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FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

DEN 11. NOVEMBER 2018 FYLDER FOLKEKIRKENS 
UNGDOMSKOR 50 ÅR – OG DET BLIVER FEJRET, 
SÅ DET GIVER GENLYD OVER HELE LANDET! 

JUBILÆUMSKATALOG 1968-2018
I marts 2018 udkom ”Jubilæums
katalog 19682018”, der indeholder 
en komplet liste over udgivelser i 
Folke kirkens Ungdomskors regi fra 
1968 til 2018 samt en oversigt over 
værker komponeret til særlige lej
ligheder i Folkekirkens Ungdoms
kor, såsom Landsstævne, jubilæum, 
årsmøde mm. I Jubilæumskataloget 
indgår også en historisk artikel om 
Folkekirkens Ungdomskors nodeud
givelser og en præsentation af Node
biblioteket. Kataloget er tænkt som et 
historisk dokument, der giver over
blik og viser hvor stort et arbejde, der 
gennem alle årene er lagt i at udgive 
musik for kor, og som en inspiration 
til det videre korarbejde, hvor glemte 
skatte kan få et nyt liv. 

LANDSSTÆVNE OG JUBILÆUMSGUDS-
TJENESTE I EFTERÅRSFERIEN 2018
For første gang afholdes Folkekirkens Ungdoms
kors Landsstævne i København. Det sker fra lørdag 
den 13. oktober – onsdag den 17. oktober 2018 
under titlen: I kor med alle engle. Det musikalske 
omdrejningspunkt er Lisbeth Smedegaard Ander
sens og Jakob Lorentzens store jubilæumsværk 
af samme navn, der uropføres ved en jubilæums
gudstjeneste i Københavns Domkirke tirsdag den 
16. oktober kl. 16.00. De deltagende kor kommer 
også ud og medvirker i popup koncerter og ved 
højmesser andre steder i Københavnsområdet. 

EN SANG OM AT SYNGE, VINDER AF 
 SANGKONKURRENCE
Vinderen af Folkekirkens Ungdomskors kon
kurrence 2018 blev Niels Johansen med san
gen Og Gud sang. Niels Johansen er cand.
theol., forfatter, foredragsholder og forhen
værende sognepræst. Opdraget var, at sangen 
”skulle kunne synges af børn, unge og gamle 
i kirken og i skolen som en fællessang om alt 
det, som sangen er og kan være – både for den 
enkelte og for fællesskabet”. Sangen er nu sat i 
musik af Phillip Faber i flere versioner, så den vil 
kunne synges af kor på alle niveauer, med og 
uden akkompagnement. Sangen er udgivet på 
Forlaget Mixtur i foråret og kan købes på www.
noder.dk. Desuden ligger den på www.fuk.dk, 
tilgængelig for alle. 

50-års jubilæum

J U B I L Æ U M S A K T I V I T E T E R



JUBILÆUM I HELE LANDET
–  LOKALT OG REGIONALT
50års jubilæet markeres med kor
aktiviteter rundt i de lokale FUKkred
se i hele landet. Alle stiftskredse er i 
fuld gang med at arrangere inspire
rende stævner og koncerter i efter
året (se datoer og følg med på www.
fuk.dk). Her kan dele af jubilæums
værket I kor med alle engle indstude
res og komme i brug også til lokale 
jubilæumsgudstjenester – før og ef
ter landsstævnet i efterårsferien eller 
blot til egen og tilhøreres glæde. Og 
der skal fortsat lyde en opfordring til, 
at de enkelte kirker og kredse bruger 
jubilæet som anledning til hver især 
eller sammen at lave f.eks. åbne ”Kom 
og syng i korarrangementer”, hjem
me og ude. Find alle aktiviteterne i 
vores kalender på www.fuk.dk

PASSION FOR AT SYNGE
– VIDEOER PÅ FUK.DK
På fire små stemnings
fulde videoer fortæller 
korglade børn og unge 
om deres passion for 
at synge i kor, og hvor
for korsangen er noget 
særligt for dem. Der er 
videoer med spirekor, 
pigekor, drengekor og 
voksenkor – alle med
lemmer af Folkekirkens 
Ungdomskor. I video
erne høres brudstykker 
af kormusik med klip fra 
prøver mv. Videoerne 
kan ses på Folkekirkens 
Ungdomskors hjemme
side www.fuk.dk. 

NORDISK KIRKESANGSFEST 
PÅ FYN I MAJ
I Kristi Himmelfartsdagene den 
9. – 13. maj 2018 var Folkekir
kens Ungdomskor vært for den 
traditionsrige nordiske kor
begivenhed Nordisk Kirkesangs
fest, NKSF18, for voksenkor. Og 
FUK benyttede lejligheden til at 
dele jubilæumsfejringen med 
de nordiske venner. Odense 
og Fyn var rammen for festen, 
hvor der deltog kor fra hele 
Norden  i Odense Koncerthus, 
Odense Domkirke og ved guds
tjenester rundt i kirker på Fyn 
Kristi Himmel fartsdag. På pro
grammet var bl.a. fællesværket 
Symfonisk salme II, komponeret 
af organist og komponist Povl 
Christian Balslev. Et værk, som 
sammenkæder kendte og elske
de salmer fra deltagerlandene. 

FUK-SANGEN PÅ VIDEO
”Ja, vi siger FUK!” Sådan  lyder 
omkvædet i Folkekirkens Ung
domskors sang fra 2009, 
FUKsangen! Sangen er skrevet 
af Thomas Lennert og har siden 
floreret på bl.a. FUK’s sommer
skoler og landsstævner samt lo
kalt rundt i landets kirker på kor
lederes eget initiativ. I anledning 
af FUK’s 50års jubilæum i år har 
vi fået indspillet sangen og håber 
herigennem at kunne udbrede 
kendskabet til vores kororganisa
tion. FUK er nemlig både klassisk 
kor og kirkeklokker samt rock 
og raske rumbarytmer – vi er en 
bred organisation, som favner 
hele folkekirkens korliv. Sangen 
må synges af alle, alle steder og 
til alle tider! Der ligger noder til fri 
afbenyttelse på FUK’s hjemme
side. Videoen kan ses på Folke
kirkens Ungdomskors hjemme
side www.fuk.dk.

Foto: Pelle Pedersen

Foto: Per Rasmussen



SEPTEMBER 
FREDAG 14.9.2018 KL. 10.00-16.00
KORLEDERKURSUS
Sæt turbo på indstuderingen
Budolfi Kirkes Krypt, Aalborg 
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

FREDAG 28.9.2018 KL. 10.00-15.00
KORLEDERKURSUS
Udvid din korisont
CCaféen ved Christianskirken, Fredericia
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

OKTOBER
LØRDAG 6.10.2018 KL. 9.30-17.00
Voksenkorstævne
Instruktør: Laura Kjærgaard 
Forsamlingshuset i Jerslev
Arrangør: Aalborg Stiftskreds

LØRDAG 6.10.2018 KL. 9.30-17.00
Korstævne 1.-5. klasse  
Instruktører: Anne Lise Quorning
(1.5. klasse)
Karin Viller Hansen (6. klasse)
Skive Kirke
Arrangør: Viborg Stiftskreds

LØRDAG 10.10.2018 KL. 10.00-16.00
Jubilæumsstævne for børne- og 
 ungdomskor
Instruktører: Signe Sørensen og 
Jonas Rasmussen
Ansgars Kirken, Aalborg
Arrangør: Aalborg Stiftskreds

LØRDAG 13.10.2018 – ONSDAG 17.10.2018
Jubilæumslandsstævne
Sankt Annæ Gymnasium, København 
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

TIRSDAG 16.10.2018 KL. 16.00
Jubilæumsgudstjeneste
Vor Frue Kirke, København
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

ONSDAG 17.10.2018 KL. 15.00
Afslutningskoncert for Landsstævnet
Sankt Annæ Gymnasium, København
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

LØRDAG 27.10.2018 KL. 10.00-16.00
Voksenkorstævne
Høje Kolstrup Kirke ved Aabenraa.
Arrangør: Haderslev Stiftskreds

NOVEMBER
LØRDAG 3.11.2018 KL. 10.00-16.00
Børnekorstævne
Vojens Kirke
Arrangør: Haderslev Stiftskreds

LØRDAG 10.11.2018 KL. 10.00-13.30
Jubilæumskoncert Nord
Sct. Peders Kirke, Randers
Jubilæumskoncert Vest
Silkeborg Kirke
Jubilæumskoncert Øst
Aarhus Domkirke
Jubilæumskoncert Syd
Vor Frelsers Kirke  Horsens
Arrangør: Aarhus Stiftskreds

LØRDAG 10.11.2018 KL. 9.30-16.00
Jubilæumsaktivitet: Adventsstævne
Ribe Domkirke
Arrangør: Ribe Stiftskreds

LØRDAG 10.11.2018 KL. 10.00-16.00
50-års jubilæumsstævne for børne- og 
ungdomskor
Instruktører: Marlene Lollike og Povl Chr. 
Balslev 
Odense Domkirke og Gråbrødre
Klosterkirke.
Arrangør: Fyn Stiftskreds

SØNDAG 11.11.2018
Folkekirkens Ungdomskor fylder 50 år!

LØRDAG 17.11.2018 KL. 10.00-15.30
Jubilæumsstævne (4.-7. klasse)
Instruktør: Jonas Rasmussen
Klostermarkskirken
Arrangør: Roskilde/LollandFalster 
Stiftskreds
 
JANUAR
SØNDAG 13.1.2019 KL. 15.00-22.00
Nytårskur og Generalforsamling
Arrangør: Aarhus Stiftskreds

FREDAG 18.1.2019 KL. 9.30-13.30
Inspirationsbrunch og General-
forsamling
Gl. Haderslev sognehus
Arrangør: Haderslev Stiftskreds

FREDAG 25.1.2019 KL. 17.00
Nytårskur & Generalforsamling
Næsby Sognegård, Odense
Arrangør: Fyns Stiftskreds
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Som ét af mange initiativer i anledning af 50års jubilæet i år udskrev Folkekirkens Ung
domskor en konkurrence om at skrive en sang om at synge.

Vindersangen blandt 35 indsendte forslag af høj kvalitet blev sangen Og Gud Sang. Den er 
skrevet af cand.theol., forfatter og foredragsholder Niels Johansen og blev offentliggjort 
på Folkekirkens Ungdomskors årsmøde i marts 2018.

Opdraget var, at ”sangen skulle kunne synges af børn, unge og gamle i kirken og i skolen 
som en fællessang om alt det, som sangen er og kan være – både for den enkelte og for 
fællesskabet”.

Bedømmelsesudvalget bestod af Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole, 
Carsten SeyerHansen, domkantor ved Aarhus Domkirke, Marianne Christiansen, biskop 
og tidligere formand for Folkekirkens Ungdomskor samt Sara Nørholm, tidligere sekretari
atsleder sammesteds og cand.mag. i litteraturvidenskab.

Og Gud sang er udgivet som fællessang med melodi af Phillip Faber, der også har udar
bejdet korsatserne SA og orgel, SSA og SAB. Sang og satser kan downloades på fuk.dk og 
købes på noder.dk.

Og Gud sang 

Om musikken til Og Gud sang af Phillip Faber
Jeg tror, det er uundgåeligt, at musikken tager farve af teksten, man skal tonesætte som komponist. Når jeg skal sætte musik 
til et digt af H.C. Andersen eller Emil Aarestrup, kommer det helt automatisk til at lyde markant anderledes, end når jeg skriver 
musik til Inger Christensen eller Knud Romer. Jeg går for det meste efter tekster, der har en form for melankoli eller skrøbe
lighed i sig. Så da jeg læste Niels Johansens tekst første gang, blev jeg overvældet over al glæden og det udadvendte. Det er 
lige før, jeg kunne se solstråler vælde op af papiret, når digtet lå på mit bord og ventede på at få en melodi. Jeg blev bange 
for at komme til at skrive en ligegyldig og sød dursuppe, der ikke ydede teksten retfærdighed. Udadvendt, solbeskinnet 
salmeglæde er en stor kunst, for flosklerne sidder i ørerne og ligger i fingrene, når man sidder ved klaveret. Men jeg tror, jeg 
fik knækket nødden. Jeg har forsøgt at skrive en melodi, der lyder nutidig, men som stadig er sangbar og nem at lære. Den 
smyger sig rundt mellem sprogets betoninger og forbi Niels Johansens kaskelotter, lærker, galakser og katedraler. Nu har 
min kæreste fået den på hjernen og går og nynner den herhjemme, og det er det bedste tegn, der findes. Nu håber jeg, at 
andre får glæde af den.

OM VINDERSANGEN

Phillip Faber
er komponist og dirigent. Siden 2013 har 
han været chefdirigent for DR PigeKoret 
og siden 2016 kunstnerisk ansvarlig for 
Malko Dirigentskolen.

Han har desuden kunnet opleves som 
dirigent og vært på flere tvudsendelser 
på DR. Phillip Faber har tidligere dirigeret 
Landskoret.

Niels Johansen 
er cand.theol., forfatter, foredrags holder 
og forhenværende sognepræst. Han 
har skrevet fortællinger, børnebøger, 
 romaner, digte, sange og salmer. 

Niels Johansen er repræsenteret i skole
sangbøger og nyere salme udgivelser. 
I 2015 vandt han Kirkefondets salme
konkurrence.
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OG GUD SANG
TEKST AF NIELS JOHANSEN
I ANLEDNING AF FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS
50 ÅRS JUBILÆUM
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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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50 års jubilæum i 2018
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I anledning af 
Folkekirkens Ungdomskors 

50 års jubilæum i 2018

Tekst: Niels Johansen 2017 
Musik: Phillip Faber 2018



Tale ved prisoverrækkelsen den 9. marts 2018, i uddrag
Marianne Christiansen, formand for Folkekirkens Ungdomskor

”Friest er dit åndefang, / når dybt du drager det i sang, / så højt i sky det klinger.”
Tre linjer fra en sang om at synge. 
Der er skrevet sange om at synge. Men måske ikke så mange, som man skulle tro.

Hvis nogen skal synge sammen og blive til et vi, der synger, så kræver det, at vi kender nogle sange, at der er 
nogen, der skriver sange, at der er steder at synge, og mennesker, der vil det, og at vi ikke er bange for at bruge 
vores stemme sammen med andre. At synge sammen er måske ikke så selvfølgeligt, som det var engang, eller 
også er det det bare på nye måder og nye steder – og netop derfor er der grund til at synge om det og dele 
poesi og musik.

Synge om, hvorfor åndedraget bliver frit i sangen, og hvorfor Danmark skal synge og lade hjertet tale.  
“Så syng da, Danmark”– står der bag på højskolesangbogen, og det er fra sangen Den danske sang er en ung 
blond pige, hvor det i sidste vers lyder: “Så syng da Danmark, lad hjertet tale, for hjertesproget er vers og 
sang.” Under sangens tekst i højskolesangbogen står der, at den er skrevet til Landssangsstævnet på Det kon-
gelige Teater i 1924.

Og her små hundrede år efter, hvor det er Folkekirkens Ungdomskors 50–års jubilæum, ville vi derfor gerne, 
at vi kunne bidrage til fællessangen og korsangen og glæden ved at synge ved at udskrive en konkurrence om 
”en sang om at synge”.
Måske med den skumle bagtanke, at der i en kommende højskolesangbog vil stå denne sang og nedenunder: 
”Skrevet i anledning af Folkekirkens Ungdomskors 50-års jubilæum i 2018”. Men først og fremmest med 
den ”fortanke” at få en sang til at markere vores jubilæum med, der for både børn og unge og voksne kan 
give os sprog til at udtrykke den betydning, sangen har i vores liv – som mennesker og i vores fællesskaber, i 
kirke og i samfund og skoler.

Til at hjælpe os med at finde den smukkeste sang har vi haft Jørgen Carlsen, tidl. højskoleforstander på 
Testrup Højskole, Carsten Seyer-Hansen, kantor ved Aarhus Domkirke, Sara Nørholm, FUKs tidl. sekreta-
riatsleder og dertil cand. mag. i litteraturvidenskab, og mig selv.

Vinderen blev Niels Johansen med digtet ”Og Gud sang”. Dette digt favner både glæden ved sangen, sangens 
betydning, og en kristen og universel tolkning af den. 

Alene titlen lader sangen være noget helt grundlæggende i livet. Den hentyder til skabelsesberetningen i Det 
gamle Testamente og til Johannesevangeliets begyndelse. Selvfølgelig må skaberordet synges!

Det, der kommer ud af den grundlæggende tanke i sangen, er en ”lovprisning” af sangen som et bånd igen-
nem skaberværket, som et fællesskab med universet og et fællesskab med alle levende væsner, fra drosler til 
kaskelotter. Også dette perspektiv giver sangen en særlig stemme ind i vores tid, hvor det gælder om at gen-
opdage slægtskabet med klodens levende væsner, så vi ikke i ligegyldighed og griskhed ødelægger de andres 
stemmer.

Og så vandrer versene gennem dagligdagens sang fra morgen til aften, for det enkelte menneske og naturlig-
vis i kor – sådan som digtets sidste ord lyder.

Samlet er der tale om et digt med smukke poetiske billeder, som alle, børn og voksne, kan tage del i, fuld 
af mulighed for at fortolke dybere og finde bibelske og poetiske referencer –  til Johannes V. Jensen f.eks 
(”Lysfyldt morgen – ”) og til Goethe, der digter om, at morgenrøden er Guds særlige kærlighedserklæring 
til kloden – og med en nutidig åbning for, at vi kan forstå os selv som stemmer i det fælles kor, på tværs af 
landegrænser og artsgrænser og tidsgrænser - fælles om den forbindelse mellem himmel og jord, som sangen 
er. Guds gave. 



A R R A N G E M E N T S  K A L E N D E R  2 0 1 8 - 2 0 1 9

FREDAG 25.1.2019 KL. 16.00-21.00
Generalforsamling, Inspirationsdag og 
Nytårskur
Vejgaard Kirke, Aalborg
Arrangør: Aalborg Stiftskreds
 
LØRDAG 26.01.2019 KL. 10.00-16.00
Korworkshop fra 8. klasse
Instruktør: Ole Faurschou.
Ringe Kirkes Sognegård 
Arrangør: Fyns Stiftskreds 

FEBRUAR
LØRDAG 2.2.2019 KL. 10.00-14.00
Spirekorstævne
Instruktør: Anja Haven
(Sted annonceres senere)
Arrangør: København/Helsingør Stiftskreds 

LØRDAG 2.2.2019 KL. 9.30-16.00
Korworkshop
Instruktør: Thomas Lennert
Gram Kirke
Arrangør: Ribe Stiftskreds

SØNDAG 3.2.2019 KL. 13.30-16.30
Spirestævne
(Sted annonceres senere)
Arrangør: Aarhus Stiftskreds

LØRDAG 9.2.2019 KL.10.00-14.30
Spirekorstævne fra 0.-3. klasse
Instruktør: Thomas Lennert
SkørpingFræer Sognegård
Arrangør: Aalborg Stiftskreds

LØRDAG 23.2.2019 KL. 9.30-16.00
Korworkshop
Instruktør: Thomas Lennert
Varde Kirke
Arrangør: Ribe Stiftskreds

MARTS
LØRDAG 8.3.2019 KL. 12.00 - SØNDAG 
9.3.2019 KL. 14.00
Årsmøde
Musisk Center Askov
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

LØRDAG 16.3.2019 KL. 10.00-16.30
Megastævne
Begyndergruppe 3.  6. klasse, 
fortsættergruppe fra 6. klasse
Dybvad Kirke
Arrangør: Aarhus Stiftskreds 

FREDAG 29.3.2019 KL. 17.00 - LØRDAG 
30.3.2019 KL. 17.00
Korstævne med overnatning for 
3.-6. klasse
Sang, teater og drama ved Mia Birch
Engsager
Arrangør: København/Helsingør Stiftskreds

LØRDAG 30.3.2019 KL. 11.00-15.15
Spirekorstævne 0.-2. klasse
Instruktør: Karina Mia Christiansen
Nr. Lyndelse Kirke, Fyn
Arrangør: Fyns Stiftskreds
 
APRIL
FREDAG 26.4.2019 KL. 10.00-16.00
KORLEDERKURSUS
Sæt turbo på indstuderingen
Sorø Sognegård, Sorø
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

MAJ
TORSDAG D. 30.5.2019 KL. 14.00-16.30
HIMMELSKE DAGE PÅ HEDEN
FUK-kor ved åbningsarrangementet
Torvet i Herning
Arrangør: Viborg Stiftskreds

FREDAG 31.5.2019 KL. 10.00
HIMMELSKE DAGE PÅ HEDEN
Marathonsang
Herning
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

JUNI
MANDAG 10.6.2019 – FREDAG 21.6.2019
Studiedage på Nodebiblioteket
Nodebiblioteket, Løgumkloster
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

JULI
LØRDAG 27.7.2019 - FREDAG D. 2.8.2019
Sommerskole for sangere og korledere
Rønde Høj og Efterskole
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

OKTOBER
LØRDAG 5.10.2019 KL. 10.00-15.00
Voiceworkshop for korsangere fra 
8. klasse og op
Instruktør: Cille Buch
Brønshøj Kirkes sognehus, Brønshøj Kirkevej
Arrangør: København/Helsingør Stiftskreds

Ret til ændringer – og tilføjelser! – for
beholdes. Kontakt arrangøren for yder ligere 
information om deltagerpris, tilmeldings
frist og tidspunkt for åben prøve/koncert i 
forbindelse med stævner. Find kontaktop
lysninger på fuk.dk, og tjek kalenderen på 
hjemmesiden for opdateringer.



I Folkekirkens Ungdomskor er det medlem
merne, der tager initiativ til og er med til at 
realisere aktiviteterne ved at engagere sig i den 
lokale stiftskreds eller i hovedbestyrelsen. Det 
giver indflydelse for medlemmerne, og det 
sikrer forbindelsen til det konkrete korarbejde, 
som Folkekirkens Ungdomskor har til formål at 
støtte op om og styrke.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsættes for et 
år ad gangen, ligesom der findes repræsen
tanter til de organisatoriske sammenhænge, 
hvor Folkekirkens Ungdomskor har plads i en 
bestyrelse eller en styregruppe eller en del af 
repræsentantskabet.

Oversigten over udvalg, arbejdsgrupper og 
repræsentationer for 201819 ser således ud – 
indtil videre, da der kan suppleres med yderli
gere medlemmer – også eksterne. Muligheden 
er altså for, at man som medlem kan søge ho
vedbestyrelsen om optagelse i et udvalg eller 
en arbejdsgruppe, der har ens særlige interes
se, og hvor man gerne vil bidrage med en aktiv 
indsats.

UDVALG, ARBEJDSGRUPPER OG REPRÆSENTATIONER 2018-19

UDVALG
Forretningsudvalg
Margith Pedersen
Charlotte Muus Mogensen
Hanne Margrethe Tougaard
Mie Korp Sloth

Forlagsudvalg
Hanne Margrethe Tougaard
Kirsten Buskbjerg Lübker
Ole Faurschou

Pædagogisk-politisk udvalg
AnneKari Ferenczi
Charlotte Muus Mogensen 

ARBEJDSGRUPPER MV.
Arbejdsgruppe for Sommerskole
Anne Lise Quorning
Kristine Vad
Hanne Holdt Madsen

Sangen har vinger
Anne Lise Quorning

Arbejdsgruppe for Landsstævne 2018
Charlotte Muus Mogensen
Lene Martinsen
Susanne Dyhr
Marlene Lollike
Henriette Mariegaard
Heidi Buch Klemmen
Nanna Sofie Simonsen

Arbejdsgruppe for Nordisk Kirkesangsfest
Anne Lise Quorning
Inger Krarup
Kirsten Buskbjerg Lübker
Poul Christian Balslev
Preben Berg
Kirsten Wind Retoft

Arbejdsgruppe vedr. samarbejde med andre 
organisationer, særligt skolesamarbejde
AnneKari Ferenczi
Marie Hauerholt Thorsted
Hanne Korsgaard Sundbøll

Pædagogisk arbejdsgruppe
Anne Lise Quorning
Mie Korp Sloth
Kristine Vad

REPRÆSENTATIONER
Foreningen Landskoret 
Hanne Margrethe Tougaard
Anne Lise Quorning

Nodebiblioteket
Margith Pedersen
Hanne Jessen
Winni Kilsgaard
Kirsten Wind Retoft

Børnekorakademiet
AnneKari Ferenczi

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS)
Inger Krarup
Hanne Holdt Madsen

Kirkemusikalsk kompetencecenter
Hans Christian Hein

Folkekirkelige organisationers
Fællesudvalg (FKOF)
Hanne Holdt Madsen

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
Hanne Holdt Madsen

Musisk Center Askov
Charlotte Muus Mogensen

Himmelske dage på Heden
Hanne Jessen
Hanne Holdt Madsen
samt korkonsulenterne
Jonas Rasmussen
Kristine Vad
Hanne Korsgaard Sundbøll

Sangcenter København
AnneKari Ferenczi



KONTAKT FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR 
Sekretariatsleder Hanne Holdt Madsen
sekretariat@fuk.dk/21 79 35 31

Projekt- og kommunikationsmedarbejder
Nanna Sofie Simonsen
kommunikation@fuk.dk/52 17 58 88

Korkonsulent Nord Jonas Rasmussen
kornord@fuk.dk/21 20 70 51

Korkonsulent Syd Hanne Korsgaard Sundbøll
korsyd@fuk.dk/21 20 70 56

Korkonsulent Øst Kristine Vad
koroest@fuk.dk/21 20 39 17

Nodebibliotekets faglige konsulent 
Gitte Preussler
nodebiblioteket@fuk.dk/21 68 82 36

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS
STIFTSKREDSE 
Fyns Stiftskreds 
Kredsformand Kamilla Sørensen
Organist og korleder, Sanderum Kirke
fyn@fuk.dk

Haderslev Stiftskreds
Kredsformand Lene Jørgensen
Organist og korleder, Hammelev Kirke
haderslev@fuk.dk

København/Helsingør Stiftskreds
Kredsformand Bente Kiil Toftegaard
Organist og korleder, Brønshøj Kirke
kobenhavnhelsingor@fuk.dk

Ribe Stiftskreds
Lars Elmholdt Christensen
Organist og korleder, Toftlund Kirke
ribe@fuk.dk

Roskilde/Lolland-Falster Stiftskreds
Mia Engsager
Organist og korleder, Vigersted Kirke
roskildelollandfalster@fuk.dk

Viborg Stiftskreds
Kredsformand Niels Peter Hornstrup
Organist og korleder, Kjellerup Kirke
viborg@fuk.dk

Aalborg Stiftskreds 
Kredsformand Laila Høgild Nielsen
Organist og korleder, Vejgaard Kirke 
aalborg@fuk.dk

Aarhus Stiftskreds
Kredsformand Brian Stenger Poulsen
Korleder, Skt. Peders Kirke i Randers
aarhus@fuk.dk

Yderligere bestyrelsesmedlemmer findes på 
fuk.dk.

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS
HOVEDBESTYRELSE 
Margith Pedersen – formand
Sognepræst, Haslev Kirke
mphaslev@gmail.com/ 20 87 79 95

Charlotte Muus Mogensen  næstformand
Organist og korleder,
Store Heddinge, Lyderslev og Frøslev kirker
cmm@km.dk/24 41 98 04

Søren Egmose
Organist, Tved Kirke
thrane.hansen@gmail.com/58500909

Ole Faurschou
Dirigent
ole.faurschou@gmail.com/40 85 66 31

Marie Hauerholt Thorsted
Organist og korleder, Kristrup Kirke
m.b.gregersen@gmail.com/ 28 77 59 10

Mie Korp Sloth
Organist og korleder, Hillerød Kirke
organist@hillerodkirke.dk/ 27 29 41 75

AnneKari Ferenczi
Organist og korleder, Herstedøster Kirke
annekari.ferenczi@gmail.com/21 86 08 75

Hans Christian Hein
Rektor, Løgumkloster Kirkemusikskole 
hch@km.dk/74 74 40 70

Hanne Jessen
Musikpædagog og organist,
HoverGrejsdal Kirke, Vejle
hjessen@stofanet.dk/61 15 18 18

Inger Krarup
Tidl. musikskoleleder 
krarupsinger@gmail.com/29 61 58 05

Kirsten Buskbjerg Lübker
Organist og korleder,
Padesø og Hårslev kirker
buskbjerg@gmail.com/26 68 50 44

Anne Lise Quorning
Organist og korleder, Fredenskirken, Aarhus
alq@fuk.dk/51 24 47 54 

Hanne Margrethe Tougaard
Sognepræst, Sakskøbing Kirke
hmt@km.dk/54 70 42 02

Heidi Buch Klemmen – suppleant
Organist og korleder, Smørum Kirke
heidibuchklemmen@lskirker.dk/ 40 93 82 80

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2019
Folkekirkens årsmøde år 2019 afholdes fredag den 8. marts 2019 kl. 12.00  lørdag den 9. marts 2019 kl. 14.00 på Musisk Center Askov, 

Ludvig Schrødersvej 1, Askov, 6600 Vejen.
Hold øje med program,  tilmelding og betaling på fuk.dk.

Bemærk dog tilmelding senest fredag den 8. februar 2019.




