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Med jubilæet kan vi naturligvis fejre os selv, men 
vigtigst er formålet, som det er formuleret: ”Målet 
er at styrke sangen til almen dannelse og til glæde 
for det enkelte menneske, menigheden og samfun-
det.” Korsangens almene betydning og kirkekorsan-
gens betydning for gudstjenesteliv og menigheder 
går hånd i hånd. Kirkekorsangen løfter, beriger 
og giver en dimension, som vi ikke kan undvære i 
folke kirken.  

Folkekirkens Ungdomskor vil med jubilæet mar-
kere flere ting, naturligvis fejre historien igennem 
årene og de mennesker, som har været med og 
ihærdigt arbejdet for sagen. Uden ildsjæle og et 
dedikeret arbejde var vi ikke, hvor vi er i dag, - hvor 
vi arbejder på en solid og løfterig basis for folke-
kirkens korarbejde i fremtiden. Visionen er at finde 
endnu flere kor – børne- ungdoms- og voksenkor i 
den danske folkekirke. 

Jubilæumsnummeret af KORNYT rummer for-
tællingerne om mange afgørende initiativer: 
korskole, udgivelse af nodemateriale og andet 
materiale, nodebibliotek, uddannelsestilbud for 
kordirigenter, korkonsulentordning, samarbejds-
relationer med partnere, stævner, og dermed inspi-
ration på alle måder til at gøre korarbejdet så kvali-
ficeret og af en sådan kvalitet, så det kan bibringe til 
at se mulighederne for Folkekirkens Ungdomskor 
fremover. 

Til lykke til alle, som har været en del af de første 
50 år – og tak til alle, fordi vi er nået så langt, som vi 
er i dag. Det er glædeligt og lovende for fremtiden. 

Folkekirkens Ungdomskor – FUK 
Sekretariatet 
Farvergade 27 D, 2. sal
1463 København K
Tlf. 21 79 35 31
Mail: fuk@fuk.dk
Web: www.fuk.dk

KorNyt
KorNyt udkommer to gange årligt 
og udsendes til alle medlemmer 
af Folkekirkens Ungdomskor. 
Enkeltmedlemmer modtager ét 
eksemplar. Kor-kirke-medlemmer 
modtager som udgangspunkt to 
eksemplarer, hvoraf det ene er til-
tænkt menighedsrådet. Ønsker man 
flere eksemplarer af KorNyt, kan de 
bestilles på sekretariatet. 
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Om Folkekirkens Ungdomskor 
Folkekirkens Ungdomskor er 
landsorganisationen for kor i og 
omkring folke kirken og er med 
12.000 korsangere og korledere 
Danmarks største kor organisation. 
Folkekirkens Ungdoms kor varetager 
kor sangernes og korledernes 
interesser gennem en lang række 
aktiviteter og er dermed en aktiv 
medspiller i folkekirkens korarbejde 
og i forhold til at tilbyde børn, unge 
og voksne et liv med sang og musik. 

Læs mere om Folkekirkens 
 Ungdomskor på www.fuk.dk og 
følg på Facebook.

50 år for Folkekirkens Ungdomskor er måske ikke meget – men de 50 år er meget afgørende. Med 
etableringen i 1968 af Folkekirkens Ungdomskor som organisation, arbejdsfællesskab og som 
inspirationsforum til musikalsk udvikling i folkekirken, blev de første 50 år aldeles afgørende. 
Det gælder naturligvis for dirigenter og korsangere, men Folkekirkens Ungdomskors arbejde har 
uvurderlig betydning for folkekirkens gudstjenesteliv og dermed for menigheder i hele Danmark. 
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Nyt navn:
Folkekirkens
Ungdomskor
Første udgivelse
i FUK-serien*

Landsstævne
i Odense,
1000 deltagere

Første
landsstævne
i Kolding,
527 deltagere

CD-indspilning,
FUK-serien, Cantorinus
Samarbejde med
Danske Børne- og 
Ungdomskor og andre 
kororganisa tioner,
Landssekretariatet for 
Dansk Amatørmusik mv.

25-års jubilæum
Første danske
Norbusang-festival,
Aalborg
FUK’s Nodebibliotek
åbner i Skalborg Kirke, 
Aalborg
Første korlederkursus
i Løgumkloster

Lønnet sekretær 
ansættes
FUK-kor deltager i 
Sangerdyst 

FUK med i
Musisk Center
 Askov

Landskoret 
oprettes

Komponist-
konkurrence

1968 1969 2001199719721970 1993 1999 200320001988

FUK’S START I 1968
I samarbejde med Det 
Københavnske Kirkefond 
blev der fra 1967 udsendt 
nodeforslag til børne- og 
ungdomskor. Ved et 
møde i Herning den 11. 
november blev ”Drenge- 
og Pigekor som kirkelig 
funktion” etableret for 
organister, præster, 
korledere og menigheds-
rådsmedlemmer; samar-
bejde med alle stifter. Fra 
1970 blev navnet ændret 
til ”Folkekirkens Ungdom-
skor”. Vigtigt fra begyn-
delsen var nodeudgivelser 
i bl.a. KorNyt, kurser og 
stævner.

NODEUDGIVELSER OG KORNYT
1968 Første nodeudsendelser. Derefter 
node udgivelser hvert år via diverse forlag

1969 KorNyt med noder, 4 numre hvert år 

1970 Første udgivelse i FUK-serien: 
Syng herren en ny sang af Ulrich Teuber

2000 Komponistkonkurrence og udgivelse 
nr. 100 i FUK-serien: Perikope 

2013 KorNyt i nyt layout udkommer
2 gange pr. år

2017 Lutherrosen udgives

2018 Jubilæumsværkerne Og Gud sang og
I kor med alle engle udgives
(hhv. nr. 146 og 147 i FUK-serien)

LANDSSTÆVNER
Siden 1972 har FUK
arrangeret 13 landsstævner: 
Kolding (1972) 
Vestervig (1975) 
Lolland-Falster (1978) 
Bornholm (1981)
Aalborg (1984)
Odense (1988)
Århus (1992)
Sønderjylland (1996)
Sjælland (2000)
Herning (2005)
Herning (2008)
Aalborg (2012)
Århus (2015)

NORDISK SAMARBEJDE
FUK har fra slutningen af 1980’erne været med i 
det nordiske børne- og ungdomskorsamarbejde 
og på skift med de øvrige nordiske lande afholdt 
Norbusang-festivaler: Aalborg (1993), Frederikshavn 
(1997), Esbjerg (2002), Odense (2006), Horsens 
(2011) Holstebro (2016). I 2008 blev Norbusang-rådet 
udvidet med ungdomsrepræsentanter. Ivar Mæland 
fra Danmark var præsident for rådet fra 2008-2013. 
Herefter overtog norske Nils Hidle posten.

NODEBIBLIOTEKET
FUK’s nodebibliotek åbnede i 1993 i Aalborg, 
fra 1996 i Skalborg Kirke. I 2008 flyttede 
nodebiblioteket til Folkekirkens Uddannelses- 
og Videnscenter i Løgumkloster (FUV). Daglig 
drift varetages af FUV’s bibliotekar og en 
korfaglig konsulent. Der holdes løbende kurser 
og studiedage. Biblioteket indeholder bl.a. en 
nodedatabase bygget op over kirkeårets  
søn- og helligdage.

KURSER FOR KORLEDERE OG SANGERE
Kurser har fra starten været en grundlæggende del af 
FUK’s virke: Årsmøder med kursusdel for korlederne, fra 
1976 suppleret med korlejrskole for de ældste sangere, 
bl.a. korlederkurser på Løgumkloster Højskole fra 1993, 
Læreplanskurser, Sommerskole for både korledere og 
korsangere (Ollerup 2008, siden Løgumkloster og nu 
Rønde Høj og -efterskole.

*Se også Jubilæums-
kataloget 1968-2018, 
Forlaget Mixtur, 2018
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Gud, jeg tror, du sang af lyk ke,- da du så din grøn ne- jord, og de stjer ne- blå- ga -

h = ca. 60

lak ser- sang hal le- lu- ja- i kor. Or det- skab te- jord og him mel,- men den
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før ste- sol op- gang- tænd te- du i vin ter- mør- ket,- da du sang din mor gen- sang.-

11

C

C

&
b

Gm7/c F/c Gm7/c F D/f# Gm Dm/f

Og Gud sang

Koralsats

1.

Tekst: Niels Johansen 2017

Musik: Phillip Faber 2018

?

b

# n

&
b

EØ A

#

Dm G9/h C
/bb A

#

Dm

?

b n b

&
b

C/e F F7/a

b

Bb F/a Gm7 F/a G/h F/c Bb/c F

U

2.

1. Gud, jeg tror, du sang af lykke,

da du så din grønne jord,

og de stjerneblå galakser

sang halleluja i kor.

Ordet skabte jord og himmel, 

men den første solopgang

tændte du i vintermørket, 

da du sang din morgensang.

Ja, du kaldte sol og måne

ud af mørket med din sang,

og da solen kyssed lærken,

fik dens sang sit vingefang. 

Kaskelotter sang i havet, 

drosler sang skærsommer ind. 

Adam spillede for Eva 

svalt i skyggen af en lind. 

3.

4. Og når solen går sin bane,

følger sangen lysfyldt med.

Stiger op som katedraler. 

Synker ned som aftenfred.  

Krydser hav og landegrænser.

Bærer små som store ord,

og de stjerneblå galakser

synger med i samme kor.

Skønt vi lever øst for haven,

drømmer vi om paradis,

og når hjertets strenge stemmes,

synger vi igen din pris. 

Åbner ører, mund og hjerte,

byder dagen op med sang,

synger solen ud af mørket

som den første solopgang. 
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KORSATS: OG GUD SANG
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&
DE FØRSTE SPÆDE SKRIDT
”Jeg havde et lille børnekor og et drengekor i Fredensborg 
Slotskirke”, fortæller daværende organist ved Fredensborg 
Slotskirke, Arne Nyrop Strenge, i et interview i 1996, og 
han fortsætter:

”Kordegn Vagn Sejersen havde et lille børnekor i Virum 
Kirke. Vi var begge meget inspirerede af den svenske kor-
bevægelse og tænkte, om det ville være muligt at få noget 
lignende op at stå i Danmark. Det var det! Men vi gik lang-
somt og forsigtigt til værks.”

To ildsjæle havde sammen med bl.a. Ellinor Nyrop Stren-
ge, der var korleder i Virum og organist, mag.art. Ulrich 
Teuber, taget de første spæde skridt til det, vi i dag kender 
som Folkekirkens Ungdomskor. En organist og en kor-
degn, der langsomt, men sikkert, fik overbevist menigheds-
råd og organister over hele landet om, at det var en god ide 
at organisere børne- og ungdomskor for såvel drenge- som 
pigekor.

VISIONEN
At skabe en organisation, der kunne danne paraply over 
alle kor, og som også kunne arbejde med repertoire, som 

dels var anvendeligt for det enkelte kor, men som også var 
anvendeligt i forbindelse med gudstjenesten. Det var det, 
der var det overordnede mål for organisten, kordegnen og 
de andre involverede.

Der blev udsendt studiemapper til interesserede sogne og 
enkeltpersoner: ”Drenge- og Pigekor som kirkelig funkti-
on”. Den første sending blev udsendt i sommeren 1967, og 
det viste sig, at ideen faldt i god jord. Snart var Arne Nyrop 
Strenge og Vagn Sejersen nødt til at søge såvel økonomisk 
som logistisk hjælp til det store arbejde, de havde kastet sig 
ud i, og den kom heldigvis i form af en fælles bekendt, H.C. 
Lorentzen, der var præst ved Stengård Kirke i Gladsaxe og 
på det tidspunkt også sekretær i Kirkefondet.

H.C. Lorentzen var selv meget inspireret af den engelske 
drengekortradition, og han fik Kirkefondet til at gå ind 
med økonomisk og praktisk støtte til udsendelsen af de 
mange studiemapper.

H.C. Lorentzen indså imidlertid hurtigt, at der nok skulle 
mere til end som så, og derfor inviterede han og Kirkefon-
det til et kursus, som skulle finde sted i Herning den 10.-
11. november 1968.

ORGANISTEN

AF HENRIK THORNGAARD
LEDER AF FOLKEKIRKENS HUS, AALBORG

KORDEGNEN
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MØDET I HERNING
Invitationen til kurset gik til organi-
ster, korledere, præster og menigheds-
rådsmedlemmer. Et bredt sammensat 
panel drøftede korfællesskabets frem-
tid, og der var oplæg ved forskellige 
fagpersoner, både musikere og teolo-
ger, under emnet: ”Drenge- og Pige-
kor som kirkelig funktion”.

Mødet i Herning var præget af stor 
diskussionslyst – og der var bestemt 
heller ikke enighed om alt. Vedtægter 
og bestyrelsesvalg kom således først på 
plads under den afsluttende middag!

Organisationens navn blev ”Folkekir-
kens Drenge- og Pigekor". Et navn, 
der senere – på generalforsamlingen 
den 11. oktober 1970 - blev ændret 
til "Folkekirkens Ungdomskor", som 
bedre dækkede de aktuelle alders-
klasser. Formand blev biskop Johan-
nes W. Jakobsen fra Viborg.

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR
Det lå bag stifternes tanker, at Folke-
kirkens Ungdomskor skulle være en 
organisation for korledere, præster og 
menighedsrådsmedlemmer, altså en 
bred kreds af personer med interesse 
for "Drenge- og Pigekor som kirkelig 
funktion". Sådan blev det, og sådan er 
det!

Weekendstævner og ”Årskurser", som 
senere blev til "Korkurser”, har været 
blandt Folkekirkens Ungdomskors 
mange aktiviteter, og utallige kendte 
kornavne har været blandt instruktø-
rerne, når Folkekirkens Ungdomskor 
har kaldt til samling.

Musikforlæggeren Svend G. Asmus-
sen, professor Dan Olof Stenlund, 
kordirigenten Per Enevold, kordiri-
genten Søren K. Hansen, organisten 
og dirigenten Mads Bille, komponi-
sten Bent Lorentzen og stemmepæ-
dagogen, komponisten og korlederen, 
Carl-Bertil Agnestig var blandt de 
instruktører, der gæstede Folkekirkens 
Ungdomskors stævner i de følgende 
år. Sidstnævnte blev en kæmpesucces. 
Så stor, at såvel stævne som Viborg 
Gymnastikhøjskole var i fare for at 
kuldsejle på grund af den store til-
strømning.

Der kunne skrives døre op og stol-
per ned om, hvad Folkekirkens Ung-
domskor har haft af stævner og
instruktører siden da. En oplistning af 
det hører hjemme andetsteds, men det 
er rigtig mange.

LANDSSTÆVNE
Nævnes skal det dog, at Folkekirkens 
Ungdomskor i juni 1972 afholdt det 
første landsstævne i Kolding under 
mottoet: "Lovsang til alle tider". Der 
deltog 27 kor med 527 medlemmer 
ud af en medlemskreds, der på davæ-
rende tidspunkt talte 70 kor med ca. 
1500 medlemmer.

Et frø var plantet og begyndte snart at 
spire. Landsstævnerne blev en traditi-
on, og i de følgende år blev de afholdt 
med 3 års mellemrum. Det blev senere 
til 4 år for at give arrangørerne bedre 
tid til det store forberedelsesarbejde.

50 ÅR MED FOLKEKIRKENS 
UNGDOMSKOR
I år kan Folkekirkens Ungdomskor så 
fejre, at det er 50 år siden organisa-
tionen blev dannet, og ved sådan en 
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lejlighed kigger man helt naturligt til-
bage på de mange år. Hvad kom etab-
leringen af Folkekirkens Ungdomskor 
til at betyde? Hvilke spor har organi-
sationen sat sig i det sang- og musi-
karbejde, der i dag udøves i kirken? 
Hvordan kommer Folkekirkens Ung-
domskor til at se ud i fremtiden? Er 
der nye tiltag – nye tendenser på vej?

Folkekirkens Ungdomskors tidligere 
formand, biskop Marianne Christi-
ansen, rammer et par af ovennævnte 
spørgsmål fint ind, når hun i forenin-
gens blad ”KorNyt“ fra foråret 2018 
skriver:

”Jeg fik noder i hånden, lærte at for-
stå dem og lærte at bruge ørerne og 
munden til at gå ind i en fælles klang. 
Jeg lærte, hvad overstemmer er, tert-
ser og kvinter, pauser og fermater. Jeg 
lærte, hvor mange stille lege, man kan 

lege under prædikenen. Jeg lærte sal-
mebogen og gudstjenesten og Mozart 
og folkesangene og ny musik at kende 
som noget, man selv kan lægge stem-
me til. Og jeg lærte, at ”de store” og ”de 
små” ikke kan undvære hinanden, for 
alle stemmer hører med i et kor.”

En stærkt personlig betragtning af 
Marianne Christiansen, der selv i en 
alder af 7 år fandt vej til Dronning-
lund Kirkekor, som er et af de ældste 
kirkekor i Danmark.

Arne Nyrop Strenge og Vagn Sejersen 
ville have klappet i deres små hænder 
over sådan en beskrivelse af, hvad det 
har betydet at have været en del af et 
kor, som fik stor glæde af, at der kom 
en organisation, som kunne inspirere 
og tænke nyt. Det var jo lige præcis 
det, de ønskede skulle ske.

På Folkekirkens Ungdomskors hjem-
meside kan man læse en klar og præ-
cis definition af, hvad organisationen 
er i dag, og hvilken rolle, den gerne vil 
spille anno 2018: ”Folkekirkens Ung-
domskor er landsorganisationen af 
børne- og ungdomskor i folkekirken 
og er med sine ca. 12.000 korsangere 
og korledere Danmarks største koror-
ganisation.

Folkekirkens Ungdomskor varetager 
korsangernes og korledernes interes-
ser gennem en lang række aktiviteter, 
og Folkekirkens Ungdomskor er der-
med en aktiv medspiller i folkekirkens 
korarbejde og i forhold til at tilbyde 
børn og unge i Danmark et liv med 
sang og musik.

Kirkekorene udgør folkekirkens 
vækstlag og er det første led i den mu-
sikalske fødekæde. At dette er af helt 
afgørende betydning både for kirken 
og for sangkulturen, ønsker Folke-
kirkens Ungdomskor at sætte særligt 
fokus på, og organisationen undergår 
i disse år en modernisering, der skal 
styrke Folkekirkens Ungdomskors 
rolle som en aktiv kirkelig, politisk og 
kulturel medspiller.”

Klar tale fra en organisation, der er 
under stor forandring og modernise-
ring i disse år. Blandt kernefunktio-
nerne og kompetencerne finder man 
dog stadig: Udgivelse af noder, node-
bibliotek, kurser, stævner, coach- og 
konsulentvirksomhed, landsstævner 
og meget mere.
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Folkekirkens Ungdomskor ledes af en hovedbestyrelse, og 
et sekretariat med base i Vartov i København, styrer orga-
nisationen. Dertil kommer 8 stiftskredse rundt omkring i 
hele landet: I Aalborg, Aarhus, Viborg, København/Hel-
singør, Roskilde/Lolland-Falster, Haderslev, Fyn og Ribe. 
Kredse, der spiller en stor rolle i det daglige arbejde i Fol-
kekirkens Ungdomskor. Stiftskredsene støtter bl.a. opret-
telsen af børne- og ungdomskor ved kirkerne, ligesom de 
hjælper med at udbygge samarbejdet og fællesskabet mel-
lem de bestående kor gennem kurser, stævner m.v. 

LANDSKOR
At kirkekorene ikke blot skulle udgøre folkekirkens vækst-
lag, men også det folkekirkelige eliteplan, fik man et ek-
sempel på, da Folkekirkens Ungdomskor i 2003 oprettede 
et landskor, der samlede de bedste sangere fra de lokale kir-
kekor for at lave koncerter, indspille CD’er og medvirke ved 
festligheder i folkekirkeligt regi.

Én af de sangere, der fik lov til at opleve Folkekirkens Ung-
domskors Landskor, var operasanger Julie MeeRa Albert-
sen. Hun fortæller i et interview om sin tid i koret:

”Jeg husker især en sommerturné, vi var på i Jylland i en 
uge. Kemien sangerne imellem var bare rigtig god. Alle 
var søde ved hinanden, og selvom vi sang i mange timer 
om dagen, fortsatte vi, når der var fri leg. Og vi var nogle 
fantastiske steder at synge. Dirigenten Morten Bech var 
fantastisk. Han var tålmodig, sjov og ambitiøs.

Min tid i Landskoret har betydet meget for mig, og de år, 
jeg var med, har været helt uvurderlige. Både socialt og mu-
sikalsk formåede koret virkelig at udvikle mig. Jeg blev så 
glad for den klassiske musik, at jeg senere valgte at søge på 
MGK som klassisk sanger. Det blev derefter til en kandidat 
på Musikkonservatoriet og sidenhen en 3-årig uddannelse 
på Operaakademiet.”

Et godt billede på, hvad den side af Folkekirkens Ung-
domskors virke kom til at betyde for en ung, talentfuld 
sanger.

Desværre kunne Folkekirkens Ungdomskor ikke finde 
økonomi til at beholde Landskoret, og den 1. oktober 2015 
måtte aktiviteten indstilles. Heldigvis overgik Landskoret 
straks til at blive en forening med en bestyrelse sammensat 
af korforældre, sangere og to medlemmer udpeget af Fol-
kekirkens Ungdomskor.  Frobeniusfonden gik efterfølgen-
de ind og finansierede koret, som stadig eksisterer under 
navnet ”Landskoret”.

TILLYKKE
Martin Luther skriver i sin fortale til Det nye Testamente 
i 1522: ”Evangelium er et græsk ord, der betyder et godt 
budskab, en god efterretning, gode nyheder, et godt råb, 
hvorom man synger, fortæller og er glad."

Folkekirkens Ungdomskor har til fulde levet op til at være 
et ”evangelium” i Martin Luthers optik. Det gode budskab, 
den gode efterretning, de gode nyheder og det gode råb har 
lydt i Danmarks kirker. Sunget og formidlet af børne- og 
ungdomskor under Folkekirkens Ungdomskors paraply.

De unge sangere har fyldt meget, og det vil de også komme 
til i fremtiden. 

De vil optræde som kirkemusikere, præster, menigheds-
rådsmedlemmer og almindelige kirkegængere, og kirkens 
fremtidige liv og vækst vil i høj grad afhænge af dem.

Folkekirkens børne- og ungdomskor vil derfor også i frem-
tiden udgøre en hovedhjørnesten i kirken. Folkekirkens 
Ungdomskor vil i den forbindelse fortsat have en central 
plads i kirke- og kulturlivet i Danmark, og derfor er det 
naturligvis et arbejde, der bør prioriteres højt. Tillykke til 
Folkekirkens Ungdomskor med de 50 år.
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1968

20

1972

70

1977

100

25 år

1993

359

1997

427

2001

463

Folkekirkens 
Drenge- og 
Pigekor

Første KorNyt 
udkommer

Nyt navn:
Folkekirkens
Ungdomskor
Første udgivelse
i FUK-serien*

Landsstævne
i Odense,
1000 deltagere

Første
landsstævne
i Kolding,
527 deltagere

Første CD-indspilning,
(FUK-serien, Cantorinus III)
Samarbejde med
Danske Børne- og 
Ungdomskor og andre 
kororganisa tioner,
Landssekretariatet for 
Dansk Amatørmusik mv.

25-års jubilæum
Første danske
Norbusang-festival,
Aalborg
FUK’s Nodebibliotek
åbner i Skalborg Kirke, 
Aalborg
Første korlederkursus
i Løgumkloster

Lønnet sekretær 
ansættes
FUK-kor deltager i 
Sangerdyst 

FUK med i
Musisk Center
 Askov

Landskoret 
oprettes

Komponist-
konkurrence

1968 1969 2001199719721970 1993 1999 200320001988

BEGYNDELSEN
I samarbejde med Det 
Københavnske Kirkefond 
blev der fra 1967 udsendt 
nodeforslag til børne- og 
ungdomskor. Ved et 
møde i Herning den 11. 
november 1968 blev 
”Drenge- og Pigekor 
som kirkelig funktion” 
etableret for organister, 
præster, korledere og 
menighedsrådsmed-
lemmer; samarbejde 
med alle stifter. Fra 1970 
blev navnet ændret til 
”Folkekirkens Ungdoms- 
kor”. Vigtigt fra begyn-
delsen var nodeudgivelser 
i bl.a. KorNyt samt kurser 
og stævner.

NODEUDGIVELSER OG KORNYT
1968 Første nodeudsendelser. Derefter 
node udgivelser hvert år via diverse forlag

1969 KorNyt med noder, 4 numre hvert år 

1970 Første udgivelse i FUK-serien: 
Syng Herren en ny sang af Ulrich Teuber

2000 Komponistkonkurrence og udgivelse 
nr. 100 i FUK-serien: Perikope 

2013 KorNyt i nyt layout udkommer
2 gange pr. år

2017 Lutherrosen udgives

2018 Jubilæumsværkerne Og Gud sang og
I kor med alle engle udgives
(hhv. nr. 146 og 147 i FUK-serien)

LANDSSTÆVNER
Siden 1972 har FUK
arrangeret 13 landsstævner: 
Kolding (1972) 
Vestervig (1975) 
Maribo (1978) 
Bornholm (1981)
Aalborg (1984)
Odense (1988)
Århus (1992)
Sønderjylland (1996)
Sjælland (2000)
Herning (2005)
Herning (2008)
Aalborg (2012)
Århus (2015)
København (2018)

NORDISK SAMARBEJDE
FUK har fra slutningen af 1980’erne været med i det 
nordiske børne- og ungdomskorsamarbejde og på skift 
med de øvrige nordiske lande afholdt Norbusang-fes-
tivaler: Aalborg (1993), Frederikshavn (1997), Esbjerg 
(2002), Odense (2006), Horsens (2011) Holstebro 
(2016). I 2008 blev Norbusang-rådet udvidet med 
ungdomsrepræsentanter. Ivar Mæland fra Danmark var 
præsident for rådet fra 2008-2013. FUK har desuden si-
den starten af 2002 været med i Nordisk Kirkesangsfest.

NODEBIBLIOTEKET
FUK’s Nodebibliotek åbnede i 1993 i Aalborg, 
fra 1996 i Skalborg Kirke. I 2008 flyttede 
nodebiblioteket til Folkekirkens Uddannelses- 
og Videnscenter i Løgumkloster (FUV). Daglig 
drift varetages af FUV’s bibliotekar og en 
korfaglig konsulent. Der holdes løbende kurser 
og studiedage. Biblioteket indeholder bl.a. en 
nodedatabase bygget op over kirkeårets  
søn- og helligdage.

KURSER FOR KORLEDERE OG SANGERE
Kurser har fra starten været en grundlæggende del af 
FUK’s virke: Årsmøder med kursusdel for korlederne, fra 
1976 suppleret med korlejrskole for de ældste sangere, 
bl.a. korlederkurser på Løgumkloster Højskole fra 1993, 
Læreplanskurser, Sommerskole for både korledere og 
korsangere (Ollerup 2008, siden Løgumkloster og nu 
Rønde Høj- og Efterskole).

*Se også Jubilæums-
kataloget 1968-2018
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2005

481

2009

493

2011

520

2014

794

2016

829

50 år

2018

850

FUK m.fl. 
arrangerer 
verdensmusik-
festivalen ”Sang 
over Ækvator"

Første udgivelse
af FUK’S Læreplaner
Første voksenkor
i FUK.
Læreplans konsulent 
ansættes i tre stifter

Læreplaner på alle
niveauer, kor vejleder-
ordning introduceres
Verdenkorsymposium, 
IFCM, Songbridge 2008. 
Landskoret deltager
Nodebiblioteket flytter
til Løgumkloster
Første Sommerskole 
afholdes

FUK nedsætter
Ungdomsråd
Regionale kor-
konsulenter tilknyttet 
kirkemusikskolerne

Ny hjemmeside og 
medlemsdatabase
FUK indspiller salmer 
for Kirkeministeriet

Sekretariatet får 
lokaler i Aarhus
Faglig konsulent 
ansættes ved
Nodebiblioteket

FUK deltager i
”Himmelske Dage”
i København
Samarbejde
omkring dannelse
af Børnekor akademiet

Øget bevilling fra
Kirkeministeriet til 
korkonsulenter
Sekretariatet flytter
til Vartov, København
Landskoret bliver
selvstændig forening

50-års jubilæum
Ansættelse af
kommunikations-
medarbejder 
FUK vært for
Nordisk Kirkesangsfest, 
Odense
Landsstævne
i København

500-års jubilæum 
for reformationen, 
”Lutherrosen”

2004 2007 2008 2011 20172013 20162010 2015 2018

INDSPILNINGER
FUK har udgivet 
indspilninger med 
en række FUK-kor 
gennem tiden og 
medvirket ved ”Før 
søndagen” på DR. 
I 2011 indspillede 
FUK en række salmer 
for Kirkeministeriet. 
FUK har siden 2011 
været på facebook 
og har fra 2018 
også produceret 
og offentliggjort 
videoer på egen 
YouTube-kanal.

ORGANISATIONEN FUK
1968 Kirkefondet og frivillige
1969 Bestyrelse og vedtægter
1978 Landsdelskredse
1987 Stiftskredse
1999 Lønnet sekretær 
2008 Faglig konsulent, 
Nodebiblioteket
2013 Landsdækkende 
korkonsulentordning tilknyttet 
kirkemusikskolerne
2013 Ungdomsråd
2015 Sekretariat i Vartov, 
København

LÆREPLANER
Folkekirkens Ungdomskors Læreplaner er 
udviklet fra ca. 2004 og tog med udgivelsen i 
2007 afsæt i 3 hovedområder: Sang, hørelære 
og gudstjenestelære. I 2008 udvidedes Lære-
planerne til at gælde alle niveauer, bl.a. antolo-
gier med korsatser i forskellige sværhedsgrader, 
hørelære og gudstjenestelære. Der blev ansat 
korvejledere, afholdt kurser for korledere 
og givet mulighed for at afholde prøver for 
korsangere. Projektet var et samarbejde med 
musikkonservatorier, kirkemusikskoler m.fl.

FORMÆND
1968-1982 Biskop Johannes W. Jacobsen
1982-1984 Biskop Johannes Johansen
1984-1990 Biskop Olav C. Lindegaard
1990-1996 Biskop Søren Lodberg Hvas
1996-2002 Biskop Karsten Nissen
2002-2007 Domprovst Kim Eriksen
2007-2018 Biskop Marianne Christiansen
2018-          Tidl. generalsekretær,

sognepræst Margith Pedersen

LANDSKORET
Folkekirkens Ungdomskor etablerede 
Landskoret i 2003 med henblik på at 
udfordre de dygtigste kirkekorsangere i 
Folkekirkens Ungdomskor. 

Landskoret har indspillet flere CD'er 
og været på en række koncertturnéer i 
Danmark og udlandet, herunder deltaget i 
”European Choir Games and Grand Prix of 
Nations” i Magdeburg i 2015, hvor de vandt 
fem guldpriser og Europamesterskabet. 

I 2015 overgik Folkekirkens Ungdomskors 
Landskor til at være en forening med 
egen bestyrelse og økonomi. Folkekirkens 
 Ungdomskor udpeger to medlemmer til 
bestyrelsen.

Korets dirigenter:
2003 - 2004 Morten Bech
2004 - 2010 Ole Faurschou
2010 – 2013 Phillip Faber
2013 – 2016 Sigrid Damsager
2016 – 2017 Jonas Rasmussen
2017 - 2018 Sigrid Damsager
2018 -           Asbjørn Faleide Fristad

SEKRETARIAT
1999-2010 Inge Marie Andersen
2010-2014 Maria Winther Jørgensen
2014-2018 Sarah Nørholm
2018-          Hanne Holdt Madsen 
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Folkekirkens Ungdomskor har ein søsterorganisasjon i Norge: Ung 
kirkesang. I anledning 50-årsjubileet vil eg helse hjerteleg til lukke med 
dagen, kjære søster FUK!

Mitt første møte med FUK var då eg som nytilsett møtte to av FUKs 
landstyremedlemmer, som var gjester ved Rikskirkesangfest 1995 i Bodø. 
Dette var før eg hadde begynt i jobben, før eg hadde fått møtt alle i styret 
som hadde tilsett meg. Sidan har det blitt mange møte og besøk med 
FUK, aller mest gjennom Norbusang, det nordiske samarbeidsråd for 
barne- og ungdomskor-organisasjonar. Sidan eg var med på mitt første 
møte i rådet i 1997, har eg blitt kjent med mange av FUKs landsstyre-
medlemmer og sekretariatstilsette. 

I organisasjonsarbeid yter nokon meir, andre mindre. Berre så det er 
sagt: FUK kan vi stole på. For meg, som president i Norbusang og som 
generalsekretær i Ung kirkessang, har det vore ei glede å bli kjent med 
FUKs representantar. Folkekirkens Ungdomskors representantar er gode 
og pålitelege samarbeidspartnerar. Alltid!

Vi lar oss imponere av det FUK får til. Innimellom lar vi oss inspirere 
og tar lærdom. For meg har det nordiske samarbeidet vore ei av dei 
viktigaste kjeldene til inspirasjon og utvikling av Ung kirkesangs  arbeid. 
Ung kirkesang og FUK er i det vesentlege like kva gjeld aktivitet og 
medlemsmasse: barn og unge blir lært opp i korsang, av profesjonelle 
kyrkje musikarar, i kor som syng i gudstenester søndag formiddag. Men 
så er det også mangt som ikkje er likt. Eg veit at slik er det ikkje berre for 
meg og Ung kirkesang – også dei andre organisasjonane i det nordiske 
samarbeidet lar seg gjensidig inspirere og lærer av kvarandre både av 
ny vinningar og det som er ulikt. Når vi lærer av kvarandre, blir vi ikkje 
dermed alltid likare, men ofte berika!  

Gjensidig beriking og inspirasjon vil vi gjerne halde fram med. Folke-
kirkens Ungdomskors medlemmer, leiarar og tillitsvalde har ståande 
 invitasjon hos Ung kirkesang: De er alltid velkomne til våre kurs, sommar-
skular og andre arrangement!  

Til lukke med 50-årsjubileet, kjære favorittsøster FUK! Måtte det bli 
mange fleire år i inspirerande samarbeid.

Nils Hidle, Generalsekretær i Ung kirkesang (Norge) 
 sidan 1995, President i Norbusangrådet 2013-2018.

Da jeg kom til Toftlund kirke som kirkemusiker i 2007, blev jeg hurtigt 
klar over, at der er noget, der hedder ”Adventsstævne” i Ribe domkirke, 
idet nogle af de ældre sangere var fortalere for, at vi selvfølgelig  skulle 
afsted igen. Hvert år den 2. lørdag i november afholder Folkekirkens 
Ungdomskor, FUK i Ribe stift Adventsstævne, hvilket er det enkeltstående 
arrangement, der har betydet mest for mig og mine kor. For det første el-
sker børnene at synge sammen med 150-200 andre børn og unge. Jeg er 
tit kommet til at tænke på englesang. De er trætte, når de kommer hjem, 
men helt fyldt op med gode oplevelser, hvilket i den grad bærer det dag-
lige korarbejde videre. For det andet var det gennem dette arrangement, 
at mit netværk stille, men sikkert, begyndte at udvide sig. Det har stor 
betydning for ens egen udvikling at møde andre ligesindede, som man 
kan dele den fælles passion for sang og musik i kirken med. 

I Ribe Stiftskreds har vi mange aktiviteter:
Korworkshops: Sang – dans – glæde og frihed er indholdet i disse 
workshops, hvor ca. 50 børn fra 1.- 5. klasse frimodigt afleverer et stort 
program med 10-12 sange til dans og fagter, som de har lært udenad i 
løbet af dagen. Det er utroligt livsbekræftende og giver i den grad håb 
for fremtiden - for kirken - for Danmark og mennesket. Jeg har aldrig 
set børn være så fokuseret og koncentreret gennem en hel dag. Ribe 
Stiftskreds afholder 2 korworkshops om året for de mindste.
Inspirationsdage: Min primære inspirationskilde er kurser i FUK på stifts- 
og landsplan. Her møder jeg dygtige musikere, dirigenter, sangere, 
foredragsholdere mm., som i den grad har givet inspiration til det videre 
arbejde med både voksen- og børnekor. Der har altid været noget, jeg 
kunne tage med hjem og bruge til glæde både for mig og mine kor. I Ribe 
Stiftskreds arrangerer vi en inspirationsdag om året.

Gudstjenester: Det bedste jeg ved er, når jeg sidder ved orgelet og kan 
høre at Børne- og Ungdomskoret synger med af hjertens lyst på salmer-
ne og lever sig med i gudstjenesten. Så tror jeg, meget er lykkedes.

Korprøver: Man skal ikke undervurdere betydningen af de ugentlige 
korprøver, for her er der et fællesskab, som har betydning for de san-
gere, som kommer. Det er et utroligt vigtigt arbejde menneskeligt og 
 musikalsk, som man skal tage alvorligt. Det er mennesker og deres liv, vi 
har fået i vores hænder for en stund.

Lars Elmholdt Christensen, kirkemusiker i Toftlund Kirke 
siden 2007, medlem af FUK siden 2007, formand for FUK Ribe 
stift siden 2016.

"Det er utroligt livsbekræftende og giver i den grad håb 
for fremtiden - for kirken - for Danmark og mennesket." 

"Når vi lærer av kvarandra, blir vi ikkje dermed alltid 
 likare, men ofte berika!"
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Er det virkelig 50 år siden, jeg stiftede bekendtskab med FUK? Jeg 
 begyndte som 9–årig i Vissenbjerg kirkes kor i 1968, og her deltog man 
 aktivt i alle FUK’s aktiviteter. Husker stadig det første Landsstævne i 
 Kolding i 1972.  Efterhånden blev det min levevej at være organist og 
korleder, og utallige er de stævner og kurser, jeg som sanger og kor-
leder har deltaget i og været med til at arrangere både lokalt og nationalt. 
Jeg har været i arrangørgruppen for flere landsstævner, Norbusang og 
 senest Nordisk Kirkesangsfest i Odense 2018. Ingen skal være i tvivl om, 
at FUK har en stor plads i mit hjerte.

Med ideen om at oprette nogle Sangkraftcentre i Danmark blev der 
udpeget 10 steder, hvor der i forvejen var gang i et elitært arbejdende 
sangmiljø.  Hos os blev Den Fynske Sangskole i Faaborg-Midtfyn en 
selvejende institution i 2012. Ringe Kirkes Pigekor med fødekæde var i 
gang, og Midtfyns Drengekor blev oprettet. Ydermere blev der oprettet 
et Talentakademi i samarbejde med de andre Sangkraftcentre i Region 
Syddanmark. Der skulle - dengang som nu - arbejdes målrettet inden for 
både bredde og elite. 

Ved at tage folkekirkekasketten af blev det muligt at åbne døre ind 
til daginstitutioner, skoler, kommune, fonde og kommunale kroner. Set 
med FUK-øjne betød det direkte adgang til screening i skoletiden og op-
rettelse af skolekirkekor, hvor der ikke tidligere havde været økonomi til 
det. Via Sangskolens del i projektet ”Den kulturelle Rygsæk” får samtlige 
indskolingsbørn stiftet bekendtskab med korsang, hvilket smitter af på 
medlemmerne i vore kirkekor. 

Vi skal blive endnu bedre til ikke at se hinanden som konkurrenter, 
men som samarbejdspartnere, der hver især har noget forskelligt at 
byde ind med. Det handler ikke om, hvem der har flest medlemmer. Det 
handler om at styrke interessen for sang. Er børnene glade for at synge i 
skolen, kommer de også gerne og synger i kirken. Vi skal blive bedre til 
at sørge for at give sangerne de bedste vilkår, dvs. give dem udfordringer 
og endda nogle gange hjælpe dem videre til kor, der passer til sangerens 
niveau. Det er et vilkår, vi må leve med, men vi må gerne være stolte, 
når vi senere ser vores sangere som professionelle, musiklærere, kirke-
sangere eller bare med sangen som en kær hobby. Her på Midtfyn er der 
fem af mine gamle piger, der er kirkesangere. Dertil en del, som arbejder 
som musiklærere, organister, korledere mm.

Sang fra vugge til grav, i skolen, i kirken, alle steder. Sang er godt, mere 
sang er endnu bedre. Sang kan vi slet ikke få nok af.

Klokken var 5.30 lørdag i pinseferien, da jeg med min taske under 
 armen og iklædt sort kørte mod Pedersborg Sognegård. Det er ikke lige 
det tidspunkt, de fleste gymnasieelever står op på. Måske er det nærmere 
det tidspunkt, de går i seng, men for mig var det det hele værd at stå op 
tidligere end fuglene. Mit navn er Sofie, jeg er 18 år og synger i kirkekor 
i Pedersborg Kirke. Den her lørdag morgen var jeg på vej afsted på rejse 
til Stockholm for at synge koncerter med mit kor. Vi stimlede sammen 
foran sognegården og begyndte at laste bussen og gøre klar til at tage 
af sted på vores første korrejse til udlandet. Ved siden af den parkerede 
bus ligger en stråtækt, hvidkalket, trelænget bygning med udsigt over 
Pedersborg Sø. Derinde har jeg tilbragt mange timer af mit liv. Faktisk 
har jeg tilbragt stort set hver onsdag de sidste otte år med at synge i kor 
netop der. 

Tilbage til vores rejse. Vi havde forberedt os på rejsen siden før jul, 
og alle var spændte omend en lille smule trætte så tidligt på dagen. Da 
vi ankom til Stockholm og havde smidt vores ting af på hotellet, drog 
vi mod Kungsholms Kyrka. Når man kommer fra en lille landsbykirke 
som  Pedersborg, hvor der, når kirken er helt fyldt, kan sidde cirka 60 
 mennesker, så er det noget af en oplevelse at komme ind i en så stor og 
smuk kirke, som Kungsholms Kyrka er. Det er bare én af de ting, man op-
lever som korsanger. Vi kommer rundt i så mange smukke og forskellige 
kirker, som mange andre unge på vores alder aldrig får set. 

I kirken i Stockholm mødte vi det svenske kor, der hører til der, og vi 
sang en smuk koncert med dem. At møde andre mennesker, som man 
har så speciel en fælles interesse med, er helt fantastisk, og at kunne 
mødes på tværs af landegrænser gennem det fælles sprog, som korsang 
er, er noget helt specielt, og noget som jeg ikke selv har oplevet andre 
steder. Kor har for mig altid været et sted, hvor jeg kan søge tilflugt med 
mine veninder og dele både de glæder og frustrationer, der kan være ved 
korsang. Jeg vil vove at påstå, at kor er noget helt specielt. Det skaber en 
fællesskabsfølelse, som er unik. Jeg elsker de øjeblikke, hvor hele koret 
står samlet og skaber noget utroligt smukt, som vi aldrig ville have skabt, 
hvis vi ikke havde været sammen om det. Selv når ikke alt går, som det 
skal, så har man altid sit kor i ryggen. 

Vores rejse var en succes, og jeg går allerede og drømmer om de 
 mange andre oplevelser, jeg vil få med mit kor i Pedersborg.

Kirsten Wind Retoft, organist og korleder i Ringe, medlem 
af bestyrelsen for FUK-Fyn også en årrække som formand, 
 sidder pt. i Biblioteksbestyrelsen for FUK’s Nodebibliotek.

Sofie Holm, gymnasieelev og sanger i Pedersborg Kirkes
Pigekor.

”Sang er godt, mere sang er endnu bedre.” ”At kunne mødes på tværs af landegrænser gennem det 
fælles sprog, som korsang er, er noget helt specielt.”
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I 2008 ramlede to store internationale korbegivenheder sammen i 
 Danmark.

Det Internationale Verdenskorsymposium samt Songbridge 2008. 
Folke kirkens Ungdomskor drev dengang det tværnationale elitekor, 
Lands koret, der ledtes af dirigenten Ole Faurschou. Landskoret var den 
danske deltager i Songbridge 2008, som også var en del af Verdens-
kor-symposiet. Følgelig skulle koret først arbejde op til en stor koncert i 
Holstebro, hvor de skulle være med til at synge på kinesisk, canadisk og 
ungarsk sammen med udvalgte kor fra disse lande, have hovedansvaret 
for en dansk uropførelse på 10 minutter og synge satser fælles med alle 
de  andre. Dernæst skulle de gentage det hele dagen efter i Tivolis kon-
certsal med direkte radiotransmission!

Jeg havde komponeret den danske uropførelse over Nordahl Griegs 
tekst Kringsatt av fiender. Jeg havde - da jeg var på korpigernes alder - 
haft en kæreste, som havde en stærk forkærlighed for linjerne: “Ædelt er 
mennesket, jorden er rig, findes her nød og sult,skyldes det svig!” Denne 
uforfærdede retfærdighedssans huskede jeg, og den ville jeg gerne ram-
me i musik. Som inspiration tjente også én af mine bedste venners søn, 
Jens Konrad Barrett. Allerede i teenageårene havde han en tilsvarende 
uforfærdet og gå-på-mods-agtig tilgang til musikken og til livet. Værket 
er dedikeret til ham.

Landskoret forstod sandelig godt gå-på-mod og uforfærdethed. Jeg 
hus ker, at i timerne før uropførelsen, var der stadig en enkelt passage, 
der drillede, og vi stod i den endnu publikumstomme foyer og kæmpe-
de – Ole og Landskoret med at få det på plads, og jeg på sidelinjen med 
opmuntrende ord.

Koncerten blev enormt intens. Atmosfæren i finnen Erkki  Pohjolas 
Songbridge-koncept var meget kærlig og rolig, og ikke mindst det 
 canadiske kor Shallaway imponerede med deres mestendels unisone, 
men florlette og poetiske udtryk. En stærk kontrast til mit værk, som var 
blevet en runddanslignende musik i en skæv taktart, udfordrende i ud-
strækning og energi. Men Ole dirigerede, og Landskoret sang. I enkelte 
passager deltog de 200 korsangere fra de tre andre lande også. Det var 
en del af konceptet, og musikken og Griegs tekst fremstod for mine ører 
uafviselig. Jeg ved, vi er mange, der levende husker disse dage!

Min ældste datter begyndte i Billund Pigekantori ved et rent tilfælde. 
Hun skulle hjem til en veninde, der først skulle til korprøve. Der sad min 
datter og troede, hun bare skulle se på, da hun blev inviteret til at synge 
med. Inden hun havde set sig om, var hun selvskrevet som nyt kormed-
lem. Det skulle vise sig at være noget af det bedste, der var sket for hende 
i lang tid. Hun gik på det tidspunkt i 5. klasse, stod med det ene ben i 
barndommen og det andet i ungdommen og måtte kæmpe sig igennem 
de fleste boglige timer i skolen. Hun ”bestod” senere ordblindeprøven, 
der lukkede op for et andet mindset fra skolen.

Det var ikke nemt for mig som mor at se min datter gå gennem alle 
disse prøvelser. Derfor var det ubeskrivelig fantastisk at se, hvordan hun 
voksede efter hver korprøve, gudstjeneste og koncert. Endelig var der 
noget, hun var god til. Og ikke nok med det, hun blev rost og anerkendt 
for den, hun var, og det hun gjorde og kunne. Bonusfølgevirkninger har 
sidenhen bl.a. været ansvarlighed, selvsikkerhed ved præsentationer, er-
faring i lyrik, husketeknik og naturligvis en fordel i religion.

I Billund Pigekantori er der et miljø, hvor man kerer sig om hinanden. 
Der er plads til forskelligheder, og man anerkender og roser hinandens 
talenter. På trods af en aldersspredning på op til 10 år ynder pigerne at 
være sammen på kryds og tværs. Der er ingen tvivl om, at korlederens 
entusiasme, medmenneskelighed og kærlighed til musikken har smittet 
af på pigerne i koret. Det er helt sikkert også derfor, at jeg som kor-mor 
ikke har kunnet lade være med at tilbyde min hjælp som frivillig til alt fra 
arrangering af samkørsel og kagebagning til at deltage på korture rundt 
om i landet.

Jeg har det seneste år været privilegeret med to korpiger, da min 
yngste datter begyndte i koret for et år siden – også i 5. klasse, og også 
med et ordblindediplom i tasken. Den stolthed, jeg kan se stråle ud af 
mine piger, når de står og synger i koret, overstiges kun af min egen 
mor-stolthed. Det har gjort mig meget glad, at de har kunnet dele denne 
oplevelse sammen i år. Efter sommerferien tager den store af sted på 
efterskole, den lille rykker op i ungdomskoret, og jeg glædes ved, at jeg 
fortsat kan være kor-mor-stolt på sidelinjen.

Bo Gunge, komponist. Komponerede i 2008 Kringsatt av 
fiender til Landskoret, Songbridge 2008 og 8th IFCM World 
Symposium on Choral Music. Bidragyder til Lutherrosen, 2017.

Dorte Dalsgaard, mor til to piger i Billund Pigekantori.

"Vi er mange, der levende husker disse dage!" "Den stolthed, jeg kan se stråle ud af mine piger, når 
de står og synger i koret, overstiges kun af min egen 
mor-stolthed."
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1999 var året, hvor jeg for alvor stiftede bekendtskab med FUK. 3 år 
med børnekor forud havde lært mig, at FUK-korstævner giver koret 
sang glæde, løfter koret musikalsk og lader sangerne opleve et godt 
fællesskab. Så da FUK søgte sekretær, lagde jeg billet ind, fik jobbet og 
erfarede, at det at være ”kirkelig sekretær” havde mange lighedspunkter 
fra én organisation til en anden, selv om indholdet er forskelligt – fra 
DMS (Dansk Missions Selskab, nu Danmission) til FUK. Der planlægges 
årsmøder og kurser, holdes kontakt med lokale medarbejdere, frivillige 
støttes, hjemmeside opdateres, informationsmateriale produceres, der 
indkaldes til bestyrelsesmøder, referater skrives, udvalg nedsættes osv. 
osv. Livsbekræftende med de mange små og store kor. Og inspirerende 
samarbejde med bestyrelse og mange korledere. 

Næstformand Gitte Preussler og jeg var enige om, at der i det nordiske 
korsamarbejde kunne hentes mange ideer: herligt at se korledere udfol-
de sig kreativt på kursus i det norsk inspirerede ”liturgisk drama” ved de 
årlige møder i ”Norbusang-rådet”, hvor ungdomsrepræsentanter deltog 
på lige fod med andre i rådet, høre om erfaringer med at give ansvar til 
unge korsangere, noget som FUK stadig bakser med lokalt og på lands-
plan, sommerskole for både sangere og korledere,  som blev en succes 
også i Danmark. Og så var der de årlige Norbusang-festivaler med flere 
hundrede børn og unge fra alle nordiske lande. Fire gange nåede jeg at 
være med til at planlægge i Danmark, en fest med workshops og store 
fælles koncerter. Og en udfordring for børnene musikalsk og sprogligt. 

Stiftskredsene gjorde og gør fortsat et stort arbejde for at holde 
stævner og kurser for kor og korledere. Men hvordan mindske  afstanden 
imellem det lokale arbejde og det landsdækkende, som bestyrelsen 
stod for? Det var et ofte rejst spørgsmål og resulterede i et årligt møde 
imellem formænd og bestyrelse med tid til at tale sammen og fastholde 
samarbejdet.  Landsstævner er en del af FUK’s dna, og ved et vellykket 
landsstævne i Herning i 2005 lykkedes det at samle alle ét sted.

I de år blev idéen til ”Landskoret” undfanget, dygtige unge FUK-kor-
sangere mødtes flere gange om året til krævende korweekender og 
koncerter. Jeg fik mulighed for at opleve korets fantastiske udvikling, var 
med på et par af deres udlandsrejser og deres deltagelse i Verdenskor-
symposiet i 2008 i København og med en ”Songbridge” i Holstebro.

Godt at opleve, at FUK har turdet tage udfordringer op med udvik-
ling af læreplaner, men også med åbenhed for nordisk og international 
 inspiration.

I 2004 var vi med til at prøvekøre FUK’s læreplaner. Jeg præsenterede 
idéen for børn og forældre ved et møde, hvor alle deltog. Tankerne om 
et fast repertoire, hørelære, gudstjenestelære og afsluttende prøve blev 
vel modtaget, og jeg fik opbakning til at sætte det i gang. Jeg for min 
del lovede at forberede sangerne, så de alle ville bestå prøven, forud-
sat naturligvis at de kom til korprøverne. Før vi gik i gang, lå der et stort 
forberedelsesarbejde hos korlederen med at sætte sig ind i stoffet og 
planlægge hele forløbet. Til gengæld blev den løbende forberedelse fra 
uge til uge meget nem.

Det viste sig hurtigt, at sangerne blev motiverede af at vide, hvad vi 
skulle arbejde med, og hvad der var målet. Korprøverne blev varierede, 
fordi vi hver gang skulle nå omkring teori, rytmelære, salmetekster mm. 
Midtvejs i forløbet inviterede jeg forældrene til en åben prøve, hvor de 
fik et indblik i, hvad vi arbejdede med. Det gav bonus, og projektet havde 
stor bevågenhed hele vejen igennem.

I april måned havde vi igen et forældrearrangement med prøve-
eksamen. Nogle spørgsmål og opgaver gik til forældrene først. Korsan-
gerne var begejstrede over at konstatere, at de var langt dygtigere end 
deres forældre - og forældrene var stolte.

Da prøvedagen oprandt, drog vi afsted i 6 biler. Spændte og forsynet 
med korkager, saft og bananer stod flokken klar i Roskilde, hvor eksami-
nationen fandt sted. Koncentrerede, motiverede, og opsatte på at vise, 
hvad vi havde lært. Margrethe Enevoldsen og Inge Marstal var censorer 
- og korlederen følte sig naturligvis også som eksaminand.

Pigerne blev eksamineret i grupper på 4 - alle fik chance for at synge 
solo - og ja, vi tog hjem med gode råd og 22 diplomer. Kun en enkelt 
pige var i situationen for genert til at synge solo. Hjemme i Holbæk blev 
vi modtaget af flere forældre. Og alle fik is og var stolte. 22 piger fra 3. og 
4. klasse klarede niveau 1-prøven. Helt entydigt et fint og givende forløb.

Senere erfaringer med læreplanerne har afsløret forskellige udfordrin-
ger. Hvordan tilrettelægger man korarbejdet, når korsangerne er på for-
skellige niveauer og skal forberedes forskelligt, og hvordan integreres 
nye korsangere? Med et stort antal FUK-korsangere ville prøveaflæggel-
se ved kvalificerede censorer desuden være en logistisk og økonomisk 
tung opgave. Men vi havde et herligt kor-år med stort udbytte af det 
strukturerede og målrettede arbejde.

Inge Marie Andersen, organist i Houe-Hygum-Tørring.
Sekretær for Folkekirkens Ungdomskor fra 1999-2010.

Jytte Lundbak, organist og korleder ved Skt. Nikolai Kirke, 
Holbæk. Tidligere medlem af hovedbestyrelse, kredsbesty-
relser, nodeudvalg, læreplansudvalg, landsstævneudvalg 
m.m. Medforfatter til lærebøger i korledelse samt konsulent, 
stævnedirigent og kursusleder i diverse sammenhænge.

”FUK-korstævner giver koret sangglæde, løfter koret 
musikalsk og lader sangerne opleve et godt fællesskab.”

"Det viste sig hurtigt, at sangerne blev motiverede af at 
vide, hvad vi skulle arbejde med, og hvad der var målet"
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Jeg begyndte i Folkekirkens Ungdomskors hovedbestyrelse i januar 
2003. Indtil da havde jeg kun mødt FUK som instruktør ved et par stæv-
ner. Jeg havde ikke hørt FUK nævnt på Det kgl. Danske Musikkonserva-
torium. Først da jeg fik stilling ved Jægersborg Kirke, fandt jeg via orga-
nisten ud af, at FUK eksisterede. Men det varede længe, inden jeg fandt 
hoved og hale i, hvad det hele gik ud på, selv om jeg havnede i hoved-
bestyrelsen. Der var meget, der var indforstået og mange informationer 
hang sammen med bestemte personer i organisationen.

Det var lige på det tidspunkt, hvor Landskoret var blevet til. Og planerne 
om sommerskole startede også her. Morten Bech, Hanne Kuhlmann, Erik 
Haven og jeg kørte land og rige rundt for at se på efterskoler og lagde 
planer og snakkede kor. Og meget andet. 

Kendetegnende for arbejdet i hovedbestyrelsen var, at der blev udført 
et stort frivilligt arbejde ud over det at være til hovedbestyrelsesmøder. 
På de første sommerskoler blev en masse praktisk arbejde udført af in-
struktørerne og sågar kursusdeltagerne. Børn blev puttet, kørt til lægen, 
trøstet, 100 stole blev flyttet to gange om dagen. Det var hårdt arbejde, 
men det gav også en fantastisk fællesskabsfølelse.På disse sommerskoler 
mødte vi mange korledere og selvfølgelig mange korsangere, men det 
for mig interessante var ikke mindst, at det blev oprullet, hvilke behov, 
korlederne havde for undervisning, men også hvilke forhold, de havde 
rundt omkring i sognene.

Senere har strukturen i FUK ændret sig til, at vi har professionaliseret 
arbejdet, som det hedder, ved at ansætte meget dygtige korkonsulen-
ter og medarbejdere på forskellige poster. Det har givetvis givet større 
gennemslagskraft for organisationen og er en del af en udvikling, der 
ligner resten af samfundets. Men der var mange markante musikfolk, der 
undervejs byggede spændende ting ud fra lutter frivillighed. For mig har 
arbejdet i FUK betydet en udvidelse af mit netværk med mange hundre-
de procent.

Desuden er det blevet tydeligt for mig undervejs i arbejdet med både 
læreplanerne og sommerskolen, som er de to tiltag, jeg har haft mest 
med at gøre, at vores organister, som jo oftest er korlederne, kæmper 
en brav kamp rundt omkring i landet, og at de tit er for dårligt klædt 
på fra uddannelsesinstitutionerne til det meget mangfoldige og meget 
ressourcekrævende arbejde, som korledelse i kirken er. Her tror jeg, at 
efteruddannelsestilbuddene i form af dagskurser, inspirationskurser og 
sommerskole har haft en stor betydning for højnelsen af niveauet for 
vores kirkekor i Danmark.

Lotte Smith-Petersen, børne- og Ungdomskorskantor 
i Vesterbro Sogn, tidligere Vesterbro Provsti, hvor hun har 
opbygget en ”kororganisation” med 4 kor i Spire- Børne- Ung-
doms- og Kammerkor.

Første gang jeg hørte om Folkekirkens Ungdomskor, var jeg 15 år og 
lige startet på OrkesterEfterskolen i Holstebro. Vi havde en navnerunde 
i klassen, og en pige proklamerede stolt, at hun sang i FUK’s Landskor til 
stor morskab for de mange spæde teenagere - navnet taget i betragt-
ning. Der skulle gå yderligere 10 år, før jeg igen kom i kontakt med FUK, 
og denne gang via et stillingsopslag som korkonsulent med overskriften: 
”Vil du være med til at udvikle korsangen i Danmark?”. ”Et drømmejob!” 
tænkte jeg og søgte straks stillingen. Nu har jeg været en del af organi-
sationen i snart et år, og jeg begejstres til stadighed over mødet med alle 
de hårdtarbejdende korledere rundt om i landet. 

Det føles helt naturligt her ved 50-års jubilæet at kigge tilbage, men 
for mig handler det i lige så høj grad om at kigge frem og danne sig 
et billede af, hvordan FUK kan udvikles de næste 50 år, inden jeg selv 
når pensionsalderen. Et besøg i 2017 på en af landets kirkemusikskoler 
tydelig gjorde for mig en af de største udfordringer, vi står med lige nu – 
at kun 3 ud af 25 elever har hørt om FUK. 

Jeg var ærligt talt ganske chokeret over dette, for FUK udbyder jo 
så meget godt og relevant for lige præcis denne gruppe kommende 
 organister og korledere. Alt det kunne jeg så have glæden af at fortælle 
 eleverne om, og interessen var stor! Og netop glæden ved at viderebrin-
ge det gode budskab skal man ikke kimse ad. For der er brug for, at vi får 
alle med ombord, der er brug for dannelse af flere fællesskaber, og der 
er brug for mere sparring og læring korledere imellem. 

Mine besøg rundt om i landet i FUK-regi har vist en uudslukkelig tørst 
efter repertoire, opvarmningsøvelser, sanglege osv., og al den  viden vi 
hver især ligger inde med, er alt for god til ikke at blive delt med hinanden, 
og det er lige præcis det, FUK kan. Lige meget hvor meget samfundet, 
markedet eller teknologien ændrer sig, så vil der altid være efterspørg-
sel på den menneskelige kontakt gennem korsang - både for børn og 
voksne. Og her står vi stærkt, også når jeg om 50 år når pensionsalderen. 

Så nu kan jeg spørge dig: ”Vil du være med til at udvikle korsangen i 
Danmark?”.

Jonas Rasmussen, uddannet kordirigent fra University of 
Cambridge og Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Dirigent 
for tre kor i Aarhus: Akademisk Kor Århus, Ungdomskoret 
 Aarhus U og Barbershopkoret BarbAros. FUK’s korkonsulent 
NORD.

”Der vil altid være efterspørgsel på den menneske lige 
kontakt gennem korsang.”

"Det var hårdt arbejde, men det gav også en 
fantastisk fællesskabsfølelse."

14

KO R KO N S U L E N T E N B E S T Y R E L S E S M E D L E M M E T

M
IT

 L
IV

 M
ED

 F
O

LK
EK

IR
K

EN
S 

U
N

G
D

O
M

SK
O

R 
 P

ER
SO

N
LI

G
E 

FO
RT

Æ
LL

IN
G

ER



Musik er en uundværlig del af de oplevelser, vi har i kirken. Musikkens 
sprog kan vi alle forstå, og den kan mere end noget andet røre vore følel-
ser. Det er det, der er så vigtigt i kirken – at vi mærker, vi er der.

Derfor har musikken også høj prioritet i Tversted-Uggerby pastorat. Ud 
over at arrangere koncerter og indleje ekstra musikere ved særlige lejlig-
heder prioriterer vi korarbejdet meget højt.

Da vores dygtige og engagerede organist, Rolf Ruggaard, blev  ansat 
hos os i 2009, fik han med i sin stillingsbeskrivelse at lave et børnekor i 
kirken. Det korarbejde, som Rolf satte i gang, kulminerer nu med Tver-
sted-Uggerby Ungdomskirkekor, som er 13 piger i alderen 14-18 år. De 
har været med i kirkens børnekor og er efterhånden blevet nogle rigtig 
dygtige korsangere, og de har beriget mange kirkelige  arrangementer 
med deres sang. I 2015 meldte vi os ind i Folkekirkens Ungdomskor, og 
vores korpiger deltog for første gang i et FUK-Landsstævne. Pigerne 
 havde en kanon oplevelse i Aarhus, og siden da har de deltaget i flere af 
FUK Nords korstævner – med det mål for øje at dygtiggøre sig til at være 
med til Jubilæumslandsstævnet i 2018.

Det er en stor glæde og fornøjelse, at kirken har egne korsangere – 
både store og små. Der er ingen tvivl om, at lokale kor er med til at samle 
menigheden om kirken, og samtidig opstår der også en interesse udefra, 
i takt med at vore korsangere bliver dygtigere. FUK og Hjørring Musiske 
Skole er vigtige samarbejdspartnere i udviklingen af vores korbørn.

For to år siden fik vi en ny ambitiøs præst i Tversted-Uggerby pastorat. 
Han satte alle sejl til for at udbrede kendskabet til kristendommens vær-
dier gennem kirkelige arrangementer, som på forskellig vis henvender 
sig til bestemte alders- og interessegrupper. Men selv om man er en dyg-
tig prædikant og kristendomsformidler, som nyder stor anerkendelse, er 
tillidsvækkende og har godt fat i tilhøreren, så er der to ting, som vores 
præst har erkendt, skal med, hvis deltagerantallet til kirkens arrange-
menter for alvor skal i vejret - og det er mad og musik!

Jo, det er skønt at være menighedsrådsformand, når man har så en-
gagerede ansatte og korsangere og en god opbakning fra forældre og 
frivillige i kirken. Vi glæder os alle til at være med i FUK’s Jubilæums-
landsstævne.

Jeg er vokset op i Folkekirkens Ungdomskor. Bogstaveligt talt.  Fra jeg 
var syv år til jeg var sytten, og derefter voksede jeg videre i voksenkor 
– i Dronninglund, Fredensborg, Sct. Annæ, Aalborg og Aarhus. Engang 
imellem synes jeg, at jeg har lært alt, hvad jeg ved og kan, i kor. Det 
kan jo ikke passe, men det er meget: At have en stemme, at være med 
til noget større end én selv, at læse noder og kunne hørelære, at kende 
musik og digte, at trække vejret og være glad i sin krop, få sprog til både 
guds forhold og kærlighedsliv, lære historie, teologi, sprog, lære andre 
børn og unge at kende, lege og spille teater, rejse, spise fremmed mad 
– ja, det er ikke nemt at holde op, når man først begynder at tænke efter.

Dét, at synge i kor, er at have en stemme i et fællesskab. Ingen er lige-
gyldig, og det er grundlærdommen i demokratiet. Derfor betyder kor-
sang noget for samfundet. Børn og unge oplever sig selv som en stem-
me, og de oplever, at de kan noget og kan bidrage med noget.

Der er ingen tabere og ingen vindere, når man synger sammen  eller 
deltager i et korstævne. Man er ikke konkurrenter, og det er nemt at 
 danne venskaber. Det, man vinder, er musikken, som man bliver en del 
af. På den måde adskiller korstævner sig fra sportsbegivenheder. I sport 
får man jo også venskaber og kammeratskaber, men korsangen beror på, 
at man lægger stemmerne sammen til fælles musik på tværs af kor- og 
bygrænser. Musik er mere end konkurrence.

Den fortrolighed, man får med gudstjenesten og med salmesang 
og digte, er med til, at man føler sig hjemme i kirken. Salmerne er vid-
underlig poesi. Før man ved af det, er de blevet en del af én selv, som 
man har med sig resten af sit liv. Jeg har svært ved at tænke, hvordan jeg 
ville have været, hvis jeg ikke havde lært at synge i kor. Sågar fødsels-
arbejdet har korsangen bidraget til med vejrtrækningen og kontakt med 
mellem gulvet og “sangerstøtten”. 

Jeg begyndte i Folkekirkens Ungdomskor i 1970 og var henrykt over 
at have datidens emblem i et sort fløjlsbånd om halsen. På emblemet var 
et billede af to fugle, der sad og sang i et træ, der havde form af et kors. 
Hver gang jeg siden har hørt det sted i Matthæusevangeliet, hvor Jesus 
siger, at himmeriget er som et sennepsfrø, der er mindre end alle andre 
frø, men vokser op og bliver til at helt træ “så himlens fugle kommer og 
bygger rede i dets grene” – så tænker jeg på Folkekirkens Ungdomskor. 
Der er et lille billede af Himmerige i det. Og som Luther (vistnok) har sagt, 
så er det eneste vi ved om himlen, at der skal være sang og musik – så 
det er jo godt, at vi kan øve os allerede nu, til vi skal synge i kor med alle 
engle.

Elsebeth Madvig, formand for menighedsrådet i Tversted, 
medlem af menighedsrådet siden 2009 og formand de 
seneste fire år.

Marianne Christiansen, formand for Folkekirkens 
Ungdoms kor 2007-marts 2018, biskop over Haderslev Stift.

”Der er to ting, som vores præst har erkendt, skal med, 
og det er mad og musik!”

”Dét, at synge i kor, er at have en stemme i et fælles-
skab. Ingen er ligegyldig, og det er grundlærdommen i 
demokratiet."
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Gud ske tak og lov for kirkekor. Kirken blev mit frirum fra en indimel-
lem ganske turbulent barndom, og årsagen var Vallensbæk Kirkes Ung-
domskor og ikke mindst kirkens organist Bent!

Da jeg var elleve år gammel, blev mine forældre skilt, og jeg valgte at 
blive boende hos min syge og alkoholiserede far. Det var ikke altid en 
let hverdag, men mine mandage i Vallensbæk Kirke gav mig energi til de 
øvrige dage. 

Vi var et pigekor, opdelt i to efter erfaring. Og jo mere erfaring, jo mere 
interessant blev det. For koret var ikke kun sang. Det var oplevelser, rejser, 
indsigt i værker, sjov og ballade. Ja vores kor var nok lidt kendt i korkred-
se som det gode kor - men også det lidt vilde kor. 

Vi rejste til Canada, Holland, Belgien, Norge, Færøerne. Vi tog på kor-
stævner rundt omkring i Danmark. Alle steder med fokus på korsang og 
musik, men vigtigst var sammenholdet. For et kor fungerer kun godt, hvis 
man har hinandens ryg, når der skal rettes op på tonearten eller staccato 
skal virke. Det skaber forståelse, men mest af alt så skaber det sammen-
hold. Så selv den dag i dag mødes jeg med mine tidligere korvenner. Det 
er et venskab for livet.  

Og alt det blev holdt sammen af vores fantastiske organist Bent og 
hans kone Laila. De drev koret frem og havde store ambitioner med os. 
Musik var ikke det eneste. De ønskede, at vi skulle få indblik i mere, og 
bl.a. derfor sendte Bent en ansøgning til menighedsrådet, så vi alle kun-
ne komme i det kongelige teater og se Mozarts Tryllefløjten, og en anden 
gang en biograftur for at se filmen om Mozart.  Med dedikeret arbejde og 
masser af interesse for os korpiger, så blev det til mere end bare et par 
timer om mandagen. Jeg ved, at jeg taler på hele korets vegne, når jeg 
siger, at det blev en oplevelse for livet.

Hun synger på de store scener i verden. Hun har sunget for dronnin-
gen.  Og i år blev hun færdig på musikkonservatoriet. Synger så smukt, 
som kun engle kan synge. Og alligevel glemmer hun aldrig, at det hele 
begyndte i et børne- og ungdomskor i Lyngå.

Hvor har vi de største scener i landet? De findes inderst inde i et barne-
hjerte. Dér, hvor musikken vækker til sang. Hvor noder danser ballet i sjæl 
og sind, så barneøjne får glans og gudstjenesten for altid bliver en anden. 
Jeg har set det selv. Hvordan korsang tog form af barnets glæde ved at 
møde musikken, sangen, salmen og i korrespondancen med dirigenten 
fandt vej til en oplevelse af noget himmelsk. En uforglemmelig oplevel-
se hos kirkegængeren af noget stort båret frem af et ungdomskor, der 
forløste glæden, men også i situationer var det, der gav trøst, hvor alle 
prædikantens ord slap op.

Jeg har mærket det selv. Jeg har hørt det med egne ører i 15 år. Set 
dem fra den bedste tilskuerplads i kirken, præstestolen. Oplevet dem ved 
Alle Helgen stå på pulpituret forkynde opstandelsens budskab i en vek-
selsang med præst og  menighed. Og umærkeligt gled en tung granitsten 
fra hullet til indgangen til graven. Mørke blev til lys. Og det, som ikke 
kunne siges, fordi der manglede ord, det kunne synges af barnet og den 
unge, så alle forstod, at himlen er os nær. 

Det begyndte i det små i Lyngå. Hvor var musikken, den første gang 
de stod der, de tre små unger?  Noderne? Som en ukrudtsmark sang de. 
Falsk som Fake News. Der var heller ikke mange at tage af. Godt tusind 
sjæle i alt i de tre små landsogne. Og første gang til en højmesse, ja, 
helt ærligt, så var det nu nok alligevel prædikenen, der gik ”rent” ind. 
Siden blev det anderledes. Snart var det i den anden ende af kirken, det 
foregik. Tre blev til tredive. Og ofte har menigheden ved leveringen af en 
elendig prædiken kunnet trøste sig med Ungdomskoret. De har reddet 
julen, påsken og pinsen. Lysmessen blev skabt af smukke barnestemmer. 
TV-gudstjenesten, Luciaoptoget, koncerterne. Der blev med Børne- og 
ungdomskoret i Lyngå skabt et lydspor, der åbnede en motorvej til Vor-
herre. Først for børnene selv – og så for alle os andre.

Folkekirkens Ungdomskor står ikke uden organisten. Den organist, 
der evner ”at vælte stenen fra”, så der bliver hul igennem til barnehjer-
tet.  Så musikken kan finde vej og forløse den salmesang, der synger om 
kærligheden, når den er størst. Og når barnets tone går så rent ind hos os 
voksne, så er det måske mest af alt, fordi den forstår sig bedre end nogen 
på Kærligheden. Og derfor skal ungdomskoret elskes frem. Det skete i 
Lyngå, Skjød og Lerbjerg. Hun elskede det frem i dem, den organist – 
båret af en helt uforlignelig musikalitet!

Pia Olsen Dyhr, formand for SF, tidligere medlem af 
 Vallensbæk Kirkes Ungdomskor.

Anders Bonde, provst i Favrskov provsti.
Sognepræst Lyngå, Skjød, Lerbjerg sogne 1995-2013. 

”Kirken blev mit frirum fra en indimellem ganske 
 turbulent barndom.”
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Som forholdsvis nye i branchen var det med en vis nervøsitet, at Lasse 
Toft Eriksen og jeg  - for nu små 7 år siden - trådte ind midt i et hoved-
bestyrelsesmøde for Folkekirkens Ungdomskor og dér skulle overbevise 
forsamlingen om, at det var værd at satse på ”Forlaget Mixtur” som frem-
tidig samarbejdspartner inden for nodeudgivelser.

Få måneder senere kom der en fragtpalle fyldt med tusindvis af noder. 
Gisp! Hvor i al verden skulle vi placere alle disse noder? På det tidspunkt 
var Aarhus Musik lokaliseret i en ret lille ejendom i Torvegade i Esbjerg. 
Siden da er vi flyttet til større lokaler, men der er utvivlsomt kommet flere 
hyldemeter med FUK-noder siden da! 1000 eksemplarer af Cantorinus 4 
– får vi det nogensinde solgt? 

Årene i forlagsbranchen har lært mig, at det er umuligt at spå om, 
hvordan en given nodeudgivelse vil blive modtaget, og hvor godt den vil 
sælge. Tro mig, alle parter er glade, når man rammer plet med en ny ud-
givelse, men skal der ikke også være plads til de mere vovede og ukendte 
værker, så man forsøger at dække den musikalske mangfoldighed, der 
også er at finde i folkekirken?
 
FUK har jo forpligtet sig til at holde hjulene i gang med nye node-
udgivelser. De mange medlemskor har hele tiden brug for ny, spændene 
kormusik. Komponisterne har brug for, at nogen vil synge deres værker, 
og forlaget er så det bindeled, der får det hele til at ske! Og nu mere end 
nogensinde, hvor kun få beskæftiger sig med at udgive noder i Danmark, 
er der behov for et godt samarbejde på den front…

Folkekirkens Ungdomskor har spillet en stor rolle i forhold til at ud-
brede kendskabet til ny dansk kormusik. Selvsagt den musik, der er 
 skrevet til landsstævner gennem årene, men også de snævre node-
udgivelser med mere ukendte komponister... Sikke en mangfoldighed!

Tillykke med jubilæet!

Mine første børnekorsminder stammer fra dengang, jeg som 3-årig var 
med min mor i Sønder Vissing kirke i Østjylland. Ude på landet, en gang 
om ugen, mødte mere end 30 børn til korprøve i den lille landsbykirke. 
Jeg lod som om, jeg kunne læse både tekst og noder, men i virkelig-
heden lyttede jeg bare efter de andre. Det blev afsløret i fuld  offentlighed 
ved en TV-transmission, hvor kameramanden zoomede ind på en lille 
korsanger med rottehaler og salmebogen vendt på hovedet. Ellers sov 
jeg på kirkebænken og spiste kage, og stemningen af summende korliv 
lagrede sig dybt i min hukommelse. 

Som korleder har tanken om et kirke-skole samarbejde altid stået højt 
på min ønskeliste. Korsang styrker fællesskaber, og hvorfor ikke sam-
arbejde i to af de største kulturinstitutioner vi har: skolen og kirken, 
hvor fællesskab er noget af det vigtigste? Ifølge nyere forskning bliver 
kærlighedshormonet oxytocin frigivet i hjernen, når man synger i kor. 
Hormonet giver velvære og styrker følelsen af empati, som styrker 
fælles skabsfølelsen, der baner vej for bedre trivsel, som igen øger ev-
nen til indlæring. En selvforstærkende positiv spiral.  Hvilken skole har 
ikke trivsel som vigtigt fokus? Hvilken kirke taler ikke om fællesskab og 
næstekærlighed? Man ved, sang er sprogstimulerende og styrker børns 
evne til at koncentrere sig. Sang kan være med til at give os meget af det, 
vi går og drømmer om for os selv og vores børn. Kirken har korlederne 
og skolen har børnene. Hvad venter vi på?

På opfordring fra både kirke og skole begyndte jeg i efteråret 2017 
at arbejde på et større projekt: Alle Kan Synge 2018-2022. Via et spiren-
de samarbejde med Herstedøster Skole og takket være en korkapacitet 
som Bente Colding-Jørgensen, der stod for et pilotprojekt i foråret 2018, 
var tiden moden til det større projekt. Første skoledag blev det skudt i 
gang som en del af skolens nye profil: ”Dannelse, livsduelighed og sang” 
inden for rammerne af kommunens skolestrategi ”Skole for alle 2017-
2022”.  Alle klasser på 0. og 1. årgang har nu kor på skemaet. Projektet har 
fået støtte til det første år fra Albertslund kommune, Statens Kunstfond 
og Glostrup Provsti. De kommende fire år vil alle årgange 0.-3. klasse 
komme med i projektet, og i alt vil ca. 500 børn komme til at synge i 
klassekor.

Søren Storm, indehaver af Aarhus Musik og herunder Forla-
get Mixtur. Samarbejde omkring udgivelse af noder med FUK 
siden 2012.

Anne-Kari Ferenczi, organist og leder af Korskolen i 
Herstedøster Kirke siden 2007. Projektleder og initiativtager 
til ”Alle Kan Synge 2018-2022”. Medlem af hovedbestyrelsen i 
Folkekirkens Ungdomskor siden 2017.

”Folkekirkens Ungdomskor har spillet en stor rolle i for-
hold til at udbrede kendskabet til ny dansk kormusik.” 

”Ifølge nyere forskning bliver kærlighedshormonet 
oxytocin frigivet i hjernen, når man synger i kor.”
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Da jeg var 13 år, begyndte jeg at synge i kor. Det var Køge Kirkes Pige-
kor, som blev ledet af daværende organist Erik Hansen. I 1984 afholdt 
FUK landsstævne i Aalborg, og Køge Kirkes Pigekor skulle deltage. Ar-
rangørerne havde udskrevet en tegnekonkurrence for en illustration på 
stævne plakaterne. Ud over æren kunne man vinde 300 kr. Jeg har altid 
været glad for at tegne, så jeg sendte en fin tegning, hvor jeg havde brugt 
Køge Kirkes orgelfacade som inspiration. Bagved tegnede jeg ét af kir-
kens vinduer og nederst en nodelinje med små, syngende kornoder. Og 
stor var glæden, da der en dag dumpede et brev ind ad brevsprækken 
med besked om, at jeg havde vundet konkurrencen! Tilmed skulle jeg 
overrække originaleksemplaret i en fin ramme til Aalborgs viceborg-
mester ved et stort åbningsarrangement på torvet foran Domkirken. 
Begiven heden blev transmitteret i radioen, og alle de deltagende kor 
sang sammen. Det blev en meget stor og sjov oplevelse for mig 16-åri-
ge Køge-pige, og det blev omtalt i Køges egne lokalaviser. Stævnet blev 
afsluttet med en stor fælleskoncert i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, 
hvor samtlige kor medvirkede! Det sus, der gik igennem salen, da alle 
900 sangere og lige så mange publikummer sammen fyrede den af, så 
taget næsten løftede sig, var en oplevelse, der gjorde et stort indtryk!

Jeg havde faktisk aldrig planlagt at blive musiker fra starten. Jeg har 
spillet klaver, siden jeg var 4-5 år gammel. Dengang havde jeg en drøm 
om at spille som koncertpianist med et stort orkester i en koncertsal, 
men da jeg blev lidt ældre, kunne jeg godt se, at det nok ikke var så rea-
listisk. Efter jeg begyndte at synge i kor og stiftede bekendtskab med det 
magiske orgel, der er i Køge Kirke, kom jeg senere frem til, at det måske 
ikke var nogen dårlig idé at søge ind på konservatoriet. Og det har jeg 
aldrig fortrudt! Det blev til 8 fantastiske år på et usædvanligt spændende 
akademi. 

I dag spiller jeg, udover mit virke som organist i Køge Kirke, kon certer 
i både ind- og udland som akkompagnatør for kor, i tre forskellige 
kammer duoer og som orgelsolist. Arbejdet med Køge kirkes to egne kor, 
Køge Kirkes Pigekor og Sct. Nicolai Cantori, er bestemt også ét af mine 
favoritområder. Jeg har lavet et utal af arrangementer til korene, og det 
er en stor glæde at være med til at videregive og formidle kirkemusikken, 
herunder især vores fine gamle salmeskat, til sangere og menighed i det 
frirum og den musikalske legeplads, som korprøver, sang og musik kan 
og gerne skal være for alle mennesker i Folkekirken.

I efteråret 2007 blev jeg ringet op af et meget entusiastisk bestyrelses-
medlem, Morten Bech, som kunne fortælle, at Folkekirkens Ungdoms-
kor barslede med et nyt tiltag: SOMMERSKOLE. En uges intenst musikalsk 
samvær med ligesindede unge sangere fra hele landet OG deres kor-
ledere. 

Stor var forventningens glæde, da vi mødte op på Ollerup Musik-
efterskole i sommerferien: ca. 60 sangere i alderen 13-17 år, 20 korledere 
og 6 instruktører samt Inge Marie som kursusleder. Sommerskolen År-
gang 1 var et sansebombardement for alle medvirkende, tror jeg. Selvom 
daværende FUK-sekretær, Inge Marie Andersen, og Morten havde gjort 
et fantastisk arbejde på forhånd, måtte mange skinner lægges, mens vi 
kørte. I løbet af ugen fik vi optimeret dagsprogrammet, så vi til Årgang 2 
(2009, Ollerup igen) havde fundet en fast form, som holdt sig stort set 
uændret på de følgende sommerskoler.

Kl. 7 begyndte de voksne med at gå tur på gangene for at få kursister-
ne ud af dynerne. Altid Morten i front. Efter morgenmad også helt fast 
(og for sammenhængen i dagen og hele foretagendet uvurderligt): Lotte 
Smidt-Petersens morgenopvarmning! 25 minutters balsam for trætte 
kroppe og hoveder. Tid til grin og tid til kollektivt overblik over resten 
af dagen.

Så gik dagens egentlige program i gang! Der blev undervist i discipli-
nerne Hørelære, Ensemblesang, Solosang (på hold), Krop- og bevægelse 
(”Bodyworks”), og endelig for de voksne deltagere: Korledelse og meto-
dik for begynder-kor/fortsætter-kor. 

Før aftensmaden ”Turbo-kor” i en time for de nodestærkeste og 
 efter aftensmaden fælleskor i 1,5 time for alle korister og sideløbende 
kor lederforum for de voksne. Efter ”sengetid” kl. 21.30 gik det mere 
uformelle program i gang med voksne kursister, de ældste korsangere 
og instruktører. Faglig snak, bordtenniskampe og rødvin var hoved-
ingredienser. 

Hvordan de unge mennesker nåede alt dette, og vi andre fulgte med, 
samtidig med at alle hold også nåede at skrive et nummer til det afslut-
tende Melodi Grand Prix, fatter jeg næsten ikke. Men sjovt at være med 
til, det var det, og er det! Den højskoleånd, der hersker på FUK’s Sommer-
skole, er unik og vigtig at værne om. For mig selv handlede det meget om 
at bygge et meningsfuldt, musikalsk fællesskab op over tid. At gense en 
masse kursister år efter år og hvert år. At inspirere hinanden til at komme 
videre med musikken og så mødes igen og se, at der var sket gode ting 
siden sidst! Længe leve Sommerskolen!

Anne Kirstine Mathiesen, organist ved Sct. Nicolai kirke, 
Køge siden 1992. Sang i Køge Kirkes Pigekor fra 1981, fra 1998 
dirigent for koret.

Carsten Seyer-Hansen, er kantor i Aarhus Domkirke, lektor 
i klassisk korledelse på Det Jyske Musikkonservatorium og 
kunstnerisk leder af Sangkraft Aarhus. Dirigerer Concert 
Clemens og Skt. Clemens Drengekor. Instruktør på FUK’s Som-
merskole 2008-2013 og en lang række landsstævner mv.

"Det blev en meget stor og sjov oplevelse for mig 16-åri-
ge Køge-pige."

”Det handlede om at bygge et meningsfuldt, musikalsk 
fællesskab op over tid.”
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Det var et stort øjeblik. Vi stod på scenen i Magdeburg med et hujen-
de hav af nationaliteter foran os, mens vi sang den danske nationalsang 
med forenede lungers fulde kraft. Sådan oplevede jeg og hele Lands-
koret det, da vi blev europamestre i ligestemmig kormusik! Euforien var 
både en kulmination af korprøverne og en stolthed som kor og som 
sangere. Vi havde øvet intensivt, mens vi også var på FUK Sommer-
skole. Et tilbud, jeg selv benyttede mig af som yngre sanger, og hvor 
jeg første gang hørte om Landskoret. Sommerskolen gav mig mange 
af mine første store musikalske oplevelser. Den energi, der opstår, når 
mange synger sammen, var hele tiden på spil her. Det var også det, 
der var drivkraften for os, når vi som landskorsangere bevægede os 
tværs over landet i bus og tog: at kunne skabe noget sammen over 
en weekend til glæde for menigheden. Motivationen blev højere af at 
være så mange jævnaldrende og musikalsk ligesindede samlet om et 
fælles mål.

Der har været mange store øjeblikke - også i det små. Improvisatio-
ner over gravstene en mørk aften i Helsingør Domkirke, CD-indspilnin-
ger, takkesange til rørte forældre, der opvartede os hele weekender og 
masterclasses i direktion og solosang. Alle disse oplevelser har været 
med til at udvikle mig både som sanger og menneske, og det har lært 
mig om samarbejde og musikalsk forståelse. Landskoret har i al sin tid 
været en korskole for mange kirkekorsangere og bygger på det funda-
ment, de lokale kirker skaber. Landskoret har givet mig venskaber på 
tværs af landet og en tro på fællesskabet og sangens kraft.  

Efter 4 år i Landskoret stoppede jeg, da jeg blev student, og samme 
sommer blev min lillesøster Kirstine optaget i koret. Nu får hun pennen. 

Jeg, Kirstine, har lige været på Landskorets sommertur, som gik til 
Sønderjylland og Nordtyskland. Jeg sætter stor pris på det helt fantasti-
ske fællesskab, der er i koret. Da vi kun mødes 6 weekender om året ud 
over sommerturen, er der altid stor gensynsglæde og lyst til at skabe 
lækker musik sammen i alle kroge af landet. Det lykkedes også denne 
gang, hvor vi sluttede ugen med at synge 4 koncerter. Nu kaster vi os 
endnu en gang over nye noder og øvefiler, så vi er klar til at arbejde 
med musikken, når vi mødes igen om en måned.

Margrethe Tougaard Møller, studerende. Sang i Saks-
købing Kirkes Pigekor fra 11-18 årsalderen, de sidste fire år i 
Landskoret. 
Kirstine Tougaard Møller, gymnasieelev. Synger i Sakskø-
bing Kirkes Pigekor på 6. år, de sidste tre år også i Landskoret.

”Der har været mange store øjeblikke - også i det små” ”Initiativerne fik lov at blomstre og nød i sjælden grad 
opbakning.” 

Min tidligste interesse for Folkekirkens Ungdomskor kredsede ofte 
om dets nodebibliotek. Det skete, da jeg allerede i begyndelsen af 
1970’erne tegnede et personligt medlemskab af FUK. Efter at have af-
sluttet min kirkemusikalske diplomuddannelse i 1975 tiltrådte jeg mit 
første organistembede ved Herning Kirke og blev dermed korleder for 
stedets kendte drengekor. Det skærpede min interesse for nodebibli-
oteket, og i alle mine 40 aktive år som kirkelig korleder (1976 – 2016) 
har jeg uafbrudt haft fokus på bibliotekets muligheder. Såvel i arbej-
det som underviser i korledelse ved Løgumkloster Kirkemusikskole 
(fra 1983) som i arbejdet som kantor ved Haderslev Domkirke og ved 
Christianskirkens Drenge- og Mandskor i Fredericia har behovet for at 
”læne sig op ad” FUK’s Nodebibliotek været uindskrænket. Derfor var 
det en appelsin af dimensioner, der i 2008 dumpede ned i min turban, 
da jeg blev faglig konsulent ved nodebiblioteket. Samarbejdet med en 
professionel bibliotekar, Helle Kjeldsen, blev i den grad inspirerende, 
og rektor for det daværende Teologisk Pædagogisk Center (TPC), Eber-
hard Harbsmeier, skabte en meget rummelig arbejdsramme. Initiati-
verne fik lov at blomstre og nød i sjælden grad opbakning: 

• fra 2010 årligt tilbagevendende studiedage ved nodebiblioteket, 
hvor korledere kan tilrettelægge korrepertoire ved gudstjeneste og 
koncert,

• inspirationsdage samt introduktionskurser til kor-databasen, dels i 
forbindelse med nodebiblioteket i Løgumkloster eller i Odense, dels 
i samarbejde med kirkemusikskolerne i Vestervig og Løgumkloster,

• anskaffelse af et flygel som vigtigt arbejdsredskab,
• implementering af den nye database Korsatser til kirkeåret støttet af 

Den Folkekirkelige Udviklingsfond og i tæt samarbejde med Kirke-
musikalsk Kompetence Center (KMKC), og det kirkemusik-centrere-
de forlag Mixtur samt tilskud fra Løgumkloster Kirkemusikskole og 
Teologisk Pædagogisk Center, som muliggjorde aflønning af faglig 
konsulent ved nodebiblioteket.

Der blev desuden nedsat en projektfølgegruppe med vigtige sam-
spilspartnere som organist- og korleder Jytte Lundbak, rektor for Lø-
gumkloster Kirkemusikskole, Hans Christian Hein samt biskop over 
Haderslev Stift – og daværende formand for FUK - Marianne Christian-
sen. Det har for mig været et stort privilegium - i min seniortilværelse 
- at få lov til at bidrage til ”at åbne elfenbenstårnet”, at udnytte et langt 
arbejdslivs indhentede faglige erfaringer og virkeliggøre en del af de 
kirkemusikalske ambitioner, der består i at bidrage til at fremme et ud-
dannelses- og vidensmiljø, hvor kirkemusikere kan hente korfaglig in-
spiration til det såre vigtige musikalske udviklingsarbejde i folkekirken. 

Hans Christian Magaard: tidligere organist og korleder, 
korkonsulent for FUK 2009-2012, faglig konsulent ved FUK’s 
Nodebibliotek 2008-2014 samt medlem af hovedbestyrelsen 
2004-2016.
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”FUK er langt den største kororganisation i AKKS, og vi hilser jer som 
venner, kolleger og med-musikmennesker. Kirkekor er en tradition, 
som lever og fornys, og som er en vigtig del af gudstjenestelivet. 
De er også steder for dannelse og oplysning uden for de for melle 
læringssteder samt spiresteder for talenter fra barndommen. At 
synge i kor er at deltage aktivt i et fællesskab omkring kunstnerisk 

aktivitet.”

Villy Dall
Formand for Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

”Sang og musik er en meget væsentlig del af det, vi er sammen om 
i folkekirken. Folkekirkens Ungdomskor har gennem de sidste 50 år 
været en væsentlig og positiv bidragyder til at udvikle det fælles-
skab, som korarbejde giver mulighed for. Det gælder både for de 
mange menighedsråd, som prioriterer det lokale korarbejde, og i 
de mange sammenhænge, hvor vi oplever samarbejdet mellem kor 
på tværs af sogne og landsdele. Landsforeningen af Menigheds-
råd håber, at FUK fortsat vil holde sig ung og bidrage til  fornyelse 
af folke kirken – også selvom foreningen runder 50 år. Hjertelig 

 tillykke med jubilæet.”

Søren Abildgaard
Formand for Landsforeningen af Menighedsråd

”Igennem 50 år har FUK ihærdigt arbejdet for at børn og unge men-
nesker over hele landet er blevet beriget med store musikalske og 
sanglige oplevelser.  Oplevelser som de har taget med sig resten 
af livet. FUK har med sine mange værkbestillinger gennem årene 
været med til at udvikle vokalmusikken – og komponisterne. For 
mit eget vedkommende var det netop en FUK- bestilling i 1991 som 

for alvor satte gang i min komponistvirksomhed.

Både i rollen som komponist og dirigent har mange af mine gode 
musikoplevelser været sammen med FUK, og jeg ønsker stort 

 tillykke og held og lykke med de næste 50 år.”  

Michael Bojesen
Formand for Statens Kunstfond
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”Hjertelig tillykke med jubilæet og tak til FUK for at have tilvejebragt 
så megen kirkemusik af høj kvalitet for børne- og ungdomskor 
 gennem årene. To generationer er blevet præget for livet af den 
musikalske dannelse og de menneskelige relationer de har fået 

gennem FUK. Tak til alle der viderefører dette vigtige arbejde.”

Karin Schmidt Andersen
Formand for Dansk Organist og Kantor Samfund

”Djævelen er ikke rigtig vel til mode, når man synger, sagde Luther. 
Fra den gamle reformator til dagens folkekirke løber en rød tråd 
af sang og musik som en uundværlig del af dansk kirkeliv. Det er 
derfor en stor glæde at ønske Folkekirkens Ungdomskor tillykke 
med 50 års-jubilæet. Selv om 50 år ikke er nogen alder i forhold til 
den reformatoriske gudstjenestes tilstedeværelse i Danmark, så har 
Folkekirkens Ungdomskor som den største danske kororganisation 
udviklet sig til i dag at være et både kirkeligt, folkeligt og kulturelt 

fyrtårn, som vi dårligt kan undvære.” 

Mette Bock
Kirkeminister

”Kære Folkekirkens Ungdomskor. Tak for jeres store indsats for at 
udbrede korsangen blandt børn og unge i hele landet. Det er en 
gave for folkekirken, at I holder skuden så sikkert i vandet. Hjerteligt 

tillykke med fødselsdagen!”

Peter Skov-Jakobsen
Biskop i Københavns Stift
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”Tillykke til Folkekirkens Ungdomskor med det flotte jubilæum – 
Tillykke til Folkekirken med FUK’s rammesætning for et stort, vigtigt 
og vægtigt musikalsk arbejde – Tillykke til Ungdommen (og alle vi 
andre) med FUK’s smittende engagement, der på alle måder med-

virker til at bringe musikken videre til høj som lav,  
ung som gammel.”

Ole Brinth
Rektor for Sjællands Kirkemusikskole

”Folkekirkens Ungdomskor er en af folkekirkens vigtigste orga-
nisationer, og har i sin struktur indbygget sin egen fødekæde af 
 kommende præster, kirkemusikere, kirkegængere og sangere til 
det øvrige samfundsliv. Tillykke til FUK og tillykke til de fremragen-
de og flittige korledere, som igennem nu foreløbigt 50 år har været 
med til at skabe mulighed for at børn og unge kan færdes hjemme-

vant i folkekirkens gudstjenester og kirkerum.”

Mads Bille
Dirigent for Herning Kirkes Drengekor

og kunstnerisk leder af Sangens Hus

”1968 var et begivenhedsrigt år, hvor ungdommen i store dele af 
den vestlige verden markerede sig, ikke mindst med en musik som 
var ny, og som vendte op og ned på mange ting. Det er herligt at 
tænke på, at det netop var samme år, at en kreds af mennesker 
 inden for Den Danske Folkekirke ønskede at inddrage unge menne-
sker i kirkens musikalske aktiviteter. Og jeg selv havde den glæde at 
være med fra dag et og i en årrække frem. Modtag mine varmeste 

lykønskninger med de 50 år.”

Per Günther 
Medlem af FUK's første bestyrelse
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”Korarbejdet for børn og unge i folkekirken er et vigtigt arbejde, 
hvor nye generationer gøres fortrolige med gudstjenesten, den 
danske salmeskat og vores kirkemusikalske tradition. Et vigtigt 
 arbejde hvor børn og unge også mødes med evangeliets budskab 
og får lov til at udtrykke det i sand sangglæde. Det er der grund til 

at ønske tillykke med.”

Per Bucholdt Andreasen
Formand for Præsteforeningen

”Et stort, varmt og hjerteligt tillykke skal lyde fra Foreningen Danske 
Korledere, som jo blot er en 22-årig yngling i sammenligning. Fol-
kekirkens Ungdomskor er en vigtig brik i det danske korliv med et 
stort ansvar for rekruttering, motivering og fastholdelse af børn og 
unges kærlighed til sang og samvær i kor. Vi har nydt at følge aktivi-
teterne i FUK gennem alle årene og sat stor pris på vort samarbejde, 

som naturligvis bør og skal fortsætte.”

Niels Græsholm
Formand - Danske Korledere

”Sangen har så mange flere kvaliteter end bare det at for midle 
 poesi og melodi. Der opstår et helt særligt fællesskab omkring 
sang. Marke ringen af 50-års jubilæet for Folkekirkens Ungdomskor 
er ikke blot anledning til festligholdelse af en god og vigtig folke-
oplysende organisation, men også en anledning til at fejre den 
betydning vores sangskat og kor har for de folkelige fællesskaber. 

Stort tillykke med jubilæet!”

Per Paludan Hansen
Formand - Dansk Folkeoplysnings Samråd
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