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FORMANDEN HAR ORDET…

Nu går reformationsjubilæet snart på hæld, 
(godt der er 100 år til næste gang :-) ) og så 
skal vi heldigvis kaste os ud i fejringen af os 
selv, FUKs 50 års jubilæum. 
Et jubilæum er en glimrende anledning til at 
genfortælle historien og udbrede kendskabet, 
og den mulighed skal vi benytte os af i det 
kommende år. 
Det skal vi gøre i det daglige arbejde, så vi 
sikrer os at korbørn og forældre kender FUK, 
menighedsrådene, provstierne og alle de 
andre kirkelige interesseorganisationer skal 
høre os, se os, mærke os. 
Hovedorganisationen prøver at skabe 
opmærksomhed i de øverste luftlag, og de 
spilder ingen chancer for at fortælle om FUK 
og vores arbejde, og vi skal lokalt gøre det 
samme. 
Vi skal samles til arrangementerne her i 
vores egen kreds, og vi skal da forhåbentlig 
mødes til Landsstævne i København i 
efterårsferien - det er SÅ skønt at se børnene 
arbejde sammen på tværs af sognegrænser og 
landsdele, og ikke mindst er det fantastisk at 
mødes med jer, udveksle erfaringer, idéer og 
repertoire. 
Vi har i kredsbestyrelsen besluttet, at vi 
fejrer jubilæum hele året, men i særdeleshed 
lørdag d. 10. november, dagen før den rigtige 
jubilæumsdag. Læs mere om arrangementet 
inde i bladet.

Generalforsamlingen afholdes  næste år 
sammen med Nytårskuren. Det sker fordi 
kredsens regnskab skal afleveres tidligere 
til Hovedbestyrelsen, og derfor skal vi være 
tidligere ude. 
Da Nytårskur traditionelt set har været mere 
velbesøgt end Generalforsamling, kan det 
have en gavnlig effekt på sidstnævnte med 
sammenlægningen. 
Hvis der blandt jer skulle være nogen, der 
vil være med til at styrke arbejdet i FUK, er 
der ledig plads i bestyrelsen og ledige pladser 
som suppleant. 
Ring eller skriv til mig hvis Du er interesseret.

Med venlig hilsen

Brian

Kære alle



NYTÅRSKUR OG 
GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til generalforsamling... 
- og kollegialt samvær, lækker mad, nye noder, nye inputs, hyggelig 
stemning – så KOM og tag din nabo-korleder med!

Ovenpå kirkernes travleste højtid, skal vi korledere i FUK igen liiige trække vejret, og 
hvorfor ikke gøre det i afslappet selskab med andre i samme båd – dine kære kolleger i 
stiftet?! Super hyggeligt plejer det at være, og vi udveksler erfaringer, idéer, frustrationer og 
meget mere, bl.a. noder…

Og så skal vi i år for første gang holde generalforsamling i starten af kalenderåret.  

Efter generalforsamlingen før middagen har vi i år inviteret FUKs nye korkonsulent Jonas 
Rasmussen til at ”underholde”. Senere i Julekræsnyt står der mere om Jonas. Her vil vi derfor 
blot fortælle, at han vil lave en workshop om lege med kor.

Mht. udveksling af noder blandt korlederne, så er vi særligt modtagelige overfor egne 
arrangementer - eller ældre sager der ikke er beskyttet, så find endelig egne arrangementer 
og kompositioner frem og tag dem med. Hvis nogen tager udgivne værker med, er det kun 
til inspiration - vi skal huske at købe noder, ellers vil ingen udgive dem.

PROGRAM (ret til ændringer forbeholdes)
15.00 Ankomst, kaffe og uformel præsentation
15.15 Generalforsamling - DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af beretning fra kredsformanden.
3. Godkendelse af kredsens reviderede regnskab.
4. Forslag fra hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen og medlemmerne.
5. Valg af kredsbestyrelse.

 Thomas Lennert, Malou Reitberger og Grethe  Bach Köster er på valg. Thomas og 
Malou genopstiller - dog ønsker Malou at træde tilbage fra kassererjobbet. Annette 
Søvndal, stiller op(!!) til valg til bestyrelsen og har ikke afvist at ville være kasserer. 
Annette, der for tiden er barselssuppleant i FUK Aarhus for Anne Gössler, er 
organist og korleder i Gødvad Sogn ved Silkeborg. Grethe vil gerne være suppleant.

6. Behandling af forslag fra kredsen til repræsentantskabet/hovedbestyrelsen.
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt 2 stedfortrædere for disse.
8. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen, jvf. Vedtægternes § 7.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Forslag til pkt. 4, 5, og 6 mailes til kredsformanden senest fredag d. 14. januar 2018.

16.30 Workshop ved Jonas Rasmussen
18.00 Middag (tre retter!!)
20.00 repertoireudveksling

TILMELDING: mail til Brian senest d. 6. januar.
PRIS: 250 kr. overføres til kredsens konto mærket ”Nytårskur” og med tydeligt navn.

TID: Søndag d. 27. januar kl. 15.00-22.00
STED: Sct. Peders Kirke, Fabersvej 47, 8900 Randers C 
INSTRUKTØR: Jonas Rasmussen



MEGASTÆVNE - begyndere 

TID: Lørdag d. 17. marts kl. 10.00-16.30
STED: Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J
INSTRUKTØRER: Anne-Terese Sales og Jonas Rasmussen 

Instruktør: Anne-Terese Sales

Begyndere: gruppen 3.-6. klasse

Anne-Terese Sales er uddannet korleder fra Syddansk 
Musikkonservatorium ved docent Alice Granum og har desuden 
en kandidatgrad i hørelære-pædagogik fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. 
Anne-Terese har et bredt virke som dirigent, herunder for 
kammerkoret Laetitia Musica, Roskilde Studiekor, Esajas 
Korskole, og som instruktør ved flere korstævner. 
Udover arbejdet som korleder underviser Anne-Terese i 
Hørelære på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Sankt 
Annæ MGK og Sjællands Kirkemusikskole.

Praktisk information

Sangerne tilmelder sig til deres egen korleder og denne sørger for en samlet tilmelding til 
Brian, senest fredag d. 2. marts.
Pris pr. sanger: 75,- kr indbetales samlet på Aarhus Stiftskreds’ konto.
Stævnet afsluttes med en værkstedskoncert i Fredenskirken kl 15.30, hvor alle er meget 
velkomne til at komme og høre, hvad sangerne har lært i løbet af dagen.
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MEGASTÆVNE - fortsættere 

TID: Lørdag d. 17. marts kl. 10.00-16.30
STED: Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J
INSTRUKTØRER: Anne-Terese Sales og Jonas Rasmussen 

Fortsættere: gruppen 6. klasse - opefter
Instruktør: Jonas Rasmussen

Jonas Rasmussen (f. 1992) er uddannet kordirigent 
fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm og 
University of Cambridge i England. Han har tidligere 
været dirigent ved Stockholms Drengekor og 
Värmlands Nations Kor i Uppsala. I 2014 vandt han 
Syng Sydfyns konkurrence for unge kordirigenter. 
Efter at være flyttet hjem til Danmark er Jonas 
nu dirigent for Ungdomskoret Aarhus U samt 
Barbershopkoret BarbAros. Desuden er Jonas er ofte 
engageret som instruktør på kurser rundt om i landet 
og har en stærk passion for at dirigere både amatører 
og professionelle. 

Praktisk information

Sangerne tilmelder sig til deres egen korleder og denne sørger for en samlet tilmelding til 
Brian, senest fredag d. 2. marts.
Pris pr. sanger: 75,- kr indbetales samlet på Aarhus Stiftskreds’ konto.
Stævnet afsluttes med en værkstedskoncert i Fredenskirken kl 15.30, hvor alle er meget 
velkomne til at komme og høre, hvad sangerne har lært i løbet af dagen.
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FUK Aarhus Stiftskreds:

•	 Søndag	d.	28.	januar	2018,	15-22
 Generalforsamling & Nytårskur i Sct. Peders Kirke, Randers
•	 Lørdag	d.	17.	marts	2018,	10-16.30
 Megastævne i Fredenskirken, Aarhus - Viby J
•	 Lørdag	d.	10.	november	kl.	10.00-14.00!!
 Sct. Peders Kirke, Randers
 Silkeborg Kirke
 Vor Frue Kirke, Horsens
 FUKs 50 års jubilæum i Aarhus Stiftskreds
 (Se også næste side)

Derudover i FUK på landsplan:

•	 D.	9.-10.	marts	2018:	Års-	og	repræsentantskabsmøde,	Galleri		 	
 Emmaus, Haslev
•	 D.	9.-13.	maj	2018:	Norbusang
•	 D.	9.-13.	maj	2018:	Nordisk	Kirkesangsfest,	Odense
•	 D.	11.-26.	juni:	Studiedage	ved	nodebiblioteket,	Løgumkloster
•	 D.	30.	juni-	6.	juli	2018:	Sangen	har	vinger,	Rønde	Højskole
•	 D.	28.	juli	-	3.	august	2018:	Sommerskole,	Rønde	Høj-	og	efterskole
•	 D.	13.-17.	oktober	2018:	FUKs	landsstævne,	København
•	 D.	10.-11.	november	2018:	Fejring	af	FUKs	50	års	jubilæum

Læs mere på fuk.dk eller i Kornyt om de forskellige aktiviteter.

KORKONSULENT
Korkonsulent Nord (Aalborg, Viborg, Aarhus stifter): 
Jonas Rasmussen, kornord@fuk.dk / 21207051
Kan altid kontaktes for sparring, hjælp og inspiration til korarbejdet :-)

KONTOOPLYSNINGER 
FUK Aarhus Stiftskreds, Sparekassen Djursland
Reg.nr. 9388, Kontonr. 0001110314



Brænder du inde med gode ideer til, hvad der skal ske i din stiftskreds af f.eks. 
korstævner, kurser, idéudveksling, instruktørnavne osv., så kontakt endelig 
bestyrelsen!

Måske du også har et spirekor, børnekor eller ungdomskor, som kunne danne grobund 
for et korstævne i DIN kirke?? 

Vi hører meget gerne fra vores medlemmer – det er JER og JERES kor, vi arbejder for!

JUBILÆUMSSTÆVNE 
OG -KONCERT 
Lørdag d. 10. november, kl. 10-14

Vor Frelsers Kirke, Horsens Silkeborg Kirke, Silkeborg Sct. Peders Kirke, Randers

Alle aldersgrupper er velkomne - fra spirer til voksne.
Vi mødes i de nævnte kirker, og vi håber, at det nogenlunde kommer til at passe med ligelig 
fordeling af deltagere ved de forskellige kirker. 
Der vil være en opvarmning, og derefter vil der blive indstuderet et par fællesværker. 
Efter indtagelse af madpakker vil vi holde koncert for og med hinanden. 
Koncerten indledes kl. 12 i alle tre kirker, med afsyngelse af samme værk og derefter går det 
over i en afdeling, hvor de enkelte kor synger for hinanden.
Nærmere udformning af dagens program kan der læses om i et fremtidigt Kredsnyt.



PÅ BARSELSORLOV

Suppleant (for Anne Gössler)
Annette Søvndal


