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CORONA-NYT: Som følge af corona-pandemien har de ti store Alsang i Domkirkerne-
arrangementer måttet aflyses/udskydes, ligesom to planlagte stævner for korsangere i
marts måned ikke kan realiseres. Det drejer sig om megastævnet den 21. marts i Vor
Frelsers Kirke, Horsens og Spirekorstævnet med Vibeke Sahner Ockelmann den 28. marts
2020 i Klostermarkskirken, Ringsted. Vårmødet i forbindelse med NORBUSANG 2021, som
skulle have fundet sted 20.-22. marts 2020 i Roskilde, erstattes af en videokonference.

FUK’s sekretariat i København er lukket for fysiske henvendelser foreløbigt indtil mandag den
30. marts 2020. Desuden er korkonsulenternes udadvendte aktiviteter aflyst. Det er stadig
muligt at kontakte sekretariat og korkonsulenter telefonisk og via e-mail. Vi følger
situationen løbende. Ændringer vil blive offentliggjort på www.fuk.dk. Hvis du har
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Sekretariatsleder Hanne Holdt Madsen, T: 21 79 35 31, E: sekretariat@fuk.dk
Projekt- og kommunikationsmedarbejder Thomas Halfdan Breck, T: 52 17 58 88, E:
kommunikation@fuk.dk

Ny formand måtte som det første tage
stilling til corona-aflysninger

Den nyvalgte formand for Folkekirkens Ungdomskor, Christiane Gammeltoft-



Hansen, måtte som sin første opgave tage stilling til corona-epidemien, som også
har fået konsekvenser for Folkekirkens Ungdomskor. Således måtte de ti Alsang i
Domkirkerne-arrangementer i marts og april 2020 aflyses til senere afholdelse.

- Det er frygteligt ærgerligt at måtte være med til aflyse alle de mange stort anlagte
arrangementer – ikke mindst i forhold til de involverede og samarbejdspartnerne. Men vi
følger naturligvis myndighedernes råd og tager situationen alvorligt, siger Christiane
Gammeltoft-Hansen. Hun glæder sig til, at det igen bliver muligt at mødes i kor- og
fællessang.

- Der er lige nu et momentum for fællessang. Den chance skal vi gribe i Folkekirkens
Ungdomskor, siger Christiane Gammeltoft-Hansen, som til dagligt er sognepræst i Lindevang
Kirke på Frederiksberg og desuden har en amatørkor-karriere bag sig.

Individ og fællesskab under ét
- Korsangen gav mig som ung pige den erfaring, at ethvert menneske har en stemme, og at
det ikke gælder om at overdøve de andre, men om at klinge sammen. Korsang er på den
måde individ og fællesskab under ét, siger Christiane Gammeltoft-Hansen. Hun ser
Folkekirkens Ungdomskor er et af de vigtigste mødesteder mellem folk og kirke.

- Mange var aldrig kommet ind i kirken og havde ikke fundet deres stemme, hvis ikke
kirkekorene havde budt dem indenfor, tilføjer Christiane Gammeltoft-Hansen. Hun ser frem
til at være med til at støtte op om og udvikle Folkekirkens Ungdomskor.

Christiane Gammeltoft-Hansen (50) er cand.theol. fra Københavns Universitet og
siden 2008 sognepræst i Lindevang sogn på Frederiksberg. Sognet er liturgisk
forsøgssogn, hvor man arbejder med gudstjenestens form og indhold, det gælder
både ordene og musikken. Christiane Gammeltoft-Hansen er desuden
uddannelseskonsulent i Københavns Stift med ansvar for efteruddannelsen af
nyansatte præster. Hun afløser Margith Pedersen, som har været formand for
Folkekirkens Ungdomskor siden 2018.

Yderligere oplysninger: Christiane Gammeltoft-Hansen, T: 40 11 69 70, E: cgh@km.dk eller
Projekt- og kommunikationsmedarbejder, Thomas Halfdan Breck, T: 52 17 58 88,
kommunikation@fuk.dk

Velkommen til den nye hovedbestyrelse



Årsmødet 2020 på Dalum Landbrugsskole var velbesøgt. Mere end et halvt hundrede
deltagere nød inspirationen fra de to workshops med henholdsvis professor i rytmisk
korledelse Jim Daus Hjernøe (Det intelligente kor) og leder af Landskoret Birgitte Næslund-
Madsen (Bevægelse i koret). Resultaterne af medlemsundersøgelsen blev fremlagt (læs
mere nedenfor), og der var livlig debat om organisationens fremtid.

Nye medlemmer af hovedbestyrelsen
På repræsentantskabsmødet blev der blandt andet valgt nye medlemmer til
hovedbestyrelsen. Ud trådte foruden formand Margith Pedersen, Inger Krarup, Hanne
Margrethe Touborg, Anne Lise Quorning, Marie Thorsted, Stefan Ingerslev (suppl.) og
Charlotte Muus Mogensen (suppl.). De modtog alle en tak for deres store indsats.

Indstillet til hovedbestyrelsen var Christiane Gammeltoft-Hansen (formand), Ole Faurschou
og Hanne Uhre Hansen. Følgende nye medlemmer blev valgt: Lars Nielsen Sardemann, Lotte
Smith-Petersen, Cecilie Smith-Petersen (suppl.), Eva Østergaard (suppl.) og Lone Marie
Lundsgaard (suppl.). Heidi Buch Klemmen og Anne-Kari Ferenczi blev genvalgt.

Den nye hovedbestyrelse ser herefter således ud:

Christiane Gammeltoft-Hansen (formand)
Anne-Kari Ferenczi (næstformand)
Ole Faurschou
Mie Korp Sloth
Hans Christian Hein
Kirsten Buskbjerg Lübker
Stine Haveman Ryholt
Gitte Støvring Preussler
Heidi Buch Klemmen
Hanne Uhre Hansen
Lars Nielsen Sardemann
Lotte Smith-Petersen

Cecilie Smith-Petersen (suppl.)
Eva Østergaard (suppl.)
Lone Marie Lundsgaard (suppl.)

Stor opbakning fra medlemmerne til
Folkekirkens Ungdomskor



Medlemmerne af Folkekirkens Ungdomskor er overvejende tilfredse med organisationen og
glade for de aktiviteter, vi tilbyder. Nogle tilbud er dog mere værdsatte end andre, og der er
også plads til forbedringer. Det viser resultatet af medlemsundersøgelsen fra februar 2020.

Stor synlighed og betydning
Folkekirkens Ungdomskor har en stor synlighed blandt medlemmerne. Næsten 95 % har
enten et indgående kendskab eller kender en del til os. De sidste 5% har hørt om os, men
kender ikke så meget til os.

Undersøgelsen peger også på, at organisationen har stor betydning for de fleste medlemmer.
Seks ud af 10 medlemmer angiver, at Folkekirkens Ungdomskor har væsentlig eller stor
betydning for deres korarbejde.

Det er især kurser og videredannelse, korstævner og nodeudgivelser, som er i høj kurs. Men
også korkonsulenter, nyhedsbreve og medlemsbladet Kornyt har betydning for mange
medlemmer. Et markant flertal fremhæver desuden stiftskredsenes store betydning.

Menighedsrådene bakker op
Når det kommer til, hvor tilfredse medlemmerne er med kvaliteten af de forskellige tilbud, er
det igen kurser og videredannelse, korstævner og nodeudgivelser, der topper. Mens der hvad
angår skriftligt materiale, hjemmesiden og de sociale medier stadig er plads til forbedringer.

Et stort flertal mener, at menighedsrådets opbakning er den faktor, som har størst betydning
for at lykkes med korarbejdet. Heldigvis peger et ligeså stort flertal på, at opbakningen fra
menighedsrådet er stor. Den overvejende bekymring drejer sig om, hvordan man også i
fremtiden kan rekruttere og fastholde nye børn og unge til kirkekorene i en tid med
konkurrence fra både skolereform og andre fritidstilbud.

Medlemsundersøgelsen blev gennemført i perioden 18. februar - 1. marts 2020
blandt Folkekirkens Ungdomskors cirka 500 medlemmer (kirke/kor eller
personlige medlemmer). Svarprocenten var 30, og svarene fordelte sig jævnt
mellem landets stiftskredse og medlemstyper. Resultatet af undersøgelsen vil
indgå i Folkekirkens Ungdomskors strategi- og udviklingsarbejde i 2020-21.

Yderligere oplysninger: Projekt- og kommunikationsmedarbejder Thomas Halfdan Breck, T:
52 17 58 88, E: kommunikation@fuk.dk

Husk at rette medlemsoplysninger



og tilføje oplysninger om kor på
www.medlem.fuk.dk

Kommende kurser

Vores kursuskatalog for 2020 og 2021 er kommet. Her kan du blandt andet læse
om kurserne "Den digetale korleder", 15. maj 2020 i Aarhus og 28. august 2020 i
Roskilde samt "RepertoireGuld", 5. juni 2020 i Sorø - download kursuskataloget.

Bevæg koret - vi behøver jo ikke stå
stille, mens vi synger

Få inspiration til både den kropslige og musikalske bevægelse i koret, når Birgitte Næslund-
Madsen og Jonas Rasmussen udforsker korlederens muligheder for at udvikle koreografier og
direktionsteknik. Gennem oplæg, eksempler, sange, opvarmning og små opgaver
demonstreres idéer og enkle koreografier til koret, som udvider oplevelsen af sang og lyd -
både ved guds tjeneste og ved koncert.

24. april 2020 kl. 10-16, Klostermarkskirken i Ringsted

Læs mere og find oplysninger om tilmelding her.

http://fuk.dk/media/1320/fuk_kursuskatalog_2020-2021_digital.pdf
http://fuk.dk/media/1183/flyer-3-bevaeg-koret-2019_digital.pdf


Tag med på Sommerskolen - et tilbud til
både korledere og korsangere
Nu kan du tilmelde dig Sommerskolen, der er ét af Folkekirkens Ungdomskors mest
populære tilbud for både korsangere og korledere. I 2020 udbyder vi som noget helt nyt en
ORGELLINJE for unge organister m/k 13-29 år med både solo- og holdundervisning sammen
med andre organister og på tværs af holdene.

Samtidig har vi stadigvæk KORLEDERLINJEN (korledere på alle niveauer, der ønsker faglig
fordybelse, ny inspiration og kollegialt samvær) og SANGERLINJEN (sangere m/k 13-29 år,
der har lyst til at arbejde med en række af landets bedste instruktører og møde andre unge,
der elsker at synge i kor).

Søndag den 26. juli til lørdag den 1. august 2020, Orkesterefterskolen i Holstebro

Læs mere eller gå direkte til tilmeldingen.

http://fuk.dk/aktiviteter/for-korledere/sommerskolen-2020/
http://fuk.dk/aktiviteter/for-korsangere-mfl/sommerskolen-2020/tilmelding-til-sommerskolen-2020/


U-CAMP - tre intense dage for unge, der
gerne vil blive bedre ungdomsledere

Som optakt til Sommerskolen gennemfører vi igen i år U-CAMP, hvor man som ung kan lære
om samarbejde og teambuilding, organisation og projektledelse, få kursus i førstehjælp og
komme på pilgrimsvandring. Gennem debat og gruppearbejde sætter vi fokus på
kommunikation, ansvar, tillid, tolerance og respekt. Alt det der skal til for at blive en god
ungdomsleder.

På tredjedagen bliver ungdomslederne klædt på til at tage medansvar for Folkekirkens
Ungdomskors Sommerskole. Man kan derfor med fordel vælge at deltage i både camp og
Sommerskole, men det er ikke et krav.

Torsdag den 23. juli - lørdag 25. juli 2020, Orkesterefterskolen i Holstebro.

Download folder om U-CAMP OBS: Kun 12 pladser som fordeles efter først-til-mølle!
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