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FORMANDEN HAR ORDET… 

 
Kære alle 
 
 
Her lige på falderebet til sommerferien - de 
fleste kor er jo nu nok stoppet for denne 
sæson, kommer her en sommerudgave af et 
Kredsnyt.  
 
Sikke dog et forår vi har haft, med aflyste 
korprøver, stævner, koncerter og alt muligt - 
korprøver over nettet - udenfor i mindre 
grupper - i tunneller i regnvejr - kreativiteten 
har været stor for at få ting til at lykkedes. Hvis 
I har prøvet noget af den slags må I endelig 
dele det i vores facebookgruppe. 
 
Hver især sidder vi nok også med en 
usikkerhed omkring efterårssæsonen - 
hvordan må/kan vi mødes efter sommerferien? 
Lige nu er der jo ingen svar at hente nogen 
steder, men vi må være forberedte på, at vi 
også i efteråret kan komme til at skulle holde 
korprøver under hensyntagen til Corona. Igen 
vil jeg opfordre til at benytte facebookgruppen 
til at søge og give gode idéer angående 
håndteringen. 
 
Vi havde i kredsbestyrelsen arrangeret et stort 
stævne d. 24. oktober med Janne Mark og 
band, men vi mener ikke, at vi på nuværende 
tidspunkt kan være sikre på, at måtte samle så 
mange deltagere og publikum som der skal til, 
så vi arbejder på et alternativ. Der bliver altså 
stævne den dag i Horsens, måske bliver det 
kortere, måske begrænses deltagerantal, måske 
sendes det ud via facebook, så man hjemme i 
egne korlokaler kan være med. Det er noget vi 
må tage stilling til, når vi nærmer os.  
 
 

 
Læg mærke til datoen for generalforsamlingen - 
der har i de seneste par år været lidt vigende 
antal deltagere, så Kredsbestyrelsen har valgt at 
prøve at flytte Korledernetværksmødet og 
generalforsamlingen til en hverdag. Håber 
mange har lyst til at deltage. 
 
I ønskes alle en dejlig sommer 
 
Med venlig hilsen 
 
Brian Stenger Poulsen 



 

 

ALTERNATIVT BØRNEKORSTÆVNE 
 
TID: Lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 10.00. 
STED: Vor Frelsers kirke, Kippervig 2, 8700 Horsens 
Pga. aflysningen/udskydningen af korstævnet med Janne Mark & band arbejder vi på at lave et alternativt 
korstævne samme dag. Konceptet afhænger af, hvordan det hele ser ud, når vi nærmer os, men vi vil 
komme med ny information, så snart vi ved mere! Stævnet er fra 3. klasse. 

 
NYTÅRSKUR & GENERALFORSAMLING 

 
TID: Fredag d. 15. januar 2021 fra kl. 10.00-15.00 
STED: Hornslet sognegård, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet 
OPLÆG VED: Henrik Skærbæk Jespersen 
Næste års nytårskur er allerede på plads! Vi har rykket den fra 
søndag eftermiddag/aften til en fredag og byder denne gang på 
dejlig frokost J  
Henrik Skærbæk Jespersen fra Haderslev domkirke vil komme 
og fortælle om rekruttering og fastholdelse – udfordringer som 
vi alle kender til. Vi glæder os allerede til at se jer alle! 

 
SPIREKORSTÆVNE (1.-3. klasse) 

 
TID: Lørdag d. 6. februar 2021 kl. 10.00-13.00 (åben prøve kl. 12.30) 
STED: Skt. Andreas kirke, Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ 

INSTRUKTØR: Anja Haven 
PRIS: Gratis 
Tag dit spirekor med til nogle skønne timer i Randers! Anja Haven er 
uddannet musikpædagog og børnekorleder fra Syddansk 
Musikkonservatorium og arbejder bl.a. som dirigent for spirekorene i 
Det Danske Pigekor og som sangkonsulent for Sangens Hus. Ved 
korstævnet vil der være fokus på krop, leg og bevægelse i arbejdet med 
forskellige salmer og sjove børnesange.  
 
 

BØRNEKORSTÆVNE (3.-6. klasse) 
 
TID: Lørdag d. 6. marts 2021 kl. 10.00-16.30 (åben prøve kl. 15.30) 
STED: Silkeborg kirke, Torvet 10C, 8600 Silkeborg 
INSTRUKTØRER: Lotte Smith-Petersen  

PRIS: 75 kr. pr. sanger 
Tag dine større sangere med til en hyggelig dag i Silkeborg!  
Lotte Smith-Petersen er uddannet sangpædagog og korleder fra Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium. I 16 år har hun udviklet og ledet 
Vesterbro Sogn Børne- og Ungdomskor, som i dag tæller 160 børn 
fordelt på fire kor. Lotte underviser bl.a. i børnekorledelse på 
kirkemusikskolen Vestervig og har flittigt undervist på FUKs 
Sommerskole og holdt utallige stævner og Masterclasses i ind- og 
udland for både korsangere og korledere. I hendes korarbejde er det 
sangtekniske helt centralt, som et udgangspunkt for arbejdet med 
intonation, frasering og klang.  
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OBS! 
KORSTÆVNE & KONCERT 

MED  
JANNE MARK & BAND 

LØRDAG D. 24. OKTOBER 
KL. 10.00-17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI ARBEJDER PÅ EN NY DATO I EFTERÅRET 2021!!!! 

 
 
 

KORSTÆVNET ER ARRANGERET AF KORORGANISATIONEN 

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR, FUK  
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AKTIVITETSKALENDER 
 

FUK Aarhus Stiftskreds 2020-2021: 
 

Lørdag d. 24. oktober kl. 10.00-?? 
Alternativt børnekorstævne i Horsens, nærmere info følger 
Fredag d. 15. januar kl. 10.00-15.00 
Nytårskur & generalforsamling i Hornslet sognegård 
Lørdag d. 6. februar kl. 10.00-13.00 
Spirekorstævne i Skt. Andreas kirke, Randers 
Lørdag d. 6. marts kl. 10.00-16.30 
Børnekorstævne i Silkeborg kirke 

 
Læs meget mere på www.fuk.dk eller i Kornyt. 
 
 

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

 
KONTOOPLYSNINGER 
FUK Aarhus Stiftskreds, Sparekassen Djursland 
Reg.nr. 9388, Kontonr. 0001110314 
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Brænder du inde med gode ideer til, hvad der skal ske i din stiftskreds af f.eks. 
korstævner, kurser, idéudveksling, instruktørnavne osv.,  

så kontakt endelig bestyrelsen! 
Måske du også har et spirekor, børnekor eller ungdomskor, som kunne danne 

grobund for et korstævne i DIN kirke?? Vi hører meget gerne fra vores 
medlemmer – det er JER og JERES kor, vi arbejder for! 
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BESTYRELSEN

 
KREDSBESTYRELSEN I AARHUS BESTÅR AF 
 
 
Formand  
Brian Stenger Poulsen 
Sct. Peders kirke, Randers  
Amtoftvej 4A, 8240 Risskov  
Tlf. 21568240 
b_stenger_poulsen@hotmail.com 
 
Næstformand  
Thomas H. Lennert  
Hornslet kirke  
Ahornvej 17, 8543 Hornslet 
Tlf. 21741107  
thomas@lennerts.dk 
 
Kredsnyt-redaktør 
Anne Gössler Christensen  
Linå og Sejs-Svejbæk kirker  
Linåbuen 3, 8600 Silkeborg 
Tlf. 61670084 
annegoessler@gmail.com 
 
Kasserer  
Annette Søvndal 
Gødvad og Dybkær kirker 
Nørholmvej 4, 7400 Herning 
Tlf. 30363551 
organistgoedvad@gmail.com 
 
 
 


