “Luther + korets navn”. Hvis I har en eller begge 
  noder i korsæt, så skriv til os. Så bliver prisen 
  reduceret. 
S.U.:  Mandag d. 21. august 
Tilmelding: fuknordbladet@gmail.com 
HUSK: Medbring selv frokost 
Koncert:  Klokken 15.00 

Alle har nok opdaget at vi i år fejrer reformationen og Luther. FUK har udgivet 
flere bøger under betegnelsen “Lutherrosen.” Det er sange fra dette materiale 
som vi skal lære af Anne Lise, så I alle kan fejre reformationen senere på året 
hjemme i jeres kirker.  

Anne Lise har stor erfaring med at lave korstævner hvor aldersspredningen er 
stor. Hun lover at der vil være noget at hente både for små og store. Dagen 
krydres med kanonsange og solfastemmer.  

Anne Lises erklærede mål er at det skal være en sjov dag for alle.  

Så tag hele koret med og vær med til en dag med Luther sangglæde. 

Anne Lise Quorning 

Anne Lise er uddannet pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus. Hun 
har taget efteruddannelse på Børnekorakademiet og er nu selv underviser her.

mailto:fuknordbladet@gmail.com
mailto:fuknordbladet@gmail.com
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BØRNE- OG UNGDOMSKORSTÆVNE

Hvornår: Lørdag d. 4. november kl. 10.00-15.30 
Hvor:  Skalborg Kirke 
  Digtervejen 6 
  9200 Aalborg SV 
Hvem:  Susanne Wendt 
Målgruppe: Fra 4. klasse og opefter 
Pris:  100 kr. pr. sanger - overføres til FUK Nords konto 
  7457 1205686. Mærk med “B og U kor + korets 
  navn”. 
S.U.:  Tirsdag d. 24. oktober 
Tilmelding: fuknordbladet@gmail.com 
HUSK: Medbring selv madpakke 
Koncert: Klokken 15.00 

Susanne Wendt Ketting 

Det er en af de helt store korkapaciteter i Danmark, som kommer til 
Nordjylland. Som leder af DR Korskolen og dirigent for både DR 
BørneKoret og DR JuniorKoret er Susanne Wendt ekspert i 
børnestemmer. Hun arbejder målrettet og energisk med korenes klang, 
blandt andet ved at inddrage krop og bevægelse og ved bevidst at dyrke 
og bevare børnenes sangglæde. 

For som hun siger: “Man synger bedst, når man er glad” 

Susanne er en korleder med et smittende engagement og glæde til 
musikken. Hun vil lede os gennem en spændende dag med sang og 
fagter og ikke mindst en vidunderlig skør opvarmning.  

På DR’s hjemmeside kan i finde videoer, hvor hun arbejder med korene. 

Susanne Wendt Ketting (f. 1971) er uddannet som Almen Musiklærer (AM) ved Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1996 med tilvalgseksamen i børnekorledelse. 
Susanne Wendt har videreuddannet sig dels inden for korfaget med studier hos 
Michael Bojesen, Alice Granum m.fl., dels som sanger hos blandt andre Margrete 
Enevold. Susanne underviste i en lang årrække på musikskoler samt dirigerede en 
lang række kor. Hun er hyppigt brugt som underviser ved kurser og korstævner. I 2010 
modtog hun Emil Holms Legat af DR SymfoniOrkestret for sit arbejde med DR 
Korskolen, som hun til daglig er leder for. Derudover har hun været ansat som dirigent 
for DR Korskolen siden 2005.

mailto:fuknordbladet@gmail.com
mailto:fuknordbladet@gmail.com
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VOKSENKORSTÆVNE

Hvornår: Lørdag d. 25. november kl. 9.30-16.00 
Hvor:  Kirkeladen i Stenum 
  Løkkenvej 326 
  9700 Brønderslev 
Hvem:  Ole Jørgensen 
Målgruppe: Voksenkor 
Pris:  100 kr. pr. sanger - overføres til FUK Nords konto 
  7457 1205686. Mærk med “voksenkor + korets 
  navn”. 
S.U.:  Tirsdag d. 14. november 
Tilmelding: fuknordbladet@gmail.com 
HUSK: Medbring selv frokost 
Koncert:  Klokken 15.30 

Årets voksenkorstævne står på gospel og julemusik med en meget eftertragtet 
herre, nemlig Ole Jørgensen. Ole stammer fra Herning og er i dag leder og 
solist i det professionelle gospelkor, Gospel D’Light. Derudover optræder han 
meget som solist og har spillet hovedroller i flere musicals fx Chess, Askepop og 
Rent. Ole elsker musik og har brugt hele livet på det, så vi er i meget 
kompetente og erfarne hænder. 

Ole Jørgensen 

Uddannet fra Denver Universitet, USA, i sang og performance. Han har sunget i 
“The Continentals” og været på flere verdensturnéer med dem.

mailto:fuknordbladet@gmail.com
mailto:fuknordbladet@gmail.com
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GENERALFORSAMLING, INSPIRATIONSDAG OG NYTÅRSKUR

Hvornår: Fredag d. 19. januar kl. 14.00-22.00 
Hvor:  Vejgaard Kirke 
  Vejgård Kirkevej 11 
  9000 Aalborg 
Hvem:  Laila Høgild Nielsen 
Målgruppe: Organister og korledere 
Pris:  Gratis 
S.U.:  Mandag d. 8. januar 
Tilmelding: fuknordbladet@gmail.com 

I denne sæson flytter vi generalforsamlingen til om eftermiddagen, da vi vil 
starten en ny tradition med nytårskur. Dagen byder også på Stomp med Laila. 
Stomp er rytmer ved hjælp af spande, koste, ja alt hvad man kan slå på. Perfekt 
til Spire- og Børnekor. Det bliver en god work-out, hvor der kommer sved på 
panden, før en lækker middag og underholdning.  

Alle der deltager medbringer en korsats som de spiller og synger med 
forsamlingen i løbet af aftenen.  

Laila Høgild Nielsen 

Organist, korleder og børnemusiker ved Vejgaard kirke, samt underviser på en 
efteruddannelse i Børnemusik på Vestervig Kirkemusikskole. Laila er uddannet 
organist (PO) og musikleder med speciale i Børnemusik fra Det Jyske 
Musikkonservatorium, Aalborg.

mailto:fuknordbladet@gmail.com
mailto:fuknordbladet@gmail.com
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PIGEKORSTÆVNE

Hvornår: Lørdag d. 27. januar kl. 9.30-16.30 
Hvor:  Brønderslev Kirke 
  Bredgade 104 
  9700 Brønderslev 
Hvem:  Anders Hornshøj 
Målgruppe: Øvede sangere på min. 14 år, dvs. det forventes 
  at sangerne har korerfaring, kan orientere sig i 
  en node og er i stand til at lære deres egen  
  stemme hurtigt.  
Pris:  100 kr. pr. sanger - overføres til FUK Nords konto 
  7457 1205686. Mærk med “pigekor + korets  
  navn”. 
S.U.:  Tirsdag d. 16. januar 
Tilmelding: fuknordbladet@gmail.com 
HUSK: Medbring selv madpakke 
Koncert:  Klokken 16.00 

Anders Hornshøj vil lære os at “synge energisk”. Det bliver en dag med svedige 
rytmer og sange, der sætter sig fast. Anders underviser i sang, både på 
konservatoriet og universitetet i Aalborg. Derudover bruger han meget tid på den 
vokale electrogruppe “Postyr”, som han optræder med i ind- og udland.  
Anders vandt i år konkurrencen Dansk POP talent med hans egen musik. Anders 
er vandt til at lave mange skolekoncerter og workshops, så han er en erfaren 
herre. 

Anders Hornshøj er uddannet i sang og korledelse fra Det Jyske 
Musikkonservatorium, Aalborg. 

mailto:fuknordbladet@gmail.com
mailto:fuknordbladet@gmail.com
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SPIREKORSTÆVNE

Hvornår: Lørdag d. 17. marts kl. 10.00-14.30 
Hvor:  Vejgaard Kirke 
  Vejgård Kirkevej 11 
  9000 Aalborg 
Hvem:  Sisse Skovbakke 
Målgruppe: Fra 0.-3. klasse 
Pris:  100 kr. pr. sanger - overføres til FUK Nords konto 
  7457 1205686. Mærk med “spirekor + korets  
  navn”. 
S.U.:  Tirsdag d. 6. marts 
Tilmelding: fuknordbladet@gmail.com 
HUSK: Medbring selv madpakke 
Koncert: Klokken 14.00 

Sisse Skovbakke er komponist, korleder og sangskriver. Hun er blandt andet 
korleder for Fælleskoret i Lemvig Provsti. Sisse har flere bøger udgivet på 
forlaget Dansk Sang, blandt andet Sisses ABC sange, Kamelen kom til sidst og 
Kyndelmisse Lysmesse.  

Sisse er super energisk i sin undervisning og bruger masser af fagter. Børnene 
vil helt sikkert få en super sjov dag sammen med Sisse. 

Sisse Skovbakke 

Sisse er uddannet cand. phil. i musik fra Aalborg Universitet i 1987. Hun har 
arbejdet i musikskoleregi, folkeskole, gymnasium og seminarium og har 
undervist i solosang og klaver på alle niveauer samt musik for børn i 
førskolealderen, sang, spil og bevægelse for indskolingen og korsang for alle 
aldersgrupper 

mailto:fuknordbladet@gmail.com
mailto:fuknordbladet@gmail.com
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ANDRE SPÆNDENDE TILBUD

Efteruddannelse 

Det er altid vigtigt for en korleder at blive ved med at opsøge inspiration og 
undervisning, så man til stadighed udvikler sig. FUK har en række supergode 
tilbud med dygtige undervisere som absolut er værd at opsøge. 

Fyld liv i koret - kursus om den gode og inspirerende korprøve. Kurset afholdes 
8/9-17 i Sorø, 22/9-17 i Struer og 13/4-18 i Kolding.   

Børnekor på hjernen. Kursusdag med foredrag, workshop og koncert. 
Undervisere er Peter Vuust, leder af forskergruppen Music in the Brain samt Pia 
Boysen og Margrete Enevold fra Børnekorakademiet. 

Børnekorakademiets Børnekor Basis 1 & 2. Læs mere på 
www.bornekorakademiet.dk 

Korkonsulenter 

Benyt korkonsulenterne, f.eks. hvis du vil have hjælp til at starte et kor op, 
repertoire eller faglig sparring. Vores dygtige konsulent i vores område, Doris 
Kjærgaard, er stoppet. Vi venter spændt på udmeldingen fra FUK om hvem der 
skal være vores nye korkonsulent i Nordjylland. Der er også mulighed for 
coaching. 

”Coaching” har til formål at tilbyde FUK´s korledere vejledning og sparring i 
konkrete situationer og hos den enkeltes eget kor. Tilbuddet skal hjælpe både 
kor og korledere med et løft af hverdagen og inspiration til arbejdet.  

Står du og savner et skub i dit korarbejde? Nye øjne på korets klang eller 
repertoire? Eller inspiration til en ny tilgang til korprøven? Måske er det et besøg 
af en ”coach”, der skal til!  

Emner for forløbet kunne være: 

Sang/det vokale arbejde – hørelære/teori i korprøven – repertoire og 
inddragelse af gudstjenestelære – didaktik/hvordan bygger jeg undervisningen 
op – ledelse og roller/ hvordan opbygger og fastholder jeg min rolle eller 
autoritet – direktionsteknik. 
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ANDRE SPÆNDENDE TILBUD

Kalender 

9.-13. maj 2018: 
 Norbusang korstævne på Island. Korstævne for børne- og   
 ungdomskor fra hele Norden. 

Uge 42 2018: 
 FUKs landsstævne. 


