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1. HOVEDBESTYRELSENS BERETNING 2017 V/ FORMAND MARIANNE CHRISTIANSEN
Årets overskrift for Folkekirkens Ungdomskors virke var naturligvis Reformation. 500-året for reformationen,
der har præget både kirke og samfund og jo ikke mindst musik, sang og korsang i vores land, måtte markeres
af landets største og folkekirkens eneste kororganisation. Derudover og uplanlagte – som de fleste betydningsfulde ting sker – kom året til at betyde en re-formation, en ny holdopstilling for FUK.
Reformation
Året begyndte smukt med en lancering af “Lutherrosen” ved en sang-festdag i Vartov i begyndelsen af
februar, hvor både komponister og digtere, unge og voksne korsangere, kirkeministeren, vores samarbejdspartnere fra Aarhus Musik og en stor skare interesserede deltog. “Lutherrosen” består af fem “blade”: En
samling af nyskrevne motetter og korsatser over Luthersalmer for henholdsvis lige stemmer og blandet kor,
en salmebog med 17 salmer inspireret at Luthersalmer og af katekismen, en melodibog og en essaysamling
med bidrag af komponister og digtere og med artikler om reformationens betydning for musikkultur og
gudstjenesteliv.
Materialet er blevet godt modtaget. Kormusikken fandt anvendelse ved reformationsfejringen rundt om i
landet samt på FUK-stævner i de fleste af landets domkirker og blev lanceret på indledende kurser i samarbejde med kirkemusikskolerne. Nogle oplevede, at sværhedsgraden i korsatserne var for høj, men ved en
varieret brug af satserne er det muligt at tilpasse materialet til alle niveauer. Fra Norge blev der vist så stor
interesse for Lutherrosen, at Poul Christian Balslev fra Svendborg besøgte landet for at introducere materialet
til brug ved reformationsfejringen i Norge. Salmebogen og korsatserne for lige stemmer er udsolgt i 2. oplag.
“Lutherrosen” bliver ikke forældet efter reformationsåret, tværtimod planlægger vi at samle arrangementer
af salmerne og forenklinger af korsatserne til fælles brug på FUK’s hjemmeside.
Projektet blev muligt ved et stort og velvilligt tilskud fra Kirkeministeriet og med støtte fra Reformationspræsidiet. Salmedigter og salmekomponister stillede frit deres salmer til rådighed. Tak til Ole Brinth, Hans
Christian Magaard, Lasse Toft Eriksen og Søren Storm, samt til Hanne Korsgaard og til kredsbestyrelserne og
stævneinstruktørerne for en stor indsats, der gjorde det muligt at sætte FUK’s præg på reformationsfejringen.
En re-formation af FUK’s årshjul blev aktuel af to grunde: Kirkeministeriet har fastsat nye frister for regnskabsaflæggelse, hvilket har betydet, at vi har måttet flytte repræsentantskabsmødet fra trinitatistiden til fastetiden. Dertil kommer, at vi længe har ønsket, at FUK kunne være vært for samtaler og konferencer om korsangens udvikling og betydning også for en bredere deltagerkreds. Derfor besluttede vi en ny form for
årsmøde, som vi nu prøvekører i år og vil udvikle I fremtiden. Det sker I erkendelsen af, at vi som landets
største kororganisation har et særligt ansvar for at fremme korsangen også ved at samle de mange forskellige
interessenter til fælles oplevelser og drøftelser og dyrke samarbejdet med andre kor- og sangaktører.
Re-formation er også temaet for det forberedende arbejde, der i årets løb har fundet sted mht. FUK’s Læreplaner. Dette store og ambitiøse projekt til højnelse af korsangen i Danmark, som blev lanceret 2006, vil vi
tage op til genovervejelse: Skal materiale og arbejdsform fornyes, re-formeres og relanceres, skal det finde
anvendelse på nye måder, eller skal det erstattes af noget andet osv? Det er et meget værdifuldt materiale,
og på en eller anden måde skal det sættes i omløb igen. Vi vil gerne i samtale med andre sang-aktører i
Danmark på vejen til at finde en ny form for FUK’s Læreplaner. Det arbejde er igangsat bl.a. af Kristine Vad
og Anne Lise Quorning, og skal bredes ud i 2019.
Arbejdsplanen 2017 satte under hovedoverskriften reformationsfejring fokus på 1) korarbejdet, 2) kommunikation, 3) de landsdækkende aktiviteter og 4) udvikling af organisationen.
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1) Korarbejdet:
Arbejdet med at gøre korkonsulentordningen kendt blandt korledere og menighedsråd og at udbrede tilbuddet om coaching kan der læses mere om I Korkonsulenternes årsrapport. Der har været afholdt kurser som
Korlederstemmen og Skole-kirke-inspirationsdage.
Hvad angår samarbejdsrelationerne har navnlig samarbejdet vedrørende nyetableringen af Børneskorakademiet været i fokus. Kristine Vad har været involveret i dannelsen af den nye konstruktion. FUK indgår
nu som en del af grundlaget for Børnekorakademiet og er repræsenteret I bestyrelsen ved Anne Kari Ferenczi.
Året blev i øvrigt præget af lukningen af DAM og overvejelser over, hvad der skal komme i stedet. Det har
været og er en del af FUK’s identitet at tage del i det brede samvirke inden for amatørmusik, fordi vi opfatter
os selv om en væsentlig del af “fødekæden” i dansk musikliv og ser det lokale korliv i samspil med
lokalsamfundets og skolens øvrige musikliv.
Til styrkelse af korarbejdet er også FUK-puljen. Hovedbestyrelsen (HB) vedtog reviderede retningslinier for
FUK-puljen som årligt kan imødekomme ansøgninger fra kor, korledere og korsangere inden for en samlet
ramme på ca. 50 000 kr. FUK’s legat, der i årevis har ligget i et depot, som kun formindskede de oprindelige
100.000 kr. år for år, stemte repræsentantskabet i 2017 for at nedlægge, således at midlerne kunne gå ind i
FUK-puljen og derved bruges efter sit formål – hvis repræsentantskabet i 2018 bekræfter beslutningen.
Hvad angår undervisningsmateriale er kræfterne mest blevet brugt på arbejdet med mulighederne og processen for en re-formation af FUK’s Læreplaner.
Forlagsvirksomheden er i en god gænge i samarbejde med Forlaget Mixtur. 2017 bød på udgivelsen “Glæde
og lys” med Naji Hakims salmearrangementer. En stor indsats er blevet gjort med at samle materiale til FUK’s
jubilæumskatalog, der udkommer sammen med næste KorNyt og rummer fortegnelse over alle FUK’s
udgivelser fra de seneste år. Kataloget er tænkt som nøgle til skatkisten af både kendte og glemte perler
inden for nodeudgivelser, og naturligvis som et monument over FUK’s udgivelsesvirksomhed. Desuden har
forlagsudvalget forberedt jubilæumsværket “I kor med alle engle” – en Allehelgens “kantate” med tekst af
Lisbeth Smedegaard Andersen og musik af Jakob Stevns-Lorentzen.
I 2017 blev Hanne Kuhlmanns ”Gloria” for blandet kor SATB og orgel genoptrykt og samtidig opdelt i
orgelnode og korpartitur. Værket blev komponeret til Nordisk Kirksangsfest i Oslo 2016, og vi forventer, at
en relancering kan give nyt liv til værket. ”Gloria” indgår i workshoppen ”Nordisk Messe” ved Nordisk Kirkesangsfest i Odense, maj 2018.
2) Kommunikation.
Med Lutherrosen, stævnerne og de lokale reformationsarrangementer mener vi, at FUK I høj grad var med
til at gøre reformationens betydning levende for såvel korsangere, korledere og den bredere offentlighed.
Øget synlighed omkring medlemsfortegnelse er det endnu ikke lykkedes os at frembringe, hvilket bl.a.
skyldes, at vores hjemmeside i skrivende stund endnu ikke er færdig. Vi har indgået et samarbejde med Dansk
Folkeoplysnings Samråd (DFS), som vi venter os meget af, men som desværre har været ramt af forsinkelser
og personudskiftninger på centrale poster. Den svækkede, men dog funktionsduelige hjemmeside har ikke
været vores vigtigste aktiv i 2017. Men vores trofaste IT-medhjælper John Kjøller har også i 2017 vist sig
umådelig fleksibel og imødekommende og har indvilliget i at gøre den nye hjemmeside flyvefærdig inden for
den nærmeste tid.
KorNyt har fundet en form mellem magasin og medlemsblad, som vi mener gør bladet relevant for en større
kreds. Det samlede grafiske udtryk, som Sara Nørholm sammen med layouter fra bl.a. Windfeldt Design har
givet FUK’s kommunikation, har været med til at tydeliggøre afsenderen og, tror vi, skabt opmærksomhed
og interesse.
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3) Landsdækkende aktiviteter
Udover Lutherrosen varslede Arbejdsplan 2017, at der skulle arbejdes med salmeindspilninger. Det er imidlertid ikke sket, eftersom vores tovholder på salmeindspilningsprojektet Kristine Vad blev optaget af andre
og uden sammenligning vigtigere ting (barsel).
Sommerskolen blev afholdt og meget positivt evalueret. Det blev desuden besluttet at afholde sommerskole
hvert år, også i de år, hvor der er landsstævne. Dette så meget mere relevant, fordi Landsstævnet er planlagt
til de første dage af efterårsferien – en periode, som måske viser sig at være velegnet også fremover.
Året har som forudset i arbejdsplanen været præget af forberedelser til jubilæet i år og til Nordisk Kirkesangsfest (NKSF), som finder sted i Odense i Kristi Himmelfartsdagene og også har jubilæumspræg. Der har været
lagt et kolossalt arbejde i forberedelsen af NKSF, som er et vigtigt sted at holde kontakten med vores nordiske
korvenner. Hjertelig tak til holdet bag forberedelsen. Det bliver nogle dejlige dage. Vi havde håbet på flere
især danske deltagere, og vi ved endnu ikke, hvad der har afholdt folk fra at melde sig i større antal. Men
selvom det ikke bliver så stort anlagt, som oprindeligt tænkt, så bliver det festligt og en måske mere intens
oplevelse for de knap ca. 250 deltagere.
I forhold til Norbusang blev der afholdt et vellykket Høstmøde i efteråret med en åben kursusdag i samarbejde med Børnekorakademiet og Peter Vuust.
På Nodebiblioteket blev der også i 2017 slået ny rekord i deltagerantal på repertoiredagene i juni måned,
hvor man kan slå sig ned i Løgumkloster og under vejledning af faglige konsulent Gitte Preussler gå på
opdagelse i Nodebiblioteket og lægge repertoire for den kommende sæson.
For andet år i træk afholdtes i samarbejde med Rønde højskole kor- og fællessangskurset “Sangen har vinger”
med Sara Nørholm, Anne Lise Quorning og Brian Stenger Poulsen som kursusledere. Kurset sigter på
menighedsrådsmedlemmer og andre sanginteresserede og rammer dermed en målgruppe, som FUK bør stå
i nær kontakt med. Kontakten til menighedsrådene varetages også ved den efterhånden årlige deltagelse på
Menighedsrådsforeningens årsmøde.
4) Udvikling af organisationen
Arbejdet med kommissorier og projektbeskrivelser har ikke været i fokus – faktisk er det kun lykkedes et
enkelt udvalg at genformulere sin kommissionsundersøgelse. Det skyldes, at der simpelthen har været for
meget at lave i forhold til omverdenen, til at vi har kunnet se indad og få ryddet op i papirerne. Til gengæld
har der været gjort et vellykket arbejde med at formulere et nyt årshjul og ikke mindst med at få økonomi og
bogholderi i en god og effektiv gænge, hvilket man vil kunne forvisse sig om i regnskabet. Fundraising har der
været fokus på, navnlig til de to store projekter, Landsstævnet og Nordisk Kirkesangsfest.
Den store gave til organisationen var også et svar på en ansøgning om midler, nemlig fra Kirkeministeriets
Omprioriteringspulje, hvor vi søgte og fik bevilget en tre-årlig projektmedarbejderstilling. Det har vi ønsket
os og arbejdet for i mange år, så det er en stor glæde og åbning for nye muligheder for FUK med den nye
medarbejder, som vi håber at kunne ansætte pr. 1. maj. Projektmedarbejderen skal arbejde med kommunikation og projektstyring og med støtte til kredsenes arbejde på disse områder. Med denne ansættelse
håber vi, at FUK har fået de kræfter, som er nødvendige for en så stor organisation som vores – der ved, at
“arbejdet med kommunikation, samarbejde og fundraising - lokalt og på landsplan” i høj grad styrker.
På ét punkt har vi slet ikke mødt Arbejdsplan 2017: HB besluttede ved konstitueringen og nedsættelse af
udvalg efter årsmødet 2017 ikke at nedsætte FUK’s Ungdomsråd som et udvalg. Det skete ud fra en samlet
vurdering af den hidtidige aktivitet og af udvalgets mulighed for at løfte opgaven. Samtidig forpligtede HB sig
på at gentænke FUK’s indsats for at engagere unge mennesker på organisationsplan. Det er efter HB’s
vurdering ikke så relevant på landsplan som på kredsniveau, hvor der er større mulighed for sociale netværk
og konkrete opgaver.
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Der er blevet besluttet nye niveauer og arbejdsgange mht. arbejdsplaner og aktivitetsplaner, samt i forhold
til nedsættelse af udvalg og arbejds- samt projektgrupper.
Som sagt blev FUK som organisation præget af re-formation i 2017 og, må vi erkende, også på andre måder
end planlagt i Arbejdsplan 2017: Vi sagde farvel til Doris Kjærgaard som Korkonsulent Nord med ansvaret for
Aalborg, Viborg og Aarhus stiftskredse – med tak for den måde, Doris har været med til at præge arbejdet
på. Ind trådte Jonas Rasmussen på posten, som vi allerede havde fornøjelsen af at kende som dirigent for
Landskoret i den periode, hvor korets faste dirigent Sigrid Damsager var på barsel. Jonas er stadig tilknyttet
Landskoret som producent og på den måde er der også en livline til Landskoret, som jo blev en selvstændig
forening for et par år siden. Vi er glade for, at Jonas har taget stafetten op som korkonsulent.
Kristian Vad, Korkonsulent Øst, gik på barsel i august, og hendes opgaver er fordelt mellem Hanne Korsgaard,
Korkonsulent Syd og sekretariatslederen, og så er Lotte Smith-Petersen trådt til og står til rådighed for de
direkte henvendelser fra korledere i København-Helsingør og Roskilde-Lolland-Falster. Tak til Hanne og Lotte
for at holde skruen i vandet og boldene i luften!
I erkendelse af, at Landsstævnet 2018, som samtidig er jubilæumsstævne, er en kolossal opgave for en enkelt
stiftskredsbestyrelse, ansatte vi i efteråret Nina Sauerland som projektmedarbejder til at få Landstævnet godt
fra land, organisatorisk og PR-mæssigt. Nina afslutter her pr. 1. marts, og hendes indsats har været en god
hjælp. Det betyder ikke, at København-Helsingør stiftskreds er blevet arbejdsløse, tværtimod. En stor tak til
stiftskredsen for det store arbejde der blev lagt i 2017, og som er i fuld gang mht. forberedelsen af nogle
fantastiske dage i efterårsfesten i år, som vi alle ser frem.
Den mest omformende begivenhed var imidlertid, at Sara Nørholm valgte at lade 2017 være det sidste år i
hendes arbejdstid hos FUK, således at hun sluttede med årets udgang. Sara har været en drivende kraft I FUK
de år, hun har været ansat, og det er ikke mindst hendes fortjeneste, at FUK de senere år er vokset både i
omdømme, handling og økonomi og har fundet frem til en klarere struktur og ind i nye samarbejdsforhold.
Vi havde lejlighed til at sige farvel og tak til Sara ved en afskedsreception i december. Det betød, at året
sluttede med stillingsopslag og ansættelsesprocedurer, og blandt de mange kvalificerede ansøgere fandt vi
Hanne Holdt Madsen, som vi er meget glade for fra februar i år at kunne kalde FUK’S sekretariatsleder – og
navnlig da også, når Hanne nu faktisk får et sekretariat med en medarbejder at lede. Hanne er gået flyvende
igang og har på imponerede kort tid sat sig ind i FUK’s mange grene og knopskydninger. Så vi har al mulig
grund til at være glade og fortrøstningsfulde for fremtiden og jubilæumsåret 2018 efter dette omformende
reformationsår 2017.

2. BERETNINGER FRA STIFTSKREDSENE
2.1. AALBORG STIFTSKREDS V/FORMAND STINNE ØLLGAARD ANDERSEN
Beretningen dækker tidsrummet fra generalforsamlingen i 2017 til samme i 2018. Et nyt år er netop begyndt,
og det er tid til at se tilbage på året, der gik.
I 2017 har det store omdrejningspunkt været fejring af 500 året for reformationen. FUK markerede begivenheden med de fem udgivelser om ”Lutherrosen” samt korstævner i alle landsdele. Omdrejningspunktet for
2018 bliver landsstævnet i København og fejringen af FUK’s 50 års jubilæum.
Sidste års generalforsamling blev afholdt i Folkekirkens Hus den 17. marts 2017. Eftermiddagen bød på en
historisk gennemgang og en musikalsk forsmag på ”Lutherrosen” ved Hans Christian Magaard. Trods en
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spændende og hyggelig dag med kolleger var vi ikke så mange, som vi kunne have ønsket. Efter en evaluering
valgte bestyrelsen derfor en ny form omkring generalforsamlingen. Vi har set til Aarhus-kredsen, der har haft
succes med en nytårskur for sine medlemmer. Derfor har vi i år slået generalforsamling samme med lækker
mad, mere tid til snak og samvær med kolleger samt inspiration til materiale og bevægelse i korprøven.
Sæsonen 2017/18 blev skudt i gang af Thomas Lennert den 25. august i Nøvlings sognehus ”Toften”. Malerne
fik indsigt i, hvad den danske folkekirke har at byde på: 17 marcherende korledere strålende ”Så står vi her…
fordi vi ikke ka’ la’ vær’”. Det var en både underholdende og givende dag, hvor vi fik materiale med hjem til
alle typer kor og gudstjenester.
Trods nogle administrative udfordringer fik vi i FUK Nord på bedste vis fejret reformationen med ”Lutherrosen-korstævnet” den 30. september 2017 i Budolfi Kirke. Carsten Seyer-Hansen meldte desværre afbud.
Heldigvis trådte Anne Lise Quorning til, og sammen med lokale kræfter fik hun sammensat en god dag for de
65 børne- og ungdomskorssangere, der deltog.
Sæsonens ’faste’ korstævne for Børne- og Ungdomskor den 4. november i Skalborg kirke var årets største
stævne. Susanne Wendt var det store trækplaster. Sammen med 105 børn og 12 korledere skabte Susanne
et rum, hvor god energi og sød (jule)musik opstod. Der blev arbejdet med let tostemmighed, rytmer, støtte,
klang og musikalske fagudtryk. Alt fik hun fint flettet ind i en sammenhængende kordag.
Ved tidligere store korstævner har bestyrelsens deltagere primært været i køkkenet for at forberede
pauserne. Ved dette stævne havde vi besluttet at spørge nogle stykker om hjælp til de praktiske opgaver. Det
var rigtig dejligt at se, hvordan mange, både de spurgte og ikke spurgte, trådte til og var med til at gøre dagen
god (og overskuelig) for alle. Tusind tak for hjælpen – og det bliver nok ikke sidste gang vi spørger.
Ole Jørgensen er musicalstjernen og forstår at fange sit publikum. Han tryllebandt i hvert fald de 50 voksne
korsangere i Stenum kirke ved stævnet den 25. november. Det var en fantastisk dag med svingende rytmer
og et konstant smil på læben. Stemningen kunne også ses på billeder på Nordjyskes hjemmeside og på
kanalen 24Nordjydske.
Der er mange spændende planer på arrangementskalenderen for 2018. Det gælder både lokalt og nationalt.
Senere i dag fremlægger bestyrelsen FUK Nords foreløbige program for resten af 2018, og der vil komme
yderligere informationer vedrørende landsstævnet og fejringen af FUK’s 50 års jubilæum.
Har du interesse i landsstævnet, og hvad der ellers rører sig i FUK, inviteres du til FUK’s års- og repræsentantskabsmøde i Haslev den 9. til 10. marts. Bestyrelsen er opmærksom på, at det er en lang tur, derfor vil vi
gerne tilbyde, at turen i hvert fald bliver udgiftsfri. Transport og betaling for overnatning vil blive refunderet
af FUK Nord. Vi håber, at flere af jer vil tage turen, få nogle hyggelige dage med kolleger og ikke mindste få
indflydelse på, hvad FUK i fremtiden skal gøre og være for dig og de andre medlemmer.
Til slut vil jeg på bestyrelsens og egne vegne sige alle tak for året, der er gået. Vi glæder os til mange gode
fælles oplevelser i 2018.

2.2. VIBORG STIFTSKREDS V/ FORMAND JØRGEN KLEON JEPPESEN
Her kommer en kronologisk gennemgang af, hvad der er foregået i det forløbne år, (kalenderår), offentligt
og i kulissen.
Fredag den 13. januar 2017. Nytårs-erfa. Sct. Margrethes gård, Viborg. God, hyggelig og givende erfa rundbords-samtale. God nytårsmiddag. Gitte Preussler fra nodebiblioteket viste interessante udgivelser.
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Lokal rundvisning af Katrine Justesen.
Fredag den 27. januar - lørdag den 28. januar 2017. Visionsseminar i Haslev. Kredsformænd-repræsentanter, hovedbestyrelse og korkonsulenter. Visionsseminaret danner grundlag for FUK’s årsmøde. Emner:
Kirkemusikken og folkekirkens målsætningsarbejde. Jubilæumsfejring - hvordan?
Fredag den 10. marts 2017. Korlederdag i Nørre Snede. Sigrid Damsager instruerede og gav tips og tricks.
Generalforsamling. Lokal rundvisning af Mette Junker Christiansen.
Fredag den 9. juni 2017. Årsmøde, FUK. Kannikegården ved Ribe Domkirke. Repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet består af valgte kredsrepræsentanter (1 pr. 10 medlemmer pr. kreds) og hovedbestyrelsen. Repræsentantskabet er højeste myndighed hos FUK. Carsten Seyer-Hansen gav spændende info om
dirigentskolen. Koncert i Domkirken - Pigekoret v/Lotte Bille Glæsel. Deltagelse af Mette Junker Christiansen
og Niels Peter Hornstrup (kredsens bestyrelsessuppleanter).
Lørdag den 7. oktober 2017. Stævne i Viborg domkirke med sædvanlig god tilslutning. Instruktører på
stævnet var for ”De yngre og ikke øvede sangere” Sisse Skovbakke og for ”De ældre og øvede sangere” Jonas
Rasmussen (FUK Korkonsulent).
Stor tak til bestyrelsen. Tak for fortrinligt samarbejde. Bestyrelsesmøder planlagt for hele året har, suppleret
med disciplineret mailkorrespondance, vist sig at fungere godt.

2.3. AARHUS STIFTSKREDS V/ FORMAND BRIAN STENGER POULSEN
Formandens beretning i år er forholdsvis hurtigt overstået, da der kun er gået 9 måneder siden sidste
generalforsamling. Det er, som tidligere nævnt, et regnskabsteknisk anliggende der gør, at generalforsamlingerne i stiftskredsen nu skal ligge i januar; FUK’s samlede regnskab skal afleveres i marts og derfor
skal vi i lokalforeningerne afholde vores i januar. At koble Generalforsamlingen sammen med Nytårskur har
egentlig længe stået på min ønskeliste, for deltagerantallet til Nytårskur har altid ligget væsentligt højere end
til generalforsamling. Der er ikke ret mange af jer der ved det, men vi har faktisk øget medlemmers
generalforsamlingsdeltagelse med 600% - fra 2 til 12 - og jeg håber, at vi herved kan få en mere nuanceret
snak om, hvordan det går rundt omkring i kredsen, om jeres ønsker og tanker for FUK. Generalforsamlinger
kan, når de er gode og bedst, bruges til at genskabe eller genfinde det klister, der vil holde os som medlemmer
her i FUK. Jeg håber, at dagen i dag bliver én af de dage hvor vi går herfra med opløftet og afklaret bevidsthed
om grunden til, vi er her.
Siden sidste generalforsamling for 9 måneder siden har vi haft to korstævner.
Det første blev afholdt lørdag den 16. september 2017 i Aarhus Domkirke. Som et led i lanceringen af
Lutherrosen havde Hovedorganisationen organiseret stævnet i Aarhus Domkirke, og Lotte Smith-Petersen
var blevet hyret som instruktør. Vi vidste, at stævnet ville kræve en hel del af korsangerne, da flere satser i
antologien er svære og salmerne lidt teksttunge, så vi havde annonceret stævnet som værende for
videregående sangere fra tidligst 5. klasse. Vi øvede i Domkirkens fine lokaler i Kannikkegade i Aarhus. Det er
superskønne lokaler, som vi var meget glade for at kunne være i, og tak skal her lyde til Aarhus Domkirke og
deres yderst velvillige ansatte. Det var meget lærerigt at se Lotte i aktion, det kunne man både nyde og lære
af. Desværre var der kun 28 sangere fra stiftskredsen, der havde valgt at deltage, det kunne have været en
oplevelse mange flere kunne have haft glæde af. Deltagerne var heldigvis rigtig gode, flere var over 20 år
gamle, og jeg havde derudover skaffet lidt forstærkning fra Konservatoriets pigekor, og koret kunne derfor
godt honorere de krav, der blev stillet. Det hele afsluttedes med en koncert i Domkirken, hvor koret sang
uddrag fra Antologien for lige stemmer og som fællessalmer blev præsenteret tre af salmerne fra
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Lutherrosens 17 salmer udgivelse. I domkirken kunne det naturligvis have været fantastisk, om vi havde
været 100 deltagere, men vi fik hevet publikum langt frem, og så gik det OK. FUK og FUK’s Lutherudgivelse
blev nævnt mange gange i løbet af koncerten, hvor publikum ikke kun bestod af forældre, så promoveringsmæssigt var det bestemt givtigt. Anne-Lise Quorning hjalp til med akkompagnementet, tak for det!
Søndag den 1. oktober 2017 blev der afholdt et udvidet spirekorstævne i Egegård, sognehuset i Rønde. Tak
til Thorsager og Bregnet sogne for at lægge Hus til. Da stævnet i Domkirken var for de store, havde vi udvidet
feltet til vores spirekorsstævne, så det også omfattede 4. klasse - og en enkelt 5. klasses elev var der vist også
med. 23 børn blev tilmeldt. Instruktør var Lene Johnsen, der er uddannet AM’er og huserer mest i Randers,
hvor hun har masser af korarbejde for både børn og voksne. Der var blevet lovet en dag med gang i, og det
må man lade hende, det var der og der blev sunget med liv og sjæl - og Thomas Lennert akkompagnerede
den afsluttende åbne prøve, tak for det.
Den afsluttende åbne korprøve blev afholdt i Egegård, for der er lige et par kilometer til Bregnet kirke, og vi
vurderede, at der var plads nok til publikum også, nu hvor deltagerantallet ikke var højere.
Det var stævnerne siden sidst.
En enkelt lille ting, som jeg igen gerne vil fremhæve som værende en utrolig stor hjælp for bestyrelsen:
Overhold tidsfristerne.
Lignelse: At melde sig for sent er ligesom korlederen der har indsamlet sæsonens noder fra sine korsangere.
Korlederen har møjsommeligt arkiveret noderne på arkivhylderne i alfabetisk rækkefølge efter komponistens
navn - og så kommer der en sanger med et sæt noder, og så skal den stakkels korleder finde hver enkelt titel
i arkivet, pakke mappen ud og lægge den senest ankomne node sammen med resten - det er en proces der
giver utrolig meget ekstraarbejde. Sådan er det også med for sene tilmeldinger (og for sene afmeldinger, for
den sags skyld) - så skal der laves ekstra noder, der skal bestilles ekstra kage fra bageren, etc.
9 måneder er det siden sidste generalforsamling, det er jo ikke længe, men længe nok til, at Anne Gössler
skulle have en lille ny, og vi har været så heldige at Annette Søvndal er trådt ind i bestyrelsen fra sin plads
som suppleant, tak for det.
Disse var ordene i formandens beretning

2.4. RIBE STIFTSKREDS V/ FORMAND LARS ELMHOLDT CHRISTENSEN
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Lars Elmholdt Christesen,
næstformand: Yvonne Søndergaard Larsen, sekretær: Anne-Marie Hjelm, kasserer: Lotte Bille Glæsel.
Arbejdende medlemmer af bestyrelsen: Hanne Rath Degn og Anne Marie Stidsen. Suppleant: Ingen.
Bestyrelsen har været samlet til et kort møde efter generalforsamlingen den 24. marts samt den 13. juni og
den 22. august. Desuden medvirkede hele bestyrelsen ved årsmødet i Ribe den 9. juni 2017.
Reformationsstævne i Ribe domkirke den 11. november.
Dagen var meget vellykket under ledelse af Henrik Skærbæk Jespersen med et fremmøde på 130 sangere.
Repertoiret var ændret fra advent til reformations sange, som også gjorde sværhedsgraden en smule
sværere. Koret lærte at synge flere satser 3 stemmigt, og de gjorde det godt.
Der var annonceret forprøver i Toftlund og Kvaglund, hvor der var en god deltagelse i Toftlund med mere
end 60 sangere.
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Næste år bliver det igen adventsstævne, men samtidig fylder FUK 50 år i år, så det kan være stævnet kommer
til at bære præg af det også. Tak til Ribe domkirke og personale, som hvert år stiller kirken til rådighed, og
arbejder med.
Der har været lidt rokeringer i årshjulet, idet generalforsamlingen er flyttet 2 måneder frem. Inspirationsdagen i 2017 blev aflyst. Derfor har vi besluttet af flytte inspirationsdagen til den 22. juni 2018, hvor vi får
besøg af Thommas Lennert, som har skrevet en hel masse dejlig kirkemusik til børnekor.
Vi tror der er mere ro til fordybelse for korlederne i juni fremfor i maj, hvor vi endnu har gang i korene. I juni
er de fleste kor gået på sommerferie.
Da generalforsamlingen er flyttet, når vi derfor heller ikke af få afviklet korworkshops i år før generalforsamlingen. Men jeg kan orientere om, at der er korworkshops samme dag den 3. februar i henholdsvis
Kvaglund kirke under ledelse af Anne Kathrine Højgaard Johansen samt i Løgumkloster kirke under ledelse af
Maria Høyer.
Vi opfordrer til at sprede information om FUK, og invitere nye kor og medlemmer til at være med i fællesskabet. Sammen er vi altid stærkest. Korarbejdet et en vigtig del af kirkens arbejde og er i høj grad med til at
styrke kirkegangen og højne gudstjenester mm.
Hvis der kommer ny korleder / organist i din kirke er det vigtigt at få rettet kontakt oplysninger. Send en mail
til mig, så sender jeg det videre til FUK’s IT-ansvarlige, som så sender en mail til jer om at bekræfte
ændringerne.
Bestyrelsen arbejder på at samle nogle kor som kan medvirke til årets Landemode torsdag den 4. oktober i
Ribe for at markere FUK´s 50 års fødselsdag i år. Vi håber mange af jer har lyst til at medvirke.
Bestyrelsen vil gerne takke jer korledere for at I kommer til stævner med jeres børn og håber også, at vi kan
være sammen til inspirationsdage fremover igen. Thomas Lennert er efter min mening en mand med noget
musik, I ikke må gå glip af. Det er meget frisk, indholdsrigt og brugbart. Tak til alle som har hjulpet til med
praktiske opgaver i forbindelse med stævner og workshops og til bestyrelsen, som lever og arbejder med.
Hvis I har gode ideer og tiltag til bestyrelsen, hører vi det gerne.

2.5. HADERSLEV STIFTSKREDS V/ SEKRETÆR ANNE-METTE KARSTOFT
Sidste års generalforsamling fandt sted den 10. marts i Gl. Haderslev Kirkes sognehus. Inden generalforsamlingen havde vi et arrangement med vores korkonsulent, Hanne Korsgaard Sundbøll, som på fineste vis
fortalte om og gennemgik udsnit af materialet fra Luther-rosen, et for os alle aktuelt emne i 2017. Vi nåede
derfor igen ikke det andet programpunkt, korledernes egne korhits, som vi derfor har helliget dagen i dag til,
forhåbentlig til inspiration for mange af de fremmødte.
Ved generalforsamlingen blev undertegnede, Anne-Mette Karstoft genvalgt, mens Thomas Berg Juul, som
ikke ønskede at genopstille, blev erstattet af Lene Jørgensen fra Hammelev kirke. Karsten Hesse fra Gram
kirke blev valgt som suppleant. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde den 2. maj valgte vi at
fortsætte en flad struktur uden formand.
Bestyrelsesposterne blev fordelt som følger:
Lisbeth Bomose: Kontaktperson mellem os, kredsen og hovedbestyrelsen og modtager af returmails, Dorthe
Kodal: Kasserer, Anne-Mette Karstoft: Sekretær (med opgaven også at skulle holde årsberetningen), Birte
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Reimers og Lene Jørgensen: Bisiddere (Birte har dog nu tre år i træk været den hovedansvarlige for
voksenkorstævnet, som hun også selv var initiativtager til - et godt initiativ med stadig større succes).
Bestyrelsen har afholdt tre møder i det forgangne år: Den 10. marts inden nytårsbrunchen, den 2. maj det
konstituerende møde og den 31. august for at planlægge efterårets børnekorstævne om Lutherrosen. Meget
kan jo efterhånden ordnes pr. mail, så eventuelle nye kandidater skal ikke frygte en uoverskuelig mængde
arbejde og møder.
Vi har pt. 123 kor i FUK fordelt på 62 kirke/sognemedlemsskaber og desuden 13 personlige medlemmer i
Haderslev stift - altså en lille fremgang i medlemstallet. Glædeligt!
Aktiviteter for medlemskor og korledere har i 2017 været:
1. Nytårsbrunch og generalforsamling den 10. marts i Gl. Haderslev Kirkes sognehus, som jeg omtalte
for lidt siden. Arrangementet er i år (2018) flyttet tilbage til januar måned for at kunne overholde
generalforsamlingens tidsfrist op til repræsentantskabsmødet, der i år ligger den 9.-10. marts. Det
lykkedes os igen igen ikke at opstille to kandidater til hovedbestyrelsen sidste år, og vi håber derfor
meget at kunne finde to kandidater i år.
Tak til personalet her, som bød på et fint traktement - sidste år var vi 17 tilmeldte og lidt færre
fremmødte, der nød godt af det.
2. Inspirationsdage for organister, korledere og musiklærere den 8. og 9. september i Haderslev:
Den planlagte masterclass i Haderslev blev ikke udbudt til FUK’s medlemmer i 2017.
Det blev et internt arrangement for Domkirken, da de to domorganister vist var under lidt pres.
3. Børnekorstævne den 30. september i Haderslev Domkirke:
Denne dag stod i Lutherrosens tegn. 124 korsangere blev guidet igennem de udvalgte satser af Henrik
Skærbæk Jespersen, som var instruktør på dagen. Trods et par misforståelser forløb dagen uden problemer. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra deltagende korledere og sangere. Stævnet lå
tidligere end vanligt, for at korene kunne nå at blive klar til reformationsfejringen sidst i oktober.
Dagen afsluttedes igen med en koncert for fremmødte familiemedlemmer og venner.
Misforståelserne blev årsag til, at vi nu har udarbejdet en skabelon til udfyldelse om aftaler og praktiske opgaver ved hvert stævne, så alle oplysninger er samlet ét sted til hele bestyrelsens orientering.
4. Voksenkorstævne den 11. november i Haderslev Domkirke.
Erik Sommer som instruktør viste sig at være et mere end populært fund til opgaven. Over 120 korsangere havde fundet vej til domkirken, hvor der blev trukket en del på smilebåndet over de fantastiske og humoristiske forklaringer fra instruktørens side. “Klaveret har det med at stige undervejs)”
Hr. Sommer instruerede mestendels i sine egne - for amatørkor tilgængelige og velkomponerede korsatser, og der var vist flere bud på endnu et stævne med manden i de kommende år.
Jeg selv fristedes til at invitere ham til et FUK-voksenkorstævne i Flensborg. Det kan vi måske udveksle meninger om under punkt 4 eller 10 på dagsordenen. Også denne festlige dag sluttede med
En åben korprøve. Stor tak til Birte for al forarbejde!
5. Inspirationsdag den 19. januar 2018 i Gl. Haderslev Kirkes sognehus,
som vi alle lige har deltaget i. Vi takker personalet her i sognehuset for en dejlig beværtning - vi har
igen glædet os til at indtage de lækkerier, I tryller frem! Mange tak for jeres indsats og gæstfrihed!!
Vi håber, at alle I, der er kommet i dag, har nydt samværet med kollegaer og måske også er blevet
en eller to korsatser rigere denne formiddag, hvor I har haft mulighed for at præsentere og dele
jeres korhits med hinanden. I skrivende stund er der tilmeldt 13 deltagere til dagen.
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Planlagte arrangementer for det kommende år:
1. Inspirationsdage i Haderslev Domkirke august/september? Usikkert! I hører nærmere.
2. Børnekorstævne den 3. november i Vojens kirke:
Dagens instruktør er Jonas Rasmussen, som er korkonsulent i nord.
Stævnet henvender sig til korsangere fra 2. - 7. klasse. Programmet kommer sandsynligvis til at
indeholde julesange og sange fra jubilæumsværket - det ligger ikke helt fast endnu.
3. Voksenkorstævne til efteråret 2018:
Vi har endnu ikke noget konkret bud på arrangementet.
4. Inspirationsbrunch i januar 2019:
Vi har endnu ikke lagt os fast.
På landsplan er der lagt op til 2 store arrangementer: NordiskKirkeSangsFest den 9.-13. maj i Odense, hvor
FUK er vært for første gang. Her er sidste tilmelding inden den 1. februar (den 1. marts for danske deltagere,
red.). Desuden fejringen af FUK’s 50 års jubilæum ved landsstævnet i København den 13.-17. oktober. Læs
mere herom på FUK’s hjemmeside.
Herudover kan jeg nævne, at Lene Jørgensen deltog i Kredsformandsmødet den 25. september i Kirkernes
Hus i Fredericia, hvorfra der lød en opfordringen til at dele bestyrelsens ansvar for arrangementer ud til
medlemmerne - dvs. lade korlederne i vores stift komme med idéer til korstævner, instruktører og geografisk
placering af korstævner. Der er sikkert mange gode idéer hos medlemmerne, som vi i bestyrelsen kan drage
nytte af. Denne opfordring vil bestyrelsen hermed gerne viderebringe. Derudover fik Lene Jørgensen en
direkte henvendelse fra FUK's formand Marianne Christiansen, som gerne vil markere FUK's 50 års jubilæum
til stiftets landemode fredag den 7. september 2018 ved at lade et FUK-kor synge ved lejligheden. Meld
endelig tilbage, hvis I har lyst til at påtage jer den opgave. Visionsseminaret den 27.-28. januar i Haslev fik vi
først kendskab til den 11. januar. Ingen af os havde mulighed for at deltage.
Repræsentantskabsmødet fandt sted i Ribe den 9.6. 2017, og her deltog, så vidt jeg er orienteret 6 fra
Haderslev stift (Dorthe, Janne, Karsten, Astrid, Lene og Lisbeth meldte til generalforsamlingen, at de ville
deltage). Efter henvendelse fra Sara om fremtidige todages repræsentantskabsmøder og deltageres betaling
herfor blev vi i bestyrelsen enige om, at vi foretrækker et endagsarrangement og gerne uden deltagerbetaling, da vi er frivillige. Dette blev kommunikeret til HB. Forklaringen er, at visionsseminaret fremover
indgår i det nu todages repræsentantskabsmøde, for bl.a. at gøre det tilgængeligt for flere FUK-medlemmer
med mulighed for også faglig fordybelse og socialt samvær. I år finder det sted på Emmaus i Haslev den 9.10. marts. Timelding hertil sker inden den 9. februar. Da Sara er stoppet for nylig, er kommunikationen til
hoved FUK ikke kommet helt i omdrejninger endnu.
Vi er altid glade for konstruktive forslag og idéer til aktiviteter, og skulle I have lyst til at arbejde med i bestyrelsen, er I meget velkomne. Arbejdet er overskueligt, og vi har det altid hyggeligt, når vi mødes.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dig Dorthe for din store indsats i bestyrelsens arbejde, som du
vælger at forlade i dag. Du har ikke bare været med til at arrangere en stor del af vores arrangementer, men
har også sørget for at holde styr på pengene og lavet alle vores regnskaber. Mange tak for det hele! Jeg håber,
vi fremover stadig vil se dig til forskellige arrangementer og ønsker dig alt godt i fremtiden. Også tak til
Lisbeth, som jo nu vil koncentrere sig om orgelstudiet. Held og lykke med det og alt godt fremover!
Med de ord vil jeg ønske alle et godt nyt år i FUK og håber, I vil få glæde af det kommende års arrangementer.
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2.6. FYN STIFTSKREDS V/ FORMAND KAMILLA SØRENSEN
2017 har budt på 2 nye medlemmer og ingen udmeldelser.
Kredsbestyrelsen 2017:
Kamilla Sørensen, formand
Bjørn Krog Thesbjerg, næstformand
Anders Grankvist Schou, kasserer
Anne Buch Hansen
Eva Østergaard
Pavel Refsgaard Jensen, suppleant
Irina Natius, suppleant
Bestyrelsen arbejder ud fra en årsoversigt, og forsøger at nå tilbud til alle aldersgrupper. Vi afholder 2 årlige
bestyrelsesmøder, hvor suppleanter også er meget velkomne til at deltage.
Der tages kontakt til nye medlemmer, så vi forhåbentlig bliver flere til arrangementer mm. Vigtigt at det er
for alle. Vi vil derfor også altid sætte pris på at høre fra jer; hvad kan vi evt. gøre anderledes, nye idéer mm.
Aktiviteter siden sidst:
· 29. april 2017: Spirekorstævne i Vissenbjerg Kirke med Anne Lise Quorning
· 14.- 17. oktober 2017: Korrejse til Wittenberg
· 11. november 2017 fejrede FUK Lutheråret med Lutherrosen, koncerter i hele landet.
På Fyn bidrog rejsekoret med koncert i Domkirken, det var dog den 30. september.
· 18. november 2017: Børnekorstævne i Aarup Kirke med Thomas Lennert.
FUK’s hovedbestyrelse har grundet krav fra kirkeministeriet om afl. af regnskab flyttet årsmødet frem. Det er
i år den 9.-10. marts 2018 i Haslev (deltagelse kr. 500,-). Man skal møde med 1 repræsentant pr. påbegyndt
10 medlemskor (4 fra Fyn). Det betyder, at generalforsamling i kredsene skal afholdes mellem 1/1 og 9/2
2018. Vi har derfor som nyt tiltag forsøgt os med nytårskur på Fyn.
Jeg deltog i kredsformandsmøde i Fredericia i september. Inspirerende dag, mange nye med.
· FUK’s nye hjemmeside under opbygning, stadig på vej, men tæt på
· Ny sekretariatsleder i FUK pr. 1. februar: Hanne Holdt Madsen
· Ny projektmedarbejder i FUK, 7 timer/uge: Nina Sauerland (Landsstævne/jubilæums-arbejde)
· FUK’s hovedbestyrelse arrangerer NKSF 2018. Har desuden særligt fokus på forholdet til FUK’s unge
· Der er startet arbejdsgruppe i forbindelse med fornyelse af FUK’s læreplaner
· Der er udarbejdet en Grafisk væktøjskasse. Kan rundsendes.
Korkonsulenter:
Syd: Hanne Korsgaard Sundbøll
Øst: Lotte Smith- Petersen
Nord: Jonas Rasmussen
Kommende arrangementer:
· 17. marts 2018: Ungdomsworkshop i Næsby med Pelle Nordhøj Kann (fra 15 år)
· 21. april 2018: Spirekorstævne med Mirjam Lumholdt, Dyrup Kirke (0.-2. klasse).
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· 10. november 2018: Jubilæumsstævne for børne- og ungdomskor. Odense Domkirke. Povl Chr. Balslev og
Marlene Lollike.
Vi taler om korleder-workshop en dag i slutningen af august. Idé fra Nordjylland, tænkt som inspiration til
opstart af nyt korår. Opbakning?
Der er allerede gang i planlægning vedr. næste rejse for fynske medlemskor, som finder sted i efterårsferien
2020. Hvem ønsker at tage del i planlægningen?
Af andre kommende arrangementer med relevans kan nævnes:
· NordiskKirkeSangsFest: 9.-13. maj 2018 på Fyn.
· 9.-10. juni: Børnekordage i Tivoli.
· Sangen har vinger: 30. juni- 6. juli, Rønde Højskole. For voksne med tilknytning til sang i medlemskirke.
· FUK’s sommerskole: 28. juli - 3. august, Rønde Høj- og efterskole. For sangere 13-29 år og korledere.
· Landsstævne: 13.-17. oktober 2018, København. For korsangere og korledere.

2.7. ROSKILDE/LOLLAND-FALSTER STIFTSKREDS V/ FORMAND MIA ENGSAGER
Årets stævner:
2017 startede med at vi afholdt Voice Workshop for de ældre sangere fra 13 år og op for første gang i Sorø en dag med fokus på sangteknik og stemmetræning.
Det var en stor succes for både sangere og korledere, og idéen med både at kunne deltage passivt og aktivt
fungerede godt. Man kunne komme som korleder uden sangere eller bare have et par sangere med og det
blev en succes, så derfor besluttede vi at lade det være en tilbagevendende begivenhed i januar måned.
I februar havde vi rytmisk stævne med Line Groth Riis ligeledes for de ældre sangere i Holsted kirke. Der var
desværre ikke så mange tilmeldinger, så derfor valgte vi at invitere kor fra Næstved Musikskole og Ringsted
musik- og kulturskole på falderebet. Ringsted takkede ja, og vi endte med at være 4 kor samlet (ca. 35
sangere), og vi fik en rigtig god og lærerig dag. Line var meget inspirerende og alle havde det sjovt.
Den 1. april var det spirekorenes tur til at blive inviteret til stævne. Det blev afholdt i Klostermarkskirken i
Ringsted og var med musikfortællingen om Luther med middelalderensemblet Gioiá. Også en dejlig dag.
I anledning af Luther-året havde FUK Hovedbestyrelse arrangeret to korstævner i efteråret med sange fra
”Lutherrosen”. De blev afholdt i Roskilde domkirke og Maribo domkirke. Der var stor tilmelding, og
korlederne meldte tilbage, at det havde været en stor oplevelse for børnene at synge i de store domkirker.
Bestyrelsen:
Ved generalforsamlingen i 2017 blev Søren Egmose valgt som formand. Men da Søren fik nyt arbejde på Fyn
om sommeren trak han sig naturligvis fra formandsposten i vores kreds. Så han nåede ikke rigtigt at komme
i gang, fordi vores første møde efter generalforsamlingen var i september. Ved dette møde besluttede vi så,
at jeg skulle overtage posten, da vi ikke havde lyst til at køre bestyrelsen uden formand. Jeg har været til mit
første formandsmøde i Fredericia, hvor de forskellige kredsformænd mødes en gang om året. Det var
interessant at høre, hvad de andre havde af idéer. Nu glæder jeg mig til at deltage i årsmødet for at blive
endnu mere bekendt med organisationen indefra.
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2.7. KØBENHAVN/HELSINGØR STIFTSKREDS V/ FORMAND HEIDI BUCH KLEMMEN
Medlemstal:
Vores kreds har siden sidste generalforsamling fået 5 nye kor og et personligt medlem, og sagt farvel til et
enkelt kor:
Indmeldt:
Juniorkoret ved Frederiksværk-Vinderød kirker. Korleder: Ellen Hess Thaysen
Frederiksborg slotssogns kor. Korleder: Anne-Marie Hartoft-Jacobsen
Opstandelseskirkens kor. Korleder: Pernille Meier Richardt
Skovlunde kirkes kor. Korledere: Mette Lilsig og Merete Karkov
Ansgars kirkes kor. Korleder: Amalie Kaad
Personligt medlem: Ditte Skovkær Withen Olesen
Udmeldelser:
Stenløse, København-Helsingør
Ledøje, København-Helsingør
Frederiksværk-Vinderød, København-Helsingør
Vores stiftskredse består således i dag af: 155 medlemskor fra 71 kirker og derudover 6 personlige
medlemmer.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af:
Henriette Mariegaard, Marlene Lollike, Bente Kiil Toftegaard og Heidi Buch Klemmen.
Suppleanter: Simone Fought og Christa Baadsgaard
Uden for bestyrelsen har vi heldigvis stadigvæk vores kasserer, Henny Holm, som holder flot styr på vores
økonomi. Stor tak til dig, Henny!
Stævner:
Stævner afholdt siden sidste generalforsamling (28. april 2017 i Brønshøj kirke):
Lørdag d. 23. september 2017: Stort Lutherrosestævne med Henrik Skærbæk Jespersen i Kbh.s domkirke, Vor
Frue kirke. 125 deltagere fra 9 forskellige kor. En god dag med en vellidt instruktør.
Landsstævne 2018:
FUK’s næste Landsstævne finder sted i København i efterårsferien 13.-17. oktober 2018. 2018 er samtidig
FUK’s 50 års jubilæumsår. Selvom den egentlige jubilæumsdag er i november, så finder den officielle fejring
sted i forbindelse med landsstævnets gudstjeneste i Domkirken tirsdag den 16. oktober kl. 16.00. Da stævnet
finder sted i vores kreds, er vi også med til planlægning og udførelse af stævnet. Vi er i fuld gang med
forberedelserne. Udvalget er for nylig blevet udvidet med Charlotte Muus Mogensen, og vi har fået tildelt
(fra FUK’s hovedbestyrelse) en lønnet projektmedarbejder 7 timer om ugen, Nina Sauerland. Det er endelig
faldet på plads, at vi kan være på Skt. Annæ gymnasium, så herfra går den videre planlægning forhåbenligt
mindre trægt ;-)
Tilmeldingen til landsstævnet er lige på trapperne (primo 2018) og vi håber, I vil bakke op om stævnet og
nyde, at transporten både tidsmæssigt og økonomisk er lettere at have med at gøre denne gang.
Vi kan godt bruge flere gode frivillige hænder med mange praktiske ting, så hvis du har lyst at give en hånd
med, hører vi gerne fra dig.
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Fællesværket med tekst af Lisbeth Smedegaard-Andersen og musik af Jakob Lorentzen vil blive gennemgået
af Jakob på FUK’s årsmøde til marts, så hermed en stor opfordring til at deltage i årsmødet.
Sluttelig en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem alle årene. Jeg glæder mig
til at deltage i alle de spændende stævner, som den nye bestyrelse finder på at arrangere.

3. KORKONSULENTERNES BERETNING V/ KORKONSULENT SYD HANNE KORSGAARD SUNDBØLL
Korkonsulentordningen
Siden 2008 har Folkekirkens Ungdomskor udviklet en korkonsulentordning, som i 2012 blev udvidet, så der
er i alt tre korkonsulenter ansat. Korkonsulenterne dækker henholdsvis Nord-, Syd- og Østdanmark, og
korkonsulenternes funktion er at tilbyde inspiration til og sparring omkring arbejdet med kor i Folkekirken,
udvikle relevante kurser for korledere i Folkekirkens Ungdomskor samt at styrke samarbejder internt i
Folkekirkens Ungdomskor og samarbejder mellem Folkekirkens Ungdomskor og Folkekirkens Ungdomskors
partnere, heriblandt og især Kirkemusikskolerne.
I 2015 blev korkonsulentordningen gjort permanent ved bevilling fra Kirkeministeriet, og de tre stillingers
normering blev ved beslutning sat op, men det var ikke før den 1. januar 2016, at alle tre korkonsulenter var
ansat i de nye og opnormerede stillinger:
Korkonsulent Nord er ansat til 9,25 timer ugentligt eller 25% af en fuldtidsstilling.
Korkonsulent Syd er ansat til 15 timer ugentligt eller 40% af en fuldtidsstilling.
Korkonsulent Øst er ansat til 24 timer ugentligt eller 65% af en fuldtidsstilling.
Korkonsulenterne
Jonas Rasmussen er ansat pr. 15. august 2017, som Korkonsulent NORD for Ålborg, Viborg og Århus stifter
med tilknytning til Vestervig Kirkemusikskole. Jonas Rasmussen afløste Doris Kjærgaard, der opsagde sin
stilling pr. 1.6.17.
Hanne Korsgaard Sundbøll er ansat pr. 1. september, 2015, som Korkonsulent SYD for Ribe, Haderslev og
Fyns stifter med tilknytning til Løgumkloster Kirkemusikskole. Hanne Korsgaard Sundbøll har desuden
hovedansvar for opgaver i forbindelse med skole-kirke-arbejdsområdet samt afholdelse af læreplansprøver.
Kristine Vad er ansat pr. 1. juni, 2013 som Korkonsulent ØST for København, Helsingør, Roskilde og Lolland
Falster stifter med tilknytning til Sjællands Kirkemusikskole. Kristine Vad har desuden hovedansvar for at
koordinere og varetage den interne og eksterne kommunikation fra korkonsulenterne, samt at koordinere
korkonsulenternes arbejde internt og som kontaktperson til det øvrige arbejdende Folkekirkens Ungdomskor
(Sekretariatet, diverse udvalg, hovedbestyrelsen, m.fl.).
Året har indebåret en del ’rokader’, personalemæssigt:
o

Ny korkonsulent i Nord, Jonas Rasmussen, er kommet godt i gang med opgaverne og bidrager aktivt
til bl.a. FUK’s Facebook-platform og med god kontakt til kredsene.

o

Korkonsulent ØST, Kristine Vad, gik på barselsorlov d. 15.9.17 (indtil ultimo maj 18). En del af Kristine
Vads opgaver, med kontakt til lokale korledere i ØST-kredsene varetages i barselsperioden af Lotte
Smith-Petersen. I barselsperioden er administrations- og kommunikations- og kontaktopgaver
(eksternt og internt) i Kristine Vads stilling overdraget til korkonsulent SYD, Hanne Korsgaard
Sundbøll samt i en vis udstrækning til sekretariatslederen, ligesom Jonas Rasmussen varetager
specifikke pr-opgaver. Hanne Korsgaard Sundbøll har i perioden ligeledes ansvaret for koordinering
af korkonsulenternes arbejde internt.
Med sekretariatslederskift, pr. 31.12.17 har korkonsulenterne taget del i at videreføre dele af
sekretariatslederens opgaver. Vi ser frem til samarbejdet med Hanne Holdt Madsen.

o
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Årets begivenheder og aktiviteter
2017 har naturligvis været præget af reformationsjubilæet, og korkonsulenterne har på forskellig vis taget
del i planlægning, synliggørelse og udfoldelse af FUK’s reformationsprojekt, Lutherrosen, bl.a. med
Lutherrose-inspirationskurser i samarbejde med kirkemusikskolerne.
I 2017 har korkonsulentkorpset arbejdet med at implementere de administrationsværktøjer og kommunikationsstrategier, som sekretariatsleder og korkonsulent ØST har udviklet og udarbejdet i løbet af 2016, bl.a.
årshjul for korkonsulenterne og hovedbestyrelsen. Dermed er arbejdsopgaver og årsforløb blevet systematiserede, hvilket har givet et godt overblik i korkonsulenternes daglige arbejde. Det har været nye og gode
udfordringer, som korkonsulenterne har investeret i at bruge i praksis, bl.a. udvidede projektbeskrivelser og
–planer, der også på længere sigt vil komme sekretariatet til gode. Den eksterne kommunikation, med bl.a.
nyhedsbreve, har ligeledes fundet en form. Korkonsulenterne har gennem hele året, og med inspiration fra
Jonas Rasmussen, haft fokus på udvikling af brug af Facebook, som formidlingsplatform, såvel mellem
korledere i FUK og som informationsredskab omkring kurser mv.
Vi oplever, at FUK’s fokus på kommunikation og tydeliggørelse i 2016 og 2017 har båret frugt i korkonsulenternes arbejde, og vi ser frem til en endnu mere integreret brug og udvikling af de udviklede arbejdsværktøjer.
FUK’s korfaglige udvikling af aktiviteter ligger nu hos korkonsulenterne, efter at Hovedbestyrelsen i anden
halvdel af 2016 besluttede at nedlægge det tidligere Udvalg for Faglig Udvikling. En disponering, som fortsat
skaber en god og konstruktiv kontinuitet og sammenhæng i korkonsulenternes arbejde, ikke mindst i forhold
til den konkrete kontakt med korlederne i FUK. Korkonsulenterne forsøger at målrette de faglige aktivi-teter/kurser i forhold til den efterspørgsel og eventuelle problematikker og/eller ønsker, vi møder i samarbejde og samtaler med FUK’s korledere. Denne årsberetning er således en redegørelse for både korkonsulentaktiviteter og de øvrige faglige aktiviteter.
Nedenfor er listet aktiviteter med enkelte uddybende bemærkninger. Korkonsulenterne står til rådighed med
uddybende information, samt en fuld projektoversigt og regnskab over alle årets aktiviteter, hvis nogen
ønsker yderligere oplysninger.
Lokale kernefunktioner og aktiviteter
o Her vil vi fremhæve sparring med og vejledning af korledere, som vi på mange måder oplever som
den vigtigste opgave i vores arbejde. Kontakten er ofte telefonisk og over mail, men der er også ønske
om besøg ved korprøver hos den enkelte korleder, der følges op af dialog og samtale.
o Desuden tilstedeværelse ved lokale kredsstævner og workshops, Nodebibliotekets studiedage,
Sommerskole og andre lokale eller landsdækkende aktiviteter. Formålet er at give korlederne
mulighed for at møde deres korkonsulent og ganske uforpligtende kunne vende stort og småt, hvilket
mange benytter sig af ved sådanne lejligheder. Korkonsulenterne får omvendt mulighed for at gøre
opmærksom på tiltag og tilbud, der kan have interesse hos korlederne, samt at lære mere om de
aktuelle problematikker, der optager korlederne.
Regionale kernefunktioner og aktiviteter
o Her skal fremhæves samarbejdet med Stiftskredsbestyrelser, samt deltagelse og oplæg ved generalforsamlinger og deltagelse i Kredsformandsmøde. Vi oplever, at det giver en vigtig rød tråd imellem
organisationens aktiviteter, når der er løbende kontakt og godt samarbejde mellem korkonsulent og
kredsbestyrelse. Korkonsulenterne bliver dermed også en art formidlingsled mellem kredse og sekretariat/hovedbestyrelse.
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o
o

Samarbejde og mødeaktivitet med de tre kirkemusikskoler om dels et fælles kursusudbud, dels
gensidig opbakning til, sparring om, udvikling og koordinering af aktiviteter, initiativer og projekter.
Jævnlig tilstedeværelse på de tre kirkemusikskoler med deltagelse i arrangementer og undervisningstimer, hvor korkonsulenterne informerer de studerende (kommende organister og korledere)
om Folkekirkens Ungdomskor og de faglige aktiviteter og muligheder, som udbydes her. Det er
ligeledes en god mulighed for nye og kommende korledere og organister at møde den lokale
korkonsulent og vende stort og småt, og der bliver etableret gode kontakter. Med god kontakt til
kirkemusikskolernes uddannelses- miljø – studerende, lærere og ledelse – har korkonsulenterne
tillige et godt indblik i indenfor hvilke områder, det kan være relevante at udvikle kursustilbud for
korledere.

Landsdækkende kernefunktioner og aktiviteter
o Møder og repræsentation vedr. eksterne samarbejder med f.eks. Børnekorakademiet (varetages i
Kristine Vads barsel af hovedbestyrelsesmedlem Anne-Kari Ferenczi), Sangens Hus og DFS (Dansk
Folkeoplysnings Samråd). Desuden møder og samarbejde internt i Folkekirkens Ungdomskor med
Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg, Nodebibliotek og øvrige udvalg. Herudover Korkonsulentmøder
og møder med sekretariatslederen.
o Administration og afvikling af læreplansprøver for Folkekirkens Ungdomskors medlemskor, inkl.
kontakt om disse og udarbejdelse af skriftlige opgaver og diplomer. Censorer ved prøverne.
Ordningen varetages fortsat, men der oprettes p.t. ikke nye forløb på baggrund af beslutning i
Hovedbestyrelsen. Der var i alt 2 korskoler med flere kor til prøver i 2017 på henholdsvis niveau 1, 2
og 3.
o Kontakt omkring og formidling af coachingforløb, herunder også kontakten til coaches og
udfærdigelse af kontrakter og efterfølgende evaluering. Der var i alt 4 forløb i 2017. 2 bevilligede
forløb overføres til 2018, efter aftale.
o Opsamling og videreformidling af viden om/erfaringer med samarbejde mellem kirke og skole i den
nye folkeskole. Deltagelse i vidensdelingseminar samt udvikling af kurset Kirke og Korsang – i den nye
Folkeskole, i samarbejde med Løgumkloster Kirkemusikskole.
Kurser og faglige initiativer i 2017
Korkonsulenterne har året igennem været arrangører / samarbejdspartnere / facilitatorer ved Folkekirkens
Ungdomskors kurser og øvrige faglige initiativer i hele landet. Kurserne er udbudt i samarbejde med kirkemusikskolerne. Nedenfor er disse aktiviteter listet med enkelte kommentarer:
”Korlederstemmen” 2016-17 Modul 3, den 13. januar – Modul 4, den 4. februar – Modul 5, den 11. marts
Efteruddannelsen fra 2015 genudbudt i 2016/17, i Silkeborg/Horsens og i
samarbejde med Løgumkloster og Vestervig Kirkemusikskoler. Der var i alt 19
deltagere. Efteruddannelsesforløbet består af 5 fællesmoduler + løbende,
individuel sangundervisning i perioden oktober 2016 – marts 2017.
”Lutherrose-inspirationsdag” Aalborg den 16. januar, Odense den 20. januar og Roskilde den 27. januar
Som markering af reformationsjubilæet udgav FUK for udgivelsen af
Lutherrosen, Ved de tre kursusdage blev musikken introduceret og præsenteret
for kursusdeltagerne. I samarbejde m. kirkemusikskolerne.
”Kirke og korsang –
I den nye folkeskole”
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Fredericia, den 2. februar
Inspirations-kursusdag for korledere. Om muligheder og erfaringer fra
kirkeskole-samarbejde omkring korsang og musikprojekter, med udgangspunkt
i de muligheder, der ligger i den åbne skole, efter skolereformen 2013. Affødt af

undersøgelse fra 2016. I samarbejde med Løgumkloster kirkemusikskole. Der
var 25 kursusdeltagere.
”Lutherrose-fest”

Vartov, den 4. februar
Udgivelsesarrangement i forbindelse med Lutherrose-udgivelsen.

Oplæg om FUK og korsang

Pastoralseminariet, den 5. maj.
Korkonsulenten fortalte om FUK og om korsang i kirken generelt, for
teologer/kommende præster.

Årsmøde, Landsforeningen FUK-stand m. information om FUK, Nyborg, den 19. - 20. maj
af Menighedsråd
Korkonsulenterne stod til rådighed for sparring generelt om kor i folkekirken,
om oprettelse af nye kor m.v. i FUK-standen begge dage.
Studiedage

Nodebiblioteket, Løgumkloster, den 21. - 22. juni
Korkonsulenten deltog med sparring og vejledning af kursusdeltagere.

”Sommerskole”

Rønde Højskole, den 22. - 28. juli
Korkonsulenten har været medplanlægger af kurset, og medvirkede som
kursusleder og oplægsholder

”Fyld liv i koret”

2 steder i landet: Sorø, den 8. september og Struer den 22. september
Metodikkursus for korledere. Korkonsulenterne medvirkede som
kursusinstruktører. I samarbejde med kirkemusikskolerne. Der var hhv. 28 og 23
kursusdeltagere.

”Korlederstemmen faglig dag”

Roskilde, den 6. oktober
Opfølgende kursusdag, for tidligere deltagere på efteruddannelsen – igen med
fokus på korlederens stemme, med rum til erfaringsudveksling. I samarbejde
med kirkemusikskolen. Der var 8 deltagere.

”Børnekorbasis”

Tre forløb i landet m. hver 6 kursusdage i 2016/17:
Århus den 26. august, 16 - 21. april 17, Slagelse den 4. november 16 - 2. juni 17,
Odense den 18. november 16 - 19. maj 17
Medudbydere af Børnekorbasis-kursusforløbene, ved Børnekorakademisamarbejdet.

”Børnekorbasis”

Tre forløb i landet m. hver 6 kursusdage i 2017/18:
Århus den 11. september 17 - 23. april 18, Ringsted den 27. oktober 17 - 25. maj
18, Odense den 10. november 17 - 1. juni 18
Medudbyder af Børnekorbasis-kursusforløbene, ved Børnekorakademisamarbejdet.

2-årig efteruddannelse

Fredericia, 17-18
Medudbyder af 2-årig efteruddannelse for børnekorledere, ved Børnekorakademisamarbejdet.
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4. BERETNINGER FRA UDVALG, ARBEJDSGRUPPER OG REPRÆSENTATIONER

4.1 FORLAGSUDVALGET V/ HANNE MARGRETHE TOUGAARD
Hanne Kuhlmanns ”Gloria” for blandet kor SATB og orgel er et af de få SATB-værker i FUK-serien (FUK 115),
og efterspurgt. Værket er blevet genoptrykt og samtidig opdelt i orgelnode og korpartitur, nu med FUKnummer 145 og 145a. Værket blev komponeret til Nordisk Kirkesangsfest i Oslo 2006 og vi forventer, at en
relancering kan give nyt liv til værket. ”Gloria” indgår i workshoppen ”Nordisk Messe” ved Nordisk
Kirkesangsfest i Odense, maj 2018.
”Lutherrosen” har vundet stor udbredelse og særligt salmebogen og melodibogen har solgt godt. Et
genoptryk med hhv. 1500 salmebøger og 200 melodibøger er i støbeskeen.
Oplagstallene:
FUK139 (salmebog) 1. oplag 2000 stk. - 2. oplag 1500 stk.
FUK140 (melodisamling) 1. oplag 500 stk.
FUK141 (antologi for ligestemmigt kor) 1. oplag 500 stk. - 2. oplag 1200 stk.
FUK142 (antologi for blandet kor) 1. oplag 500 stk.
FUK143 (essays om musik og poesi) 1. oplag 500 stk.
Arbejdet med jubilæumsværket ”I kor med alle engle” (tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen, musik af Jakob
Stevns-Lorentzen) er i fuld gang med planlagt udgivelse den 1. marts 2018.
”I kor med alle engle” er en liturgisk musikgudstjeneste til allehelgenstiden. De forskellige satser er udsat for
ligestemmige kor på flere niveauer, tiltænkt de mange danske kirker, som har en korskole, hvor såvel spirebørne- som juniorkor indgår. Det er intentionen med værket at også kirkens lokale præst medvirker med
liturgisk sang i værket. De liturgiske led kan enten synges af en baryton eller (mezzo)sopran stemme. Præsten
kan også vælge at læse disse afsnit, eller man kan lade en anden voksen synge de liturgiske led.
Akkompagnementet er tænkt som en veksling mellem orgel og klaver, men hele værket kan også realiseres
fra orglet. Til brug for menigheden er der udarbejdet et tekstark, der frit kan kopieres og uddeles. Mange af
satserne kan anvendes som selvstændige korindslag eller som fællessang i andre dele af kirkeåret, ved
gudstjenester og koncerter. Værket uropføres i Københavns Domkirke i forbindelse med Landsstævnet den
16. oktober 2018 under ledelse af komponisten.
I marts 2018 udkommer et jubilæumskatalog, som indeholder en komplet liste over udgivelser i Folkekirkens
Ungdomskors regi fra 1968 til 2018. Der bringes også en liste over værker komponeret til særlige lejligheder
i Folkekirkens Ungdomskor, så som Landsstævne, jubilæum, årsmøde m.m., udarbejdet af Hans Christian
Magaard og Gitte Preussler. Hans Christian Magaard har skrevet en historisk artikel om Folkekirkens
Ungdomskors nodeudgivelser og Nodebiblioteket præsenteres. Desuden er der diverse registre.
Lasse Toft Eriksen, forlaget Mixtur, og Søren Storm Larsen, forlaget Mixtur og Aarhus Musik, er fortsat vore
gode samarbejdspartnere. Nodesalget har været i positiv udvikling, særligt på grund af ”Lutherrosen”s store
succes.

4.2 PÆDAGOGISK-POLITISK UDVALG V/ LENE MARTINSEN
I det første halve år af 2017 bestod udvalget af næstformand Lene Martinsen og hovedbestyrelsesmedlem
Inger Krarup. Udvalget fortsatte arbejdet med oprettelse af et nyt samarbejde inden for amatørmusikken
efter nedlæggelsen af DAM (Dansk Amatør Musik). Dette arbejde er stadig i udvikling - nu med et projekt,
20

der er styret af AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd) med tilskud fra Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik.
Derudover arbejdede udvalget med planlægning af fejringen af Folkekirkens Ungdomskors 50 års jubilæum.
Dette arbejde fortsætter nu i hovedbestyrelsen og ikke mindst i kredsene. Efter ny konstituering i hovedbestyrelsen i efteråret består udvalget nu af næstformand Charlotte Muus Mogensen samt hovedbestyrelsesmedlemmerne Anne-Kari Ferenczi og Lene Martinsen.
På første møde drøftedes et nyt navn for udvalget - Strategisk/Politisk udvalg – samt et nyt kommissorium,
da det er et udvalg, der kontinuerligt skal udvikle sig efter hvilke behov, der er i organisationen. Nogle af de
områder, som udvalget ønsker at arbejde med er at markere Folkekirkens Ungdomskor som en vigtig del af
musiklivet i Danmark og at styrke samarbejdet med eksterne organisationer.
Der har efterfølgende desværre ikke været tid til at drøfte dette ved flere møder i 2017, da Charlotte og Lene
har måttet bruge tiden på andet arbejde i FUK bl.a. med ansættelse af nye folk og planlægning af
Jubilæumslandsstævnet.

4.3 LANDSSTÆVNEUDVALG V/ LENE MARTINSEN
Udvalget er kommet godt videre med planlægning af Jubilæums-Landsstævnet, som bliver afholdt den 13. –
17. oktober 2018 i København.
Vi fik bevilget ansættelse af en projektmedarbejder, Nina Sauerland, i november, og det var en kæmpe hjælp,
da det meget tidskrævende arbejde ligger på få hænder i udvalget.
Endelig kom aftalen om indkvartering på Sankt Annæ på plads, og herefter kunne meget anden planlægning
tage fart bl.a. ansøgninger til fonde om støtte.
Det næste store arbejde med tilmeldingsprocedure og PR kommer til at fylde i starten 2018, og der er stadig
brug for flere folk i udvalget, da Nina stopper 1. marts.

4.4 SOMMERSKOE V/ ANNE LISE QUORNING
Sommerskoleudvalg 2017:
HB har bedt Kristine Vad (i kraft af sin stilling som korkonsulent - øst) om at være tovholder/formand for
sommerskoleudvalget – og her har hun haft mulighed for selv at vælge en samarbejdspartner som medkursusleder: Anne Lise Quorning og tidl. sekretariatsleder, Sara Nørholm blev også en naturlig arbejdskraft i
udvalget.
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Tid og sted:
Den 22.- 28. juli 2017 på Rønde Høj- og Efterskole. Sommerskolen blev afholdt på dette sted for tredje gang,
og egner sig godt til formålet med de mange, og flere store lokaler; vi har skolen for os selv og den er let
tilgængelig. Samtidig er det muligt at lave såvel en voksen- som en ungdomssoveafdeling, ligesom prisen er
rimelig og maden god.
Deltagere:
48 korsangere (45 piger og 3 drenge)
10 korledere
Ledelsesteam og instruktører
Kursusledere: Kristine Vad (for korlederne) og Anne Lise Quorning (for sangerne)
Børnekor Basis: Lotte Smidt-Petersen
Ensemble og Fælleskor (inkl. højmessekor): Jonas Rasmussen
Rytmisk sang (3 dage): Camilla Hyttel
Klassisk sang (2 dage): Emil Ritter
Bodyworks: Ditte Meisler
Master Class (3 dage): Ole Faurschou
Hørelære (3 dage): Phillip Due Nørgård.
Nye tiltag:
Som nyt var der barber-shop for de mandlige (!) korledere og instruktører samt de tre drenge, performance
MasterClass med musicalsanger, direktion for alle dem, der havde lyst og endelig mulighed for ekstra
undervisning i sang og hørelære – for dem, der gerne ville ”nørde”.
Udfordring:
Det - stort set - halverede deltagerantal (ift. det ønskelige) betød, at vi ikke kunne lave kontrakter for en hel
uge med alle instruktører. På baggrund af erfaringer fra 2016 (hvor vi måtte opsige nogle af kontrakterne
med instruktørerne) valgte vi at nedjustere kontrakternes længde.
Vi havde håbet på flere drenge/unge mænd og det er altid en udfordring at fordele sangerne på holdene og
værelserne – så alle er tilfredse. Der er meget at se til som kursusledere – svært at nå det hele (”kormor”
manglede).
Tilfredshed:
Evalueringerne (af både korledere og sangere) viser generel stor tilfredshed med sommerskolen.
Dog er der flere, der savner aftensang (ligesom i Løgumkloster), bedre instrumenter – og generelt var der
selvfølgelig utilfredshed med, at ikke alle instruktører var der hele ugen. De dygtige sangere savnede større
udfordringer ift. hørelære og ønskede mere sangundervisning/stemmetræning. Sangerne fortæller, at det er
det sociale fællesskab med andre unge med samme interesse og den vilde udvikling på så få dage, der er det
FEDESTE;-) Den største utilfredshed var, at de havde svært ved at finde ud af, hvor undervisningen skulle
foregå – og den kan vi godt gøre bedre her i 2018.
Fantastisk sommerskole:
Der var en dejlig ro – om det skyldes disciplinerede sangere og korledere, dygtige og overbærende
instruktører og/eller efterhånden rutinerede kursusledere, ved jeg ikke, men det var ENDNU en fantastisk
Sommerskole! Ditte Meisler havde sin lille familie med – og vi var så heldige, at hendes mand (Christoffer)
er sanger og tidligere medlem af vokalgruppen ”Basix”. Han leverede skøn sang og guitarspil til bål-aftenen
og stod for en 2-timers Performance MasterClass, hvor 5 modige korsangere stod frem for hele
sommerskolen og fik gode råd og boostet selvtilliden.
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Trods udfordringer ift. deltagerantal, hold- og værelsesfordeling og økonomi, blev sommerskolen endnu
engang en succes – og det var med stor glæde, at sangere, korledere og instruktører åbnede dørene til en
skøn afslutningskoncert torsdag aften. Alle vendte igen hjem med rygsækken fuld af nyt repertoire, ny viden,
noget at tænke over, nye kundskaber og lyst til at lære mere – og komme igen.
Planlægning 2018:
Sommerskolen 2018 er nu planlagt i et samarbejde mellem korkonsulent Øst, Kristine Vad (tovholder) og
Anne Lise Quorning – med hjælp fra Sara Nørholm. Sommerskolen 2018 bliver en gentagelse af 2017 – dog
er alle instruktører engageret i hele ugen og lidt ændringer i instruktør-staben.
Vi håber at se flere drenge/unge mænd – skønt, hvis vi kunne lave et ”Herrehold” og også lege lidt med
blandet kor. Skemaet lægges først fast, når vi kender alle deltagerne – igen vi er åbne for at sammensætte
skemaet efter deltagernes erfaringer, kundskaber og ønsker.
Med glæde har vi kunnet se deltagernes tilmeldinger ”trille ind” siden tilmeldingens opstart – vi håber at se
MINDST lige så mange som sidste år – gerne endnu flere.
Sommerskolen i fremtiden:
Vi vil gerne forny sommerskolen, der i 2019 er Sommerskole nr. 10! Og når Kristine Vad er kommet tilbage
fra barsel (lige op til dette års sommerskole), går vi i gang med at nytænke – tænke STORT.
Har du gode idéer, så skriv gerne til enten Kristine eller Anne Lise!
SOMMERSKOLE-CITATER:
Isabel, 25 år – Gjerlev: ”Det bedste du som korsanger kan give dig selv, hvis du vil udvikle dig både fagligt og
personlig”.
Alberte, 16 år – Nørresundby: ”Det er den fedest uge i sommerferien, hvor man lærer en masse og får mange
nye venner. Jeg elsker sommerskolen!”
Jelena Heiberg – korleder, Svaneke-Ibsker: ”Man kommer altid hjem fra sommerskole med inspiration”.

4.5 NORDISK KIRKESANGSFEST V/ ANNE LISE QUORNING
Arbejdet med NKSF i 2017:
I 2017 har udvalget haft travlt med at forberede Nordisk Kirkesangsfest (NKSF) for 2018, som jo finder sted i
Odense den 9. – 13. maj 2018.
Hans Christian Magaard var en del af udvalget indtil september 2017, hvor han valgte at lade sig pensionere
fra FUK. Han var en stor hjælp ift. musikudvalgets opgaver – stor forståelse for Hans Christians valg, men et
stort savn, da han stoppede.
Musikudvalget har haft travlt med at:
• udvælge korsatser til workshops
• udvælge salmer til Symfonisk Salme II = et nyt korværk (for blandet kor) – 6 nordiske salmer er
smukt kædet sammen til et samlet værk af Povl Christian Balslev.
• samle korsatser ind til ”Nordisk Messe” – hvert land har budt ind med et messeled.
• sikre rettigheder til at bruge musikken
• møder med Søren Storm fra forlaget Mixtur
• udarbejdelse af links til uploading
• forberede særtryk af alle noder til deltagerne.
Udvalget for NKSF har holdt fem møder i Ringe/Odense i 2017 og dagsordenen har været fyldt med emner
som: tilmelding, aftaler med kongreskompagniet (de hjælper os med registrering af deltagere m.m.), aftaler
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vedrørende lokaler: Odense Koncerthus og diverse øvrige lokaliteter, fondsansøgninger, budget, aftaler og
kontrakter med instruktører og akkompagnatører. PR har fyldt meget: hjemmeside, facebook, annoncer/artikler, bannere, plakater og digitale busreklamer, diverse organisationsblade, nordiske kontakter,
program mv. Nævnes kan også arbejde med kontakt til de kirker, der skal modtage kor til Højmesse Krist
Himmelfartsdag, planlægning i forhold til buskørsel og repertoire i kirkerne (hvor alle sangere medvirker),
sponsorater, musikudvalg samt planlægning af dagsture før stævnet: Tåsinge, Egeskov slot, sejltur på Odense
å og ”HC Andersens fodspor”.
Imellem møderne har vi haft travlt med de opgaver, der er blevet os stillet på møderne.
Økonomi:
I forhold til fundraising har vi fået hjælp af Torben Stenstrup (fra ”Foreningsudviklerne”) – det har været en
stor hjælp. Pt. sender vi stadig fondsansøgninger ud – vi er næsten i mål.
Vi har med glæde modtaget 50.000 kr. fra Statens Kunstfond og 125.000 fra Nordisk Kulturfond – ligesom
FUK selv støtter med 50.000 kr.
Udfordringer:
• Fundraising
• Der er mange opgaver forbundet med at arrangere så stort et stævne – vi vil klart anbefale, at et
sådant arrangement/stævne varetages af en ansat projektmedarbejder som tovholder.
• PR – at nå ud til alle, der kunne være interesserede!
• Opbakning fra de danske kor og -ledere.
Tak til de skønne mennesker på Fyn, der har hjulpet med at få stablet en skøn KirkeSangsFest på benene –
tak til: Kirsten Wind Retoft, Inger Krarup, Kirsten Buskbjerg Lübker, Povl Christian Balslev, Preben Berg – og
Hans Christian Magaard.
Nu ser vi frem til at gennemføre NKSF!
Uddrag af program for Nordisk KirkeSangsFest 2018
Onsdag den 9. maj er der bl.a. velkomst i Odense Koncerthus og korprøver på ”Symfonisk Salme II”.
Torsdag den 10.maj (Kristi Himmelfartsdag) er der bl.a. deltagelse i højmesse i kirker på Fyn, korprøver.
Fredag den 11. maj er der bl.a. korprøve i workshops, fællessang og ”åben scene”.
Lørdag den 12. maj festaften i Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus og
søndag den 13. maj musikgudstjeneste i Odense Domkirke.

4.6 FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS NODEBIBLIOTEK V/ HELLE D. KJELDSEN
Personalenyt
Torben Rauh er fratrådt ved FUK’s årsmøde og dermed biblioteksbestyrelsen. En stor tak for det frugtbare
samarbejde. FUK’s bestyrelse har den 4.9.2017 udpeget Hanne Jessen som ny repræsentant. Winni Kilsgaard
og Kirsten Retoft er atter genvalgt for et år.
Aftalekontrakt
Formand for FUK, Marianne Christiansen, og rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole, Hans Christian Hein,
har den 27.11.2017 aftalt, at kontrakten for faglig konsulent Gitte Støvring Preussler forlænges til 1.1.2019.
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Møder
Der er afholdt 2 møder i biblioteksbestyrelsen, den 12. juni 2017 og 27. november 2017 i Forlagsudvalget,
Løgumkloster.
Nodebibliotek
Der er registreret 66 nye materialer i 2017. Tilvækstlister er sendt til biblioteksbestyrelsen og FUK’s
sekretariat.
Studieuger i Løgumkloster, 12. - 23. juni 2017
Der deltog 22 aktive korledere, deriblandt en præst, fordelt over de 2 uger.
Kirkemusikksenter Nord, Norge, holdt styremøde samme sted den 12. - 13. juni 2017 og mødtes i den anledning med biblioteksbestyrelsen og de tilstedeværende korledere. Formålet med besøget var at lave et oplæg
til et musikcenter i Nordnorge efter samme forbillede som FUK’s nodebibliotek.
Nodedatabasen
Ultimo 2017 var nodedatabasen forøget til 3.460 korsatser.
FUK’s forretningsudvalg har i efteråret 2017 frigivet en bevilling, så Søren Storm, Aarhus Musik, kan omlægge
hjemmesiden www.nodebibliotek.dk til at omfatte den nye og de ældre databaser i samme layout som FUK’s
nye hjemmeside. Dette skal ske i samarbejde med FUK’s IT-konsulent John Kjøller. Sara Nørholm har hensat
bevillingen til 2018. De ældre databaser er i september 2017 flyttet fra Web10 og genåbnet i et nyt webhotel
’UnoEuro’.
Aktiviteter
Hanne Korsgaard har foreslået, at der laves en A5-flyer om nodebiblioteket. Den kan omdeles i forskellige
korsammenhænge. Forslaget er godkendt af biblioteksbestyrelsen. Sara Nørholm har oprettet sagen til
behandling i 2018.
Presseomtale
Nodebiblioteket og studieugerne annonceres på FUK’s hjemmeside, i Nyhedsbreve og i KorNyt. FUK’s
studieuger 2018 er omtalt i Organist.org, 2017:11 og i Organistbladet 2017:11.
Samarbejde
En stor tak til alle for det gode samarbejde i bestyrelsen og med korkonsulenterne.
En særlig tak og farvel til sekretariatsleder Sara Nørholm, som gennem årene har ydet en positiv og velvillig
indsats med henblik på nodebibliotekets udvikling.

4.7. NORBUSANGRÅDET 2017 V/ HANNE MARGRETHE TOUGAARD
Norbusangrådet er en paraplyorganisation bestående af nationale børne- og ungdomskororganisationer fra
de nordiske lande. Medlemsorganisationer: Folkekirkens Ungdomskor (FUK), Danmark; De Ungas Musikförbund i Svenskfinland (DUNK), Finland; Nuorten Kuoroliitto (NUKL), Finland; KORIS, Island; Ung i Kor, Norge;
Ung Kirkesang, Norge; Rikförbundet Unga Musikanter (RUM), Sverige; UNGiKÔR, Sverige.
Folkekirkens Ungdomskors repræsentanter: Anne Lise Quorning, Hanne Margrethe Tougaard, begge fra HB,
og ungdomsrepræsentanterne Asta Augusta Lind og Birgitte Løvkvist.
Formålet med Norbusangrådets aktiviteter er at skabe kontakt mellem unge korister og korledere fra hele
Norden. Det sker bl.a. ved den årlige Norbusangfestival for børn og unge, som arrangeres på skift mellem de
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nordiske lande. Norbusangrådet arbejder også for, at der skal udvikles nyt nordisk repertoire for børne- og
ungdomskor, og der er fokus på at formidle nordisk repertoire på tværs af landegrænser.
På møderne aflægger hver medlemsorganisation rapport, så man holder hinanden orienteret om, hvad der
foregår i de forskellige nordiske børne- og ungdomskororganisationer og samtidig udveksler erfaringer.
Norbusangrådet finansierer sin virksomhed med kontingent fra medlemsorganisationerne og tilskud fra
nordiske fonde. Der er afholdt møde den 3. - 5. marts 2017 i Reykjavik, Island; den 1. - 3. september 2017 i
København; 2. - 3. marts 2017 i Göteborg, Sverige.
Norbusang festivalen 2017 blev afholdt i Os, Norge den 24.-28. maj og arrangeret af Ung i Kor. Der var ca.
600 deltagere og mange volontører. Det overordnede tema var ”Moder jord”, som også viste sig i andet end
musikalsk praksis, bl.a. med opmærksomhed på at reducere madspild i løbet af festivalen.
FUK sendte en volontør, Marie Nielsen, tidligere sanger i Skørping-Fræer Kirkekor, som deltog i festivalen.
Norbusang festivalen 2018 er den 10.-13. maj på Island, arrangeret af KORIS. Målgruppen er 10-19 år.
Arrangørerne har ønsket to volontører fra hvert land, men vi har ikke mulighed for at indfri ønsket.
Høstmødet den 1. - 3. september 2017 blev planlagt af FUK og afholdt i København. Mødet indbefattede bl.a.
en velbesøgt åben kursusdag lørdag den 2. september 2017 kl. 9.30-17.30 i Jægersborg Kirke og Sognegård,
hvor temaet var ”Børnekor på hjernen”. Hjerneforsker Peter Vuust, Århus Universitet, holdt foredrag om
”Musik på (børne)hjernen”. Pia Boysen og Margrete Enevold præsenterede Børnekorakademiet fra idé til i
dag efterfulgt af en workshop og koncert med Det Danske Børnekor. Der var også afsat tid til nordisk netværk
på kursusdagen og udveksling af diverse udgivelser, samt nodeshop ved Århus Musik. Møderne i
Norbusangrådet blev afholdt i Gentofte Kirkes sognegård og Jægersborg Kirkes Sognegård, maden blev bragt
fra Sank Lukas Stiftelsens køkken og vore gæster tog ophold på Gentofte Hotel.
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MEDLEMMER AF FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR MARTS 2018
AALBORG STIFTSKREDS
Aaby kirkes ungdomskor
Aarestrup-Haverslev kirkers pigekor
Ansgarkirkens Børne- og Ungdomskor
Arden kirkes kor
Astrup og Rostrup kirkers kor
Bangsbostrand Kirkes Børne- og Ungdomskor
Bindslev Kirke
Bistrupkirken
Brønderslev Kirke
Budolfi Rytmiske Juniorkor og Spirekor
Bælum-Solbjerg kirker
Dall, Ferslev og Volsted Kirker
Dronninglund kirkekor
Elling Strandby kirker
Englekoret
Fjerritslev Kirkekor
Frejlev kirkes Pigekor
Gistrup kirkes kor
Gjøl Kirkes Børne- og Ungdomskor
Gudumholm-Lillevorde Pastorat
Hans Egedes kirke
Hansted Kirke
Hasseris kirke
Haverslev, Skræm og Bejstrup Kirkers B & U-kor
Hellevad-Ørum Kirkekor
Hjallerup kirkes børne- og ungdomskor
Horsens-Hammer Kirkers Kor
Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør
og Vester Vandet Kirker
Hørdum-Skyum kirkers kor
Jerslev Mylund og Hellum kirkers B&U kor
Jetsmark Kirke
Komdrup, Sdr. Kongerslev og Nr. Kongerslev Kirker
Løkken-Furreby kirker
Løvvangens Kirkecenters Ungdomskor
Nibe kirkekor
Nordvestjysk Pigekor
Nørre Uttrup Kirkes Ungdomskor
Nørresundby Kirkes ungdomskor
Nøvling Kirkekor
Resen-Humlum kirkekor
Romdrup og Klarup Kirker
Sct. Clemens kirkes kor
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Sennels Kirke
Sindal-Astrup Kirkers kor
Skalborg kirkes spire-, børne- og ungdomskor
Skæve-Hørby Kirker
Skørping Kirkes Kor
Storvorde og Sejlflod kirker
Sulsted Kirke
Svenstrup Kirkes Kor
Sønderup-Suldrup kirkekor
Tårs kirkes Børne-og Ungdomskor
Thise Børnekor
Thisted Kirkes Drenge-Mandskor
Tversted-Uggerby kirkers kor
Vejgaard Kirke
Vester Hassing kirkes mini- og ungdomskor
Vestervig børnekor
Vive-Hadsund Kirker
Vodskov Kirkes Børne- og Ungdomskor
Voer og Agersted Kirke
Vrå kirkes Pigekor
Øster Brønderslev og Hallund
VIBORG STIFTSKREDS
'Jubilate' - Engesvang Kirkes børnekor
Aars kirke
Asmild Kirke
Assing Kirkes Kor
Aulum Kirkes Kor
Baunekirkens Ungdomskor
Brande Kirkekor
Durup-Tøndering-Nautrup Kirkekor
Egeris Kirkekor
Frederiks kirke- og børnekor
Gjellerup Kirke
Grinderslev-Thise-Grønning Kirkekor
Grønbæk Sogns børnekor
Holstebro Kirkes Kor
Houlkær Kirke
Hvidbjerg- Lyngs-Jegindø kirker
Højbjerg-Elsborg kirker
Hørup Kirkes Kor
Idom-Råsted kirkekor
Ikast Kirke
Lemvig kirke

Lemvig Provstis Børnekor
Løgstør Kirkes børnekor
Mejrup Kirkes Kor
MiReDo - Fredens Kirke
N.Snede kirkekor
Naur-Sir børne- og kirkekor
Nr. Felding kirkes børne- og ungekor
Nørrelandskirkens kor
Resen kirke
Sct. Johannes Kirke
Snejbjerg Kirkekor
Spirekor og Kids Voice
Struer Kirke
Sunds Kirke
Søndermarkskirkens Pigekor
Viborg Domkirke
AARHUS STIFTSKREDS
Balle og Hvinningdal kirker
Beder og Malling kirkers Børnekor og
Ungdomskor
Brabrand og Sdr. Aarslev Kirkers Børne og
Pigekor
Bregnet Kirke
Bryrup Kirke
Cantica Børne- og Ungdomskor
Dronningborg kirke
Ellevang Kirkes Børnekor
Elsted Kirkes Kor
Fredenskirken
Frederikskirken
Fruering-Vitved Kirkekor
Gosmer-Halling kirkekor
Grenaa Kirkes pigekor
Gødvad Sogns Børne- og Ungdomskor
Hammel Kirke
Harlev og Framlev kirker
Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev Kirker
Hjortshøj Kirke
Hobro Kirkes Børnekor
Hornslet kirke
Hørning kirke
Kirken i Hinnerup
Kristrup Kirkekor og Kristrup Kirkes børnekor
Landskoret
Langå Kirkekor
Linå kirke
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Lystrup kirkes Kor
LØV-sangerne
Mariehøj Kirke
Mårslet Kirke
Møllevangskirken
Odder kirkes børnekor
Ovsted, Tåning, Hylke kirkers kor
Ry kirke
Sankt Lukas kirke og Langenæskirken
Sct Mortens Kirke
Sct. Clemens Kirke
Sct. Peders Kirke
Sct. Sørens Kor
Sejs-Svejbæk
Serup-Lemming-Sejling-Sinding Sogne
Silkeborg kirke
Skanderup kirkes børne- og -ungdomskor
Skejby-Lisbjerg SPIREKOR
Skovby kirke/Skovby Børnekor
Skt Clemens Drengekor
Skt. Andreas Kirkes Pigekor og Aspirantkor
Skæring Kirke
Solkoret
Stilling kirkes Juniorkor
Storring-Stjær børnekor
Thorsager børnekor
Tilst kirkes ungdomskor
Todbjerg Kirke
Tranbjerg kirkekor
Tyrsted-Uth
Ulstrupbro kirkekor
Viby Kirke
Virklund Kirke
Virring, Essenbæk, Årslev og Hørning Kirker
Øls, Hørby, Døstrup Kirkekor
Ørsted Kirke
Østbirk og Yding kirker
RIBE STIFTSKREDS
Billund og Grene Kirker
Bramming Kirkes Børne- og Ungdomskor
Bække og Veerst kirker
Fjelstervang og Vorgod Kirker
Give Kirke
Guldager Kirkes kor
Hejnsvig Kirkekor

Janderup, Alslev og Billum kirker
Jels Kirkes Børnekor
Kristkirkens Børnekor
Kvaglund kirkes børne og ungdomskor
Lindknud og Hovborg Kirker
Løgumkloster Kirke
N. Bryndum og Vester Nebel Kirker
Nr. Løgum Kirkekor
Pastoratet ved Kongeåen
Ribe Domkirke
Ringkøbing Kirke
Rødding Sognekirkes Børne- og
Ungdomskor
Sct. Jacobi kirke
Skærbæk kirkes kor
Sneum og Tjæreborg Kirkers børnekor
Tarm Kirke
Toftlund kirkes Børne- og Ungdomskor
U-16 Koret - Hvide Sande
HADERSLEV STIFTSKREDS
Almind/Viuf kirke
Augustenborg Slotskirkes Børne- og
Ungdomskor
Barrit og Vrigsted Kirke
Bjolderup og Uge Kirkekor
Bov Kirkes Børne- og Ungdomskor
Bramdrup Kirke
Bredballe kirkes Pigekor
Broager Kirke
Christianskirkens Cantori
Christianskirkens drenge- og mandskor
Dalby kirkes børne-og ungdomskor
Egernsund Kirke
Eltang og Sdr. Vilstrup
Erritsø kirkekor
Felsted Kirke
Gauerslund kirkekor
Genner & Øster Løgum Børnekor
Gram-Fole Børnekor
Gråsten Slotskirke og Adsbøl Kirke
Haderslev Domkirke
Hammelev Sogns Børnekor
Hannerup Kirkes Børne- og Ungdomskor
Hedensted kirkes kor
Hellevad og Egvad Kirker
Hjordkær Kirke
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Hover og Grejsdal Kirker
Hvirring-Hornborg Kirkekor
Høje Kolstrup Kirke
Højen-Jerlev børnekor
Hørup Kirkes børne-ungdomskor
Jelling Pigekor
Juelsminde Kirkes Børne- og Juniorkor
Kristkirkens Korskole
Lejrskov-Jordrup kirkekor
Mølholm Kirkes kor
Nordborg kirke
Nr. Bjert kirke
Rinkenæs Kirkekor
Rise kirkes børne-og ungdomskor
Sankt Nicolai kirke
Sct. Jørgens Kirkes Pigekor
Sct. Nikolaj Sogn
Sct. Severin kirkes kor
Sdr. Bjert Kirke
Sdr.Stenderup kirkekor
Seest Kirkes kor
Simon Peters Kirke
Sindbjerg Kirkes Kirkekor
Skanderup kirkes ungdomskor
Skibet Kirke
Smidstrup kirkes tweenage choir
Sommersted og Oksenvad kirkekor
Taulov Kirkes børne- og ungdomskor
Trinitatis Kirke, Fredericia
Tyrstrup-Hjerndrup kirkekor
Ulkebøl Kirkes Ungdomskor
Varnæs Kirkes kor og korskole
Vejstrup Hejls Taps Pastorat Kirkekor
Vojens kirke
Vonsild Kirke
Ødsted Kirke
Øsby Kirke
FYNS STIFTSKREDS
Aarup og Rørup kirker
Agedrup Kirkekor
Asperup og Roerslev kirkers Juniorkor
Bellinge-Brændekilde kirkekor
Dalum Kirkes Kantori
Dyrup kirkes børne- og ungdomskor
Egense-Øster Skerninge pigekor

Gelænderlærkerne
Hans Tausens Kirke
Hjallese Kirkekor
Huldas Tøser, Kølstrup Kirke
Højby Kirkes Børnekor
Korup kirkes børnekor
Marslev-Birkende Kirkekor
Middelfart Kirkes Pigekor
Nyborg Vor Frue Kirke
Næsby Kirkes Kor
Nørre Lyndelse Kirkes børnekor
Odense Domkirke
Otterup Kirkekor
Paarup Kirkes Børne- og Ungdomskor
Ringe kirkes kor
Rønninge Kirke
Sanderum Kirkes Børne-og Ungdomskor
Sct. Jørgens kirke
Skovby, Ore og Guldbjerg Kirker
Thurø Kirke
Tornbjerg Kirke
Vejlby-Strib-Røjleskov kirker
Vester Skerninge kirkekor
Vissenbjerg kirkekor
ROSKILDE/LOLLAND-FALSTER STIFTKREDS
Aarby Kirkes Børne-og Ungdomskor
Benløse kirke
Butterup-Tuse Kirker
Dåstrup Kirkes Ungdomskor
Fuglebjerg Pigekor
Gloslunde Pastorats Kirkekor
Greve Sogns Pigekor
Gundsømagle kirke
Hagested og Gislinge Kirker
Hammer pigekor og korskole
Hårlev og Varpelev kirkekor
Haslev Kirkes Ungdomskor
Herfølge Kirke
Himmelev Kirkes Pigekor
Holsted Kirkes Kor
Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor
Hvalsø kirkes kor
Hylleholt kirkes børne- og ungdomskor
Karlslunde Kirkes Kor
Kongsted kirke
KVIDR
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Køge Kirkes Pigekor
Lynge Kirke
Mogenstrup Pigekor
Nr. Alslev og Nr. Kirkeby Kirker
Nysted Kirkes Pigekor
Nørrevangskirken
Pedersborg kirkes kor
Præstø og Skibinge Kirkers B & U-kor
Ringsted Sogns Børnekor &
Klostersangerne
Roskilde Domkirkes Pigekor
Sakskøbing Kirkes Pigekor
Sankt Povls kirkes pigekor
Sct Mikkels Kirke
Skt. Jørgens Kirke
Skt. Nikolai Kirke
Skælskør kirke
Solrød Strandkirke og Solrød Kirke
Sorø Klosterkirke & Sorø Drengekor
St. Tåstrups spire- og børnekor
Stenlille kirke
Stormarkskirkens Pigekor
Strøby Kirkes Pigekor
Svinninge kirkes børnekor
Svogerslev Kirke
Tersløse kirkes børne- og ungdomskor
Tingsted Kirke
Tune Kirke
Ung Koralklang
Valløby Kirkes Børnekor
Vigersted og Kværkeby kirkers Englekor
Vindinge og Vor Frue kirke
Vor Frue Kirke
Vor Frue Kirkes Pigekor, Vordingborg
Ølby Kirkes Pigekor
Ølsemagle Kirkes kor
KØBENHAVN/HELSINGØR STIFTSKREDS
Ansgarkirken Hedehusene
Bagsværd kirkes koncertkor
Birkerød Sogns Børne/Ungdomskor
Brøndbyvester Kirke
Brøndbyøster Børnekor
Det Danske Pigekor
Egebæksvang Kirkes Kor
Farum sogns kirker

Ferslev-Vellerup Kirkekor
Fløng Kirke
Frederiksborg Slotskirke
Glostrup Sogn
Hareskov kirkes kor
Helsingør Domkirkes Drenge- og Mandskor
Hendriksholm Kirkes Kor
Herstedvester Kirke
Herstedøster Kirkes ungdomskor og korskole
Hillerød Kirkes Kor
Hornbæk Kirke
Hvidovre Kirke
Jørlunde Kirke
Kirkespirerne Græsted Kirke
Kokkedal kirkes kor
Lille Lyngby kirkes pigekor
Lillerød Kirke
Lyngbykirkernes Børnekor
Måløv kirkes kor
Mørdrup kirkes ungdomskor
Mørkhøj kirkes spire-, børne- og pigekor
Opstandelseskirken
Pederstrup Sogns Børnekor
Pigekoret ved Oppe Sundby og Snostrup
kirker
Præstebro Kirke
Rødovre Korskole
Rønnevang kirkes ungdomskor
Skovlunde Kirke
Skovvejskirkens børne- og ungdomskor
Smørum kirke
Sorgenfri kirkes Børne- og Ungdomskor
Stengård kirke
Søborg Kirkes Børnekor
Søllerød Kirkes Korskole
Taastrup Nykirkes Børne og Ungdomskor
Torslunde kirke (Landsbyernes Børnekor)
Torup Sogns Ungdomskor
Vallensbæk Kirkes Ungdomskor
Vejleå Kirkes Børne- og Ungdomskor
Vestervang Pigekor
Villingerød kirke
Værløse Kirkes Ungdomskor
Ølstykke Kirkes Børne-& Ungdomskor
Aa Kirkes familiekor
Ansgarkirken
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Brønshøj Kirkes Pigekor
Det Danske Drengekor
Det Kgl. Danske Musikkons. Børnekor
DR Korskolen
Dragør kirkes Ungdomskor
Esajas Kirkes børne- og ungdomskor
Flintholm Kirkes Børnekor
Frederiksberg Sogns Pigekor
Ibsker og Svaneke sognes B&U-kor
Rosenvænget Sogns korskole
Rønne Kirkes Børne- og Ungdomskor
Sank Annæ Pigekor
Sankt Cæcilia Korene
Sankt Jakobs kirkes børne og juniorkor
Sct. Lukas Kirke
Tingbjerg Børne-og Ungdomskor
Vanløse Kirkes Pigekor
Vesterbro Sogn

ENKELTMEDLEMMER

AALBORG STIFTSKREDS
Helle Winther
Stinne Øllgaard
Andersen
VIBORG STIFTSKREDS
Inge Marie Andersen
Jørgen Kleon Jeppesen
Sisse Skovbakke
AARHUS STIFTSKREDS
Bent Hovalt Bertelsen
Birgitte Løvkvist
Brian Stenger Poulsen
Britta Nedergaard Hansen
Emma Hjorth
Friederike Funk
Johanne Marie Roesgaard Færch
John Kjøller
Korkonsulent Nord Jonas Rasmussen
Korkonsulent Syd Hanne Korsgaard Sundbøll
Kristian Melchior Echwald
Tove Fredsted Ravn

RIBE STIFTSKREDS
Anne Marie Stidsen
Bente Roager Knudsen
Birgit Gjelstrup
Cathrine Støvring
Preussler
Helle Kjeldsen
Ida Fyhn Dahl
Jens Erik Kristensen
Ribe Stiftskreds
HADERSLEV STIFTSKREDS
Agnes Thomsen
Alan Fyrstenberg
Thomsen
FUK Haderslev Stift
Hans Christian Magaard
Henriette Spengler
Lise Sommer Andersen
Lone Skovgaard
Marianne Christiansen
Niels Jørn Krogh
Ninna Madsen
Svitlana Leonchuk
Torben Rauh
Ulla Østergaard
Jørgensen
FYN STIFTSKREDS
Eva Kobel
Fyns Stiftskreds
Inger Krarup
Jane Laut
Kirsten Buskbjerg Lübker
Povl Chr. Balslev
Søren Egmose
Tore Bjørn Larsen
Yvonne Schouenborg
ROSKILDE/LOLLAND-FALSTERS STIFTSKREDS
Annelies van der Meer
Birgitte Bøge Pedersen
Emilie Birch Nielsen
Emma Luisa Birch Nielsen
Korkonsulent Øst – Kristine Vad
Mia Birch Engsager
Niels Andersson
Rikke Juul Morild
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Hanne Margrethe Tougaard
Vibeke Vanggaard
KØBENHAVN/HELSINGØR STIFTSKREDS
Alex Bach Andersen
Ditte Skovkær Withen Olesen
Folkekirkens Ungdomskor
John Høybye
Margit Anna Brodam
Maria Winther Jørgensen
Susanne Østergaard
Thomas Seidelin

