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1. HOVEDBESTYRELSENS BERETNING 2018 V/ FORMAND MARGITH PEDERSEN 
 
50 års jubilæum for Folkekirkens Ungdomskor 
50 års jubilæet blev en stor og markant fejring – gennem hele året. Forberedelserne til og afviklingen af jubi-
læumslandsstævnet i København med festgudstjeneste med værket I kor med alle engle har været omdrej-
ningspunktet for en kæmpestor indsats i kor, i kredse, blandt frivillige, i hovedbestyrelsen, i udvalg og for 
medarbejderne – og ikke mindst for den arrangerende stiftskreds: København og Helsingør stiftskreds. Ikke 
mindst takket være jeres kæmpeindsats og med tidl. næstformand i Folkekirkens Ungdomskor, Lene 
Martinsen, blev et flot landsstævne gennemført på overbevisende vis. 
 
Festgudstjenesten i en fyldt Københavns Domkirke med ca. 350 korsangere i alderen 9 – 20 år blev et højde-
punkt. Lisbeth Smedegaard Andersens tekst og Jakob Stevns-Lorentzens musik til Allehelgensliturgi blev en 
markant jubilæumsgave til Den danske Folkekirke. Ingen, der var til stede, kan glemme festen og glæden ved 
at være en del af denne fejring – og at være en del af Folkekirkens Ungdomskors arbejde. 
Jubilæet blev også fejret ud over hele landet ved en række jubilæumsstævner med stiftskredsene som 
arrangører i løbet af efteråret.  
 
Som ét af mange andre initiativer, der vakte opmærksomhed i anledning af jubilæet, udskrev Folkekirkens 
Ungdomskor en konkurrence om at skrive en sang om at synge. Vindersangen blandt 35 indsendte forslag 
blev Niels Johansens: Og Gud Sang.  Opgaven 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 
fællesskabet”. Og Gud Sang fik melodi af Phillip Faber og er blevet flittigt brugt i hele jubilæumsåret.  
 
Der blev ikke udgivet et egentligt historieskrift, men takket være navnlig tidl. sekretariatsleder Inge Marie 
Andersen og tidl. hovedbestyrelsesmedlem Astrid Thomsen blev FUK´s arkiver gennemgået. De bidrog flittigt 
til gode oversigter over begivenheder, FUK´s arbejde og struktur siden 25 års jubilæet. Også tak til Henrik 
Thorngaard, leder af Folkekirkens Hus i Aalborg, som indgik i den hurtigt arbejdende redaktion med bl.a. 
historisk artikel og faglig sparring. KorNyt nr. 2 i efteråret 2018 blev et jubilæumsskrift med portrætter, 
fortællinger og lykønskninger fra mange mennesker, der gennem årene har bidraget og også i dag bidrager 
til FUK´s arbejde. På den måde kom mangfoldigheden i organisationens virke til at stå lysende klart. Så må 
historieskrivningen komme senere!  
 
Nordisk Kirkesangsfest 2018 
Endnu en fest blev afholdt i 2018. Det var Danmarks tur til at være vært for Nordisk Kirkesangsfest, en 
korfestival for voksne sangere – denne gang i maj i Odense Koncerthus. Her deltog kor fra Norge, Sverige, 
Finland, Færøerne og Danmark – i alt ca. 230 sangere. Foruden festkoncert i Odense Koncerthus deltog 
korene i gudstjenester i 11 fynske kirker på Kristi Himmelfartsdag. Nordisk Kirkesangsfest sluttede med fest-
gudstjeneste i Odense Domkirke. Et vellykket arrangement takket være en stor indsats fra frivillige og fra 
arbejdsgruppen. Tak for jeres store indsats. 
 
Hovedbestyrelsens arbejde i 2018 
Arbejdsplanen for 2018 havde som overskrift: At styrke fundamentet for de næste 50 år. 
Det blev konkretiseret med følgende punkter:  
 
- Fokus på organisationens formål som højnelse af kirkekorsangen gennem faglig udvikling af korledere og  
   indsats for ny kormusik. 
- Gentænkning af Folkekirkens Ungdomskors læreplaner.  
- Styrke Folkekirkens Ungdomksors synlighed i det offentlige rum og overfor menighedsråd og samarbejds- 
   partnere. 
- Konsolidere organisationen indadtil gennem understøttelse af de frivillige og sikring af det økonomiske    
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  grundlag for organisationens aktiviteter og fortsatte udvikling.  
 
Hovedbestyrelsen har nedsat to arbejdsgrupper: 
1. En pædagogisk arbejdsgruppe vedrørende ”Udvikling og formidling af Folkekirkens Ungdomskors Lære-
plansmateriale”. Arbejdsgruppen har til opgave at gennemgå og ordne tidligere læreplansmateriale og 
derefter tage beslutning om, hvad og hvor meget, der er eller kan gøres anvendeligt for korledere i dag. 
Arbejdsgruppen med Anne Lise Quorning, Mie Korp Sloth og korkonsulent Kristine Vad suppleres af tre eks-
terne fagpersoner: Jytte Lundbak, Majken Kierkegaard og Lotte Smith-Petersen.  
2. Arbejdsgruppe vedrørende ”Korsang – i samarbejde mellem kirke og skole”, som har fokus på at styrke og 
udvikle samarbejdsområdet omkring korsang, mellem kirke og skole. Gruppen består indtil videre af Anne-
Kari Ferenczi og Marie H. Thorsted samt korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll. 
 
Begge arbejdsgrupper kommer først for alvor i gang med arbejdet i 2019 – og begge arbejdsområder er 
omfattende og indgår derfor også i hovedbestyrelsens forslag til arbejdsplan for 2020.  
 
Sekretariatet i rivende udvikling 
Året begyndte med ny sekretariatsleder pr. 1. februar, hvor Hanne Holdt Madsen tiltrådte – og efter vakance 
på posten var opgaverne op til års- og repræsentantskabsmøde kæmpestore. Hanne har ydet en kæmpe-
indsats og bid for bid taget fat på de mange og mangeartede opgaver, som er på sekretariatet. Muligheden 
for at få ansat en projektmedarbejder fra 1. maj betød, at Nanna Simonsen tiltrådte som kommunikations- 
og projektmedarbejder – så nu har FUK fået betydeligt flere ressourcer – og der er nok at lave. Også Nanna 
har fået en flyvende start med en masse opgaver i forbindelse med jubilæet. Denne nye funktion er en vigtig 
forudsætning for, at det frivillige arbejde kan understøttes professionelt, således at sammenhængen og sam-
arbejdet i FUK følgelig styrkes på mange niveauer – også i relation til andre organisationer og institutioner. 
 
Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen fik følgende nye medlemmer ved repræsentantskabsmødet i 2018:  
Mie Korp Sloth, Marie Hauerholt Thorsted og Margith Pedersen. Siden er Heidi Buch Klemmen, valgt som 
suppleant på repræsentantskabsmødet, indtrådt efter at Søren Egmose er udtrådt af bestyrelsen i december 
2018.  
Marianne Christiansen, Lene Martinsen og Lone Frederiksen udtrådte af bestyrelsen. På det efterfølgende 
konstituerende møde blev jeg valgt som ny formand for Folkekirkens Ungdomskor. Det er noget af en opgave, 
både at efterfølge Marianne Christiansen og så i et jubilæumsår! Efter en del år, hvor jeg ikke har haft ret 
meget med FUK at gøre, har det ændret sig radikalt. Det har været så opløftende at møde alle jer ildsjæle og 
opleve den gejst og dedikation til FUK´s arbejde.  
 
Fuld fart fremad 
Efter jubilæumsåret er der al mulig grund til at kaste sig ud i de næste 50 år. Der er så meget at tage fat på. 
Og der er plads til mange flere kor og medlemmer i FUK – så hovedbestyrelsen kan tage fat på det nye 
arbejdsår med masser af opgaver.  
Tak til alle frivillige og medarbejdere for en solid indsats for Folkekirkens Ungdomskor.  
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2. BERETNINGER FRA STIFTSKREDSENE 
 
2.1. AALBORG STIFTSKREDS V/FORMAND LAILA HØGILD NIELSEN 
 
Året 2018 var jubilæumsår for Folkekirkens Ungdomskor. Det blev markeret både nationalt og lokalt. Det var 
så også året, hvor vi har levet over evne og har lavet underskud i foreningen. 
 
Året startede med et nyt tiltag, hvor generalforsamlingen blev koblet sammen med en nytårskur og en om-
gang sang, spil og bevægelse med undertegnede, så vi rigtigt kunne blive sultne til aftensmaden. Det havde 
været meningen at gentage nytårskuren, men på grund af økonomi og lille tilmelding til vores general-
forsamling blev det altså ikke til noget i år. Kage er der dog blevet råd til. 
 
Sidste lørdag i januar var der inviteret til pigekorsstævne i Brønderslev med Anders Hornshøj som instruktør. 
Nærmest ingen var tilmeldt, og vi endte med at gøre stævnet gratis og åbne det op for alle i håb om, at der 
kom nogle sangere. Vi fik et fint stævne med 23 sangere, men det var en ren underskudsforretning for os. 
 
Lørdag den 17. marts havde vi Spirekorsstævne i Vejgaard kirke med Sisse Skovbakke. Omkring 30 børn var 
tilmeldt, og dagen sluttede med en minikoncert, hvor dagens instruktør var rigtig god til også at aktivere 
publikum. 
 
Fredag den 24. august var der korlederdag i Skalborg, hvor emnet hed “Krydsmotorik, koncentration, rytme 
og bevægelse” med Ann-Pia Kjær og Ulla Kjærsgaard. Der var rigtig stor tilslutning til dagen, og vi blev alle 
udfordret på mange fronter. Sundt og sjovt. Dagen var gratis for vores medlemmer, men vi vil fremover tillade 
os at have brugerbetaling på denne dag.  
 
Lørdag den 6. oktober havde vi voksenkorstævne i Jerslev kirke med Laura Kjærgaard - især kendt fra hendes 
deltagelse i X-factor. Stævnet var fuldtegnet og de voksne sangere fik i dag med gospelmusikken i højsædet. 
Det var en rigtig god dag for alle. Til dette stævne blev udgifterne delt mellem Jerslev kirke og os selv. Så 
sluttede dagen med en decideret koncert med fyldt kirke. Stor tak til Jerslev menighedsråd for dette 
samarbejde. 
 
I efterårsferien stod det så på deltagelse i Landsstævnet i København, hvor FUK’s jubilæum for alvor blev 
fejret. Da vi i regnskabsåret 2017 var kommet ud med et stort overskud, tilbød vi at hjælpe med udgiften til 
rejsen til stævnet. Det blev til tre fyldte busser fra Nordjylland. Helt fantastisk, men dog ikke noget, vi i vores 
vildeste fantasi havde forestillet os. Så udgiften til busser er blevet en stor post for regnskabsåret 2018. Men 
alle deltagere havde nogle virkelig gode dage i København med festgudstjenesten i Københavns Domkirke 
som én af de helt store oplevelser. Og Nordjylland var helt klart den landsdel, som deltog med flest.  
 
Men jubilæumsåret skulle jo også fejres i vores egen kreds, og der var arrangeret dobbeltstævne i Ansgars 
kirke lørdag den 10. november med Tine Ohrt på børnekorsdelen og Jonas Rasmussen på ungdomskorsdelen. 
Vores medlemmer havde tydeligvis prioriteret deltagelse i Landsstævnet fremfor vores eget jubilæums-
stævne. Så antalsmæssigt blev det ikke, som vi havde håbet på. Derfor endte vi endnu engang med et stort 
underskud. Men ser man bort fra det, så havde de deltagende sangere en rigtig god dag - inklusiv jubilæums-
kagemand. Og dagen sluttede med en flot og velbesøgt koncert.  
 
2018 blev et travlt år med et bredt tilbud fra vores side til medlemmerne og ikke mindst transporten til 
København var tidskrævende. Her har Stinne gjort et kæmpe arbejde.  
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Men de mange arrangementer, hvor deltagerantallet ikke har været optimalt på langt de fleste af stævnerne 
- og vores buseventyr - har givet os et stort underskud. Og det får konsekvenser for vores tilbud i tiden frem-
over. Til sidst en stor tak til de andre bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i løbet af året.  
 
 
2.2. VIBORG STIFTSKREDS V/ FORMAND NIELS PETER HORNSTRUP 
 
Sidste års kredsgeneralforsamling fandt sted i Holstebro kirkes sognehus. Her deltog 14 korledere. Der blev 
valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: Mette Christiansen, Nr. Snede kirke og Niels Peter Hornstrup, Hørup 
kirke. På nuværende tidspunkt er vi 69 medlemskor i kredsen. 
 
Generalforsamlingen var en integreret del af korlederdagen, hvor vi havde besøg af Line Groth. Hun delte ud 
af sin store viden og erfaring indenfor den rytmiske musik. Bl.a. fik vi demonstreret og prøvede også på egen 
krop ligheder og forskelle på rytmisk og klassisk sangteknik. Vi fik i den grad lov til at bruge vore stemmer, og 
sjældent har man oplevet en flok organister for fuld udblæsning som den dag, vel at mærke syngende. 
 
Kredsens store efterårsstævne blev afholdt i Skive kirke og sognegård. Dette stævne har gennem en årrække 
været afholdt i Viborg Domkirke, men det var desværre ikke muligt denne gang pga. af et andet arrangement 
i domkirken. Skive kirke viste sig nu at være et aldeles glimrende alternativ med nogle ganske udmærkede 
lokaler. Der deltog over 100 korsangere fra 12 kor. Deltagerne var opdelt i to grupper: 1. – 5. kl. blev styret 
af Anne Lise Quorning, og 6. kl. og opefter tog Karin Viller Hansen sig af. Der er stor forskel på korenes niveau, 
hvilket var en udfordring for instruktørerne. Det var nok især Karin, som mærkede det mest. Bestyrelsen 
modtager gerne ideer til, hvordan vi takler den udfordring. 
 
Som kredsformand har jeg gennem året haft nogle møder med Mads Bille og Katrine Bæk fra Sangens Hus i 
Herning omkring FUK-Viborgs deltagelse i ”Himmelske dage på heden”. Biskoppen har bedt Mads om at 
stable et kæmpekor på benene til åbningsgudstjenesten på Torvet i Herning Kristi Himmelfartsdag 2019. Man 
vil meget gerne have FUK-korene fra Viborg Stift med sammen med Herning Kirkes Drengekor, Folkekor fra 
Herningområdet og Prinsens Musikkorps. Der blev i efteråret udsendt invitationer til korledere og 
menighedsråd i Viborg Stift. Det er Søren Birch, som laver arrangementer til fællessalmerne. Vi håber, at der 
er blevet taget godt imod projektet, og at mange har lyst til at stille op. Sidste status for tilsagn om deltagelse 
lød på 415 sangere. Sidste frist for tilmelding er i dag den 1. februar.  
Man forventer op mod 5000 deltagere i gudstjenesten. 
  
Vi fra bestyrelsen vil gerne sige tak til jer korledere for jeres store arbejde rundt om i korene. Det er et vigtigt 
arbejde, vi står i både for korbørnene og i allerhøjeste grad for Folkekirken. Det kan måske sommetider knibe 
med anerkendelsen, men så er det godt, vi har en organisation som FUK, som giver mulighed for at komme 
sammen og dele erfaringer gennem kurser, stævner, udgivelser og nodebibliotek. Benyt jer af det, og kom i 
øvrigt gerne med kommentarer og forslag til emner, vi kan tage op ved kredsens arrangementer. 
 
 
2.3. AARHUS STIFTSKREDS V/ FORMAND BRIAN STENGER POULSEN 
 
Ved denne generalforsamling vil jeg vende blikket mod det forgangne år, året for FUK’s 50 års jubilæum. 
Det har været et begivenhedsrigt år, hvor hovedorganisationen har fejret FUK på flere måder, og hvor vi her 
i vores egen stiftskreds har holdt lidt lavere profil. 
 
Vi havde i foråret et meget velbesøgt Megastævne i Fredenskirken i Aarhus. Instruktører var Anne Therese 
Sales til begynderne og Jonas Rasmussen til fortsætterne. Der var sangere med fra mere end 20 forskellige 
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kirker, og det var rigtig dejligt at få hilst på så mange korledere. Instruktørerne var i hopla og det hele 
sluttedes af med en flot koncert i en propfyldt Fredenskirke. 
 
I efteråret afholdt vi vores jubilæumskoncert den 10. november, men havde ellers friholdt efteråret for 
aktiviteter, så der kunne blive plads i kalenderen til at deltage i landsstævnet i København. Landsstævnet blev 
afholdt på Sankt Annæ Gymnasium, som må siges at være den perfekte ramme for et Landsstævne. Der var 
klasselokaler til overnatning, mindre sale, der kunne bruges til gruppeøvning og den store koncertsal, hvor 
der var plads til øvning af fællesværket og afholdelse af afslutningskoncert. Skolens kantine kunne levere 
mad, der var god, varieret og spændende, så da først korlederne havde fået anskaffet sig en kaffemaskine, 
så koffeinniveauet ikke gik helt i bund, var alt perfekt. Fællesværket I kor med alle engle blev sunget i Køben-
havns Domkirke, og var et fantastisk værk, der favnede bredt, så alle børnene kunne være med og have en 
god oplevelse. 
 
Hjemme igen efter en skøn efterårsferie på Landsstævnet gjorde vi klar til vores lokale jubilæumsfejring, de 
4 fyrtårnskoncerter. Der var ingen tilmeldte til koncerten i Horsens, så den blev aflyst, men i Aarhus Domkirke, 
Silkeborg kirke og Sct. Peders kirke blev der holdt succesfulde koncerter. Jeg har fået mange positive 
tilkendegivelser både fra deltagere og publikum, og der var mange forskellige kor, der deltog. Og vi fik vist, 
hvor bredt et spekter af kor, vi har som medlemmer. Interessant ville det være at vide, hvorvidt den store 
deltagelse skyldes jubilæet eller konceptet, for hvis det er et koncept, I som medlemmer synes er godt, så vil 
vi som bestyrelse gerne arrangere det en gang imellem. 
Det var et kort overblik over dette års aktiviteter. 
 
 
2.4. RIBE STIFTSKREDS V/ FORMAND LARS ELMHOLDT CHRISTENSEN 
 
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Lars Elmholdt Christensen,  
næstformand: Yvonne Søndergaard Larsen, sekretær: Anne Marie Hjelm, kasserer: Lotte Bille Glæsel, arbej-
dende medlem: Hanne Rath Degn og suppleant: Anne Marie Stidsen. 
Bestyrelsen har været samlet til møde den 20. februar, den 11. april samt den 28. august. 
Desuden medvirkede formanden og Poul Skjølstrup Larsen ved årsmøde i Haslev den 9. – 10. marts. 
 
Kor workshops den 3. februar 
Vi har tradition for at afholde workshops for de små (3.-5. klasser) to steder i stiftet i februar måned. 
Således var der 35 børn, som deltog til et vellykket stævne i Kvaglund kirke under kyndig ledelse af Anne 
Kathrine Højgaard.  
Ligeledes var der 35 børn samlet i Løgumkloster kirke, hvor Maria Høyer stod som leder for dagen, hvilket 
hun også gjorde supergodt. 
Vi mødes kl. 9.30 og afslutter dagen med en koncert kl. 15.00. 
Næste år vil vi prøve at holde stævnet på to forskellige datoer i februar, i nord og syd i stiftet.  
 
Inspirationsdag den 22. juni 
Under overskriften ”Vitaminer til børnekoret” havde vi en lærerig og inspirerende dag under ledelse af 
Thomas Lennert i Gredstedbro. Vi sang en del af hans sange, og fik inspiration til hele kirkeåret, samt hørte 
om hans tanker omkring at lave musik med børn og voksne. Desuden var vi omme på den lokale skole, hvor 
Thomas havde en sangtime med 10 børn fra en 3. klasse. 
Der var 15 deltagere som hyggede sig, fik nyt materiale og gik beriget hjem. 
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Indslag ved Landemode den 4. oktober 
I anledning af FUK´s 50 års jubilæum havde formanden og Yvonne Larsen et indslag på ½ time, hvor vi sang 
vindersangen Og Gud sang med tekst af Niels Johansen og musik af Phillip Faber. Formanden holdt et kort 
foredrag om sangens betydning for kirke og sanger. Desuden sang børne- og ungdomskoret fra Toftlund kirke. 
 
Advents/jubilæumsstævne den 10. november 
I år havde vi allieret os med Lone Gislinge til at stå for stævnet i Ribe Domkirke, hvilket hun gjorde supergodt. 
Desuden havde Dennis Fick nogle timer sammen med de store sangere, så der kunne blive lidt ekstra 
udfordringer til dem. Vi sang skønne advents/jule sange, samt nogle af Jakob Lorentzens satser fra I kor med 
alle engle og selvfølgelig også Og Gud sang af Niels Johansen og Phillip Faber. 
Der var ca. 120 deltagere. Vi mødtes kl. 9.30 og sluttede af med en koncert i en fyldt domkirke kl. 15.30. 
 
  
2.5. HADERSLEV STIFTSKREDS V/ SEKRETÆR ANNE-METTE KARSTOFT 
 
Sidste års generalforsamling fandt sted den 19. januar i Gl. Haderslev kirkes sognehus. Inden generalforsam-
lingen havde vi et arrangement, hvor korlederne kunne dele deres korhits med hinanden. Der var 15 
deltagere, hvoraf mange medbragte og fremførte korhits til forhåbentlig glæde og inspiration for alle 
fremmødte. Jeg selv har gjort brug af en del af det materiale i årets løb, så tak allesammen for jeres input 
den dag. 
Ved generalforsamlingen blev Janne Roager fra Gl. Haderslev valgt ind i bestyrelsen, og Andrea Löffler fra 
Høje Kolstrup blev valgt som suppleant. Disse to erstattede Lisbeth Bomose og Dorthe Kodal, som ikke 
ønskede at genopstille. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde den 8. februar besluttede vi at 
forlade den flade struktur uden formand, som vi havde praktiseret i flere år, faktisk siden januar 2013, da jeg 
trådte ind i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsesposterne blev fordelt som følger: Formand: Lene Jørgensen (Hammelev kirke), næstformand: 
Janne Roager (Gl. Haderslev kirke), kasserer: Birte Reimers (Moltrup og Bjerning kirker), sekretær: Anne-
Mette Karstoft (Varnæs kirke) og suppleant: Andrea Löffler (Høje Kolstrup kirke). 
I visse henseender adskiller vores opgaver sig fra det normale, idet Andrea som suppleant har engageret sig 
aktivt i bestyrelsens arbejde og påtaget sig opgaven med FUK-Haderslevs Facebookside og deltager i de fleste 
møder, og idet sekretæren fortsat skriver årsberetningen efter bestyrelsens ønske. 
 
Bestyrelsen har afholdt fire møder i det forgangne år: Den 19. januar inden nytårsbrunchen, den 8. februar 
det konstituerende bestyrelsesmøde, den 7. juni og den 16. november for at planlægge og følge op på årets 
arrangementer. Meget kan jo efterhånden ordnes pr. mail, så eventuelle nye kandidater skal ikke frygte en 
uoverskuelig mængde arbejde og møder. 
 
Vi har i Haderslev stift pt. 129 kor i FUK mod 123 sidste år fordelt på 65 kirke/sognemedlemsskaber mod 62 
sidste år og desuden 14 personlige medlemmer mod 13 sidste år - altså en lille fremgang i medlemstallet. 
Glædeligt! 
 
Aktiviteter for medlemskor og korledere 
Nytårsbrunch og generalforsamling den 19. januar i Gl. Haderslev kirkes sognehus, som jeg omtalte for lidt 
siden. Det lykkedes os endnu engang ikke at opstille to kandidater til hovedbestyrelsen sidste år, og vi håber 
derfor meget at kunne finde to kandidater i år. 
Tak til personalet her, som bød på et fint traktement - sidste år var vi 15, der mødte op for at nyde godt af 
det. Vi fik kun et afbud! Ikke desto mindre var der mange madrester, til ærgrelse for personalet. personalet. 
Det må vi ikke gentage:-) 

 



9 

Inspirationsdage for organister, korledere og musiklærere den 14. og 15. september i Haderslev Domkirke 
Pigekorenes dag blev gennemført uden et samarbejde med FUK, men blev tilbudt alle  interesserede, som 
her kunne overvære erfarne underviseres arbejde med de 80 piger, der er hører hjemme i domkirken. Jeg 
deltog ikke selv og er ikke orienteret om, hvorvidt andre deltog. Jeg nævner arrangementet her, fordi vi sidste 
år regnede med evt. at gå ind i et samarbejde om det og derfor havde det med som ét af vores forventede 
arrangementer. Det eneste, vi dog bidrog med, var en omtale, der blev sendt ud til alle medlemmer.      

 
Voksenkorstævne den 27. oktober i Høje Kolstrup kirke 
Det blev et tilløbsstykke, hvor antallet af deltagere var lige ved at sprænge rammerne. Kirken har fi-ne  og 
meget praktisk anvendelig rum, som alle blev brugt. Povl Christian Balslev instruerede de 123 fremmødte 
sangere i især egne advents- og  julesatser samt en enkelt sats komponeret anledning-en af FUK’s 50 års 
jubilæum. Voksenkorstævnet er kommet for at blive, og jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger. Vi skal 
dog nok ikke satse på at udvide antallet af deltagere, da afstanden mellem korsangere og instruktør kan blive 
for stor. Det var vist den eneste anke, jeg hørte den dag, og alle syntes at have haft en god dag. Dagen 
afsluttedes igen med en koncert for fremmødte familiemedlemmer og venner. Det beskedne fremmøde her 
gjorde os opmærksom på, at vi skal huske at lave mere PR omkring den åbne prøve - også lokalt. 
 
Børnekorstævne den 3. november i Vojens kirke 
Der var meldt godt 120 sangere til børnekorstævnet i Vojens kirke, som dannede virkelig fine rammer for 
afviklingen af stævnet. Hanne Korsgaard Sundbøll akkompagnerede uden at skulle have et vederlag for det. 
Tak for det! Jonas Rasmussen, korkonsulent i nord, instruerede de mange små sangere fra 2.-7. klasse i satser 
til advent og jul. Jeg er sikker på, at alle fik en berigende dag. Mine egne små sangere og forældre var i  hvert 
fald meget glade for hans bekendtskab. I kaffepausen blev der budt på kagemand i anledning af FUK’s 50 års 
jubilæum, og det faldt i god jord. Fejlagtigt var der meldt ud, at forældre, der havde meldt sig som hjælpere 
på dagen, fik serveret frokost, og jeg kan da sige, at også det faldt i god jord. Det var dog en 
engangsforeteelse, som nok ikke vil gentage sig, eftersom det netop var en fejltagelse. Den efterfølgende 
åbne korprøve var så velbesøgt, at jeg selv måtte lede efter en plads i kirken.  
 
Inspirationsbrunch den 18. januar 2019 i Gl. Haderslev kirkes sognehus 
Arrangementet ligger i januar måned for at kunne overholde generalforsamlingens tidsfrist op til repræsen-
tantskabsmødet, der i år ligger den 8. - 9. marts i Musisk Center i Askov. Vi har glædet os til at møde 
korkonsulent i nord Jonas Rasmussen igen efter det forrygende børnekorsstævne efteråret og har i dag 
forhåbentlig fundet ny inspiration til arbejdet med vores børn til opvarmning, korlege og korsatser, når nu et 
nyt år står for døren. Igen har personalet her på stedet gjort deres til, at vi skulle have en dejlig dag med god 
forplejning - tusind tak for det! 
Vi håber derfor, at alle har spist op, så vi ikke bidrager til madspild endnu et år, og tak til personalet for, at I 
igen ville varte os op og rydde op efter os! Intet fungerer uden jer! Samtidig håber vi på, at I alle går beriget 
herfra med nyt input og gode samtaler til måske endnu mere samarbejde på tværs af sognene. Der er 19 
tilmeldte til i dag, nogle er gået, andre er kommet til senere i dag. 
            
Planlagte arrangementer for det kommende år 2019 
Inspirationskursus for korledere den 14. eller 21. juni kl. 10-14 
Vores kassebeholdning tillader et ekstra arrangement i stiftet. Vi planlægger derfor en inspirationsdag for 
korledere, som dog kræver, at der er mindst 10 tilmeldte deltagere. Lasse Meyer Sørensen fra Gram kirke er 
udlært instruktør i soundpainting og har tilbudt at komme med sin workshop i soundpainting, en 
indstuderingsteknik, der bygger på improvisation, og som kan styrke opmærksomhed, intonation, fælles puls, 
dynamik og samarbejde. Skulle nogen have forslag til et sted, det kunne foregå, er I velkomne til at melde 
jer. (Datoen for afviklingen af kurset blev ændret til generalforsamlingen, da FUK tilbyder et andet kursus på 
planlagt dato den 7. juni.)                                                                                   
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Børnekorstævne i september eller oktober 
Bestyrelsen arbejder på, at deltagerne i stævnet skal deles i 2 hold. Et hold for 2. - 5. klasse  (instruktør: Anne 
Lise Quorning) og et andet fra 6. klasse til 20 år (instruktør: Christine Toft).  
 
Voksenkorstævne den 23. november i Brændkjærkirken i Kolding 
Instruktør er Morten Bech fra Holmens kirke og Christiansborg Slotskirke. Vi forventer et evt. højere deltager-
gebyr (kr. 125), da arrangementet er dyrt i honorar og rengøring. Muligvis vil også et forhøjet deltagerantal 
komme på tale. 
 
Inspirationsbrunch den 17. januar 2020 
Vi har endnu ikke lagt os fast på et program. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Jeg vil kun kort nævne et par ting, vi har arbejdet med udover planlægningen af de faste arrangementer. 
Sidste år tog vi hul på en ny praksis med at udfylde skemaer for aftaler og opgaver til de enkelte stævner. Det 
har vist sig at være et godt redskab til at holde styr på alle praktiske opgaver og bevare overblikket ved 
stævneafholdelser. Det har dog også vist sig, at der efter hvert stævne venter en stor opgave med opryd-
ningen, som vi ville være glade for kunne løses i fællesskab med andre deltagende korledere eller hjælpere. 
Samtidig er deltagerantallet ved stævnerne så stort, at vi også må ty til større kirker med lokaler, der gør 
stævnerne mulige. Så også derfor må vi bede om jeres støtte eller evt. forhøje deltagerbetalingen for at 
kunne betale os fra oprydningsopgaven.  
En anden ting, vi har måttet takle, er at oprette en konto til foreningen. Det har ikke mindst forvoldt Birte, 
vores kasserer, megen bøvl og hovedbrud. Årsagen var, at man, når man skifter kassereren ud, skal betale et 
større gebyr for dennes adgang til kontoen. Det er der nok flere grunde til, nye regler og mulighed for en 
ekstra skilling til banken. 
Desuden vil jeg nævne, at der muligvis er interesse for et samarbejde med FUK fra sydslesvigsk side, børn og 
evt. også voksne. Jeg håber som sydslesviger, at man vil tage godt imod en evt. sådan forespørgsel. 
Bestyrelsens arbejde skulle gerne dække de mange behov og ønsker, I hver især har, når I arbejder lokalt i 
jeres sogne, og vi håber, at I kan få glæde af årets arrangementer i FUK Haderslev. I er altid velkomne til at 
komme med nye ideer. 
 
FUK på landsplan 
Sidste år var præget af de mange arrangementer i forbindelse med fejringen af FUK’s  50 års jubilæum; blandt 
meget andet landsstævnet i København, hvor f.eks. Janne deltog med sine sangere. Men hvert år er der det 
tilbagevendende årsmøde, vi kan glæde os til, og jeg håber, mange af jer vil benytte jer af lejligheden til at 
møde ligesindede, nu det finder sted så tæt på som i Askov. Det er altid interessant at deltage, og jeg kan kun 
opfordre til, at man melder sig til dagene, der i år byder på forskellige oplæg og præsentation af en ny 
motetserie ved Christian Præstholm. Prisen for deltagelse er 500 kr. Sidste år var vi tre fra Haderslev stift, 
som deltog i Haslev. 
 
Vi vil gerne takke jer for gode input og ideer til nye arrangementer og deres placering i landsdelen og 
ønsker alle et godt og lykkebringende nytår! God fornøjelse med korarbejdet! 
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2.6. FYNS STIFTSKREDS V/ FORMAND KAMILLA SØRENSEN 
 
Vi har i FUK-Fyn pt. 32 medlemskor og 10 personlige medlemmer. 2018 har budt på 2 nye medlemmer, Berith 
Ruth Jørgensen og Stubberup/Viby/Mesinge/Dalby kirker. 
 
Kredsbestyrelsen 2018 
Kamilla Sørensen, formand, Bjørn Krog Thesbjerg, næstformand, Anders Grankvist Schou, kasserer, Anne 
Buch Hansen, Eva Østergaard og Pavel Refsgaard Jensen, suppleant, (Irina Natius, suppleant). 
 
Vi måtte desværre sige farvel til Lis Andersen i juni måned. Hun døde efter kort tids sygdom. Lis har været i 
bestyrelsen i flere år, og altid deltaget meget aktiv i mange arrangementer. Hun blev FUK-Fyns revisor, da 
hun valgte at gå på pension, hvilket hun også gjorde fremragende. Vi vil savne Lis, hendes gode arbejde, 
hjælpsomhed og altid dejlige humør. 
 
Vi har i bestyrelsen valgt fortsat at arbejde ud fra en årsoversigt og forsøger på den måde at nå ud med tilbud 
til alle aldersgrupper. Vi afholder 2-3 årlige bestyrelsesmøder, hvor suppleanter også er meget velkomne til 
at deltage. Desuden har Bjørn lavet en liste med navne på stævneinstruktører. Den fungerer som idébank og 
oversigt. 
 
Igen i år er der taget kontakt til alle medlemmer forud for generalforsamlingen, så vi forhåbentlig bliver 
endnu flere. Udover at vi i bestyrelsen finder det hyggeligt og givende, både fagligt og socialt at holde general-
forsamling og nytårskur sammen, er det forhåbentlig også med til at sætte lys på kommende arrangementer 
mm. 
 
2018 var jubilæumsår, hvilket vi fejrede med det store jubilæumsstævne i Domkirken den 10. november. Det 
var en yderst velbesøgt dag med god musik, brunsviger og fødselsdagssang. Desuden valgte vi at sende denne 
sætning ud til alle medlemmer: 
 
“Hvad kan vi gøre, for at I får mest muligt ud af jeres FUK-abonnement?” 
- Det er stadig muligt at svare ;-) 
 
Aktiviteter siden sidst 
· Den 17. marts 2018: Ungdomsworkshop i Næsby med Pelle Nordhøj Kann (fra 15 år) 
· Den 21. april 2018: Spirekorstævne med Mirjam Lumholdt, Dyrup kirke (0.-2. klasse) 
· Den 3. august: Sommerfest for bestyrelsens medlemmer 
· Den 10. november 2018: Jubilæumsstævne for børne- og ungdomskor. Odense Domkirke. Povl Chr. Balslev 
   og Marlene Lollike. 
 
I år er FUK’s Års- og repræsentantskabsmøde fastsat til den 8. - 9. marts 2019 på Musisk Center Askov 
(deltagelse kr. 500,-).  
Man kan møde med 1 repræsentant pr. påbegyndt 10 medlemskor. Dvs. at vi gerne skal stille med 4 fra Fyn. 
 
Jeg vil gerne sige tak til vores korkonsulent Hanne og kommunikationsmedarbejder Nanna for et godt sam-
arbejde. Det er så skønt, at I altid er klar til at svare på spørgsmål og hjælpe videre, komme med gode idéer 
og nye tiltag. Jeg håber kredsens medlemmer vil benytte sig af deres kompetencer. 
 
Kommende arrangementer 
· Den 26. januar 2019: Ungdomsworkshop i Ringe med Ole Faurschou (fra 15 år). Desværre aflyst! 
· Den 30. marts 2019: Spirekorstævne med Karina Mia Christiansen, Nr. Lyndelse kirke (0.-2. klasse). 
· Den 9. november 2019: Børnekorstævne for 3.-8. klasse. Nærmere info følger. 
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Og så er der godt gang i planlægning af den næste korrejse, som finder sted i efterårsferien 2020. Turen går 
til London, og alle sangere over 12 år kan deltage. 
 
Af andre kommende arrangementer med relevans kan nævnes 
· Den 11. - 12. maj: Børnekordage i Tivoli. 
· FUK’s Sommerskole: 27. juli - 2. august, Rønde Høj- og Efterskole. For sangere 13-29 år og korledere. 
 
 
2.7. ROSKILDE/LOLLAND-FALSTER STIFTSKREDS V/ FORMAND MIA ENGSAGER 
 
Den 20. januar 2018 afholdtes der korstævne med Peter og Betty Arendt som instruktører i Ølsemagle kirke. 
De indstuderede ”Mandarinmessen” med kinesisk musik. 
Karin Loew, som er korleder ved Ølsemagle kirke stod for arrangementet, og instruktørerne havde selv 
henvendt sig og spurgt, om de måtte afholde stævnet i FUK-regi. Vi valgte at takke ja til arrangementet, da 
det lød spændende med kinesisk musik og de kinesiske musikere, som ville medvirke ved de to koncerter, 
der skulle afholdes efterfølgende bl.a. i Roskilde Domkirke. Karin meldte tilbage, at der havde været ca. 50 
korsangere tilmeldt, og at det havde været et godt stævne og nogle gode koncerter. 
 
Den 27. januar blev der afholdt Voiceworkshop for anden gang. Denne gang med sanglærer Ulla Munch. Der 
var ca. 20 tilmeldte, og det var endnu engang en lærerig dag med solosangen i fokus. Vi vil fortsætte med 
dette tilbud til i 2019, hvor det er planlagt til den 27. januar. I år bliver det med Kristine Vad som instruktør. 
 
Den 3. marts var der børnekorsstævne med Susanne Wendt i Nørrevangskirken i Slagelse. Vi havde regnet 
med 100 tilmeldte, men der kom kun 50. Vi konkluderede, at marts er en dårlig måned for stævner, fordi det 
falder sammen med gymnastikopvisningerne, og der er mange gymnastikbørn, som synger i kor. En anden 
grund kan have været, at vi meldte det ud for sent. Det kom først ud i januar, da vi havde lidt problemer med 
at få datoen til at falde på plads. Susanne havde taget 2 og 3-stemmige satser med, men var hurtig til at stikke 
en finger i jorden og tilpasse materialet til de mange af børnene, som var nybegyndere. Så det blev en sjov 
dag for alle - både børn og voksne. Susanne Wendt er meget kompetent, inspirerende og dygtig. 
 
Vi markerede jubilæumsåret i november med et jubilæumsstævne for 3. - 5. klasse med Jonas Rasmussen 
den 17. november i Klostermarkskirken i Ringsted, hvor temaet var advent og jul. 90 børn fra 12 forskellige 
kirker var tilmeldt og det blev en sjov og hyggelig dag, hvor alle gik hjem med nogle sange, som de kunne 
bruge i juletiden. 
 
Det har været et godt år med spændende stævner.  
Året startede dog med en lidt lav kassebeholdning, men det er lykkedes at få stabiliseret økonomien igen. Så 
vi kan gå 2019 i møde med overskud på kontoen.  
 
Jeg har valgt at træde ud af bestyrelsen pga. travlhed, men vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak 
til Solveig Bjergkvist, Karina Agerbo og Lone Svoldgaard for rigtigt godt samarbejde. Jeg synes, vi har været 
et godt team og at vi har suppleret hinanden på en god måde. Jeg vil ønske jer held og lykke med det 
fremtidige arbejde i FUK og glæder mig til, at vi mødes til stævner og andre arrangementer fremover. 
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2.8. KØBENHAVN/HELSINGØR STIFTSKREDS V/ FORMAND BENTE KIIL TOFTEGAARD 
 
Medlemstal 
Vores kreds har siden sidste generalforsamling fået to nye kor og tre personlige medlemmer, og sagt farvel 
til et enkelt kor. Indmeldte kor fra følgende kirker: Græsted kirke, Kirkespirerne, Helsingør, Kastelskirken, 
København. Personligt medlem: Martha Bruhn Adelsten, Alex Bach Andersen, Merete Kuhlmann. 
Udmeldelser: Ansgar kirke, København. Vores stiftskredse består således i dag af: 157 medlemskor fra 73 
kirker og derudover 9 personlige medlemmer. 
 
Bestyrelsen 
På grund af landsstævnet delte vi bestyrelsen i to: 
Til at tage sig af kredsens arrangementer: Bente Kiil Toftegaard, formand, Henriette Mariegaard, sekretær og 
Susanne Hartmann Stæger. Suppleanter: Simone Fought. 
 
Derudover et meget hårdt arbejdende udvalgt der stod for at planlægge og afholde Landsstævnet: Lene 
Martinsen, Marlene Lollike, Heidi Buch Klemmen, Susanne Hartmann Stæger og som hjælp fra sekretariatet 
Nanna Simonsen. 
 
Uden for bestyrelsen har vi heldigvis stadigvæk vores kasserer, Henny Holm, som holder flot styr på vores 
økonomi. Stor tak til dig, Henny! 
 
Stævner afholdt siden sidste generalforsamling (12. januar 2018 i Vanløse kirke) 
Da landsstævnet lå i 2018 ville vi som kreds gerne opfordre til at så mange som muligt kunne deltage og 
havde derfor et lavere aktivitetsniveau i efteråret 2018. 
 
Spirekorsstævne i Mørkhøj kirke den 27. januar ved Maj-Lis Hoffer Henriksen, (Mariager Fjord – Spirekor) 
Pop, fede sange, fest i musikken. Ca. 70 deltagere, som altid god tilslutning til spirestævner. 
 
Lørdag den 17. marts stævne for 3. – 6. klasse instruktør Janne Wind i Vallensbæk kirke og Sognecenter, ca. 
80 deltagere. Pop-salmer og gospel. Dejligt sted at være med meget gode faciliteter. En energisk og vellidt 
instruktør som formår at holde børnene fangne hele dagen. 
 
Landsstævne 2018 
FUK’s Landsstævne fandt sted i København i efterårsferien den 13. - 17. oktober 2018, og var samtidig FUK’s 
50 års jubilæumsår. Selvom den egentlige jubilæumsdag var i november, så fandt den officielle fejring sted i 
forbindelse med landsstævnets gudstjeneste i Domkirken tirsdag den 16. oktober kl. 16.00. Da stævnet fandt 
sted i vores kreds, var vi også med til planlægning og udførelse af stævnet. Stævnet forløb virkelig godt, flotte 
koncerter, gudstjenester og lokationen Sankt Annæ Gymnasium var virkelig god. Mange gode tilbage-
meldinger fra glade stævnedeltagere. 
Fællesværket med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og musik af Jakob Lorentzen var en stor succes, og 
jeg tror vi har fået en Alle Helgens kantate mange vil opføre med glæde i årene fremover. Både tekster og 
musik var meget vedkommende for børnene. 
Tak for en kæmpestor arbejdsindsats til dem, der tog det store slæb at arrangere og afvikle så flot et 
landsstævne. 
 
Sluttelig en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem året. Der er stor effektivitet 
og ansvarlighed hele vejen rundt i bestyrelsen, og så bliver det et sjovt inspirerende møde med at arrangere 
og organisere stævner og arrangementer for alle medlemmerne. 
 
 



14 

3. KORKONSULENTERNES BERETNING V/ KORKONSULENT ØST KRISTINE VAD 
 
Korkonsulentordningen 
Siden 2008 har Folkekirkens Ungdomskor haft korkonsulenter. Først som pilotprojekt og med kun én 
korkonsulent ansat, men i 2012 blev ordningen udvidet, så der var i alt tre korkonsulenter på landsplan. 
Korkonsulenterne dækker henholdsvis Nord-, Syd- og Østdanmark, og korkonsulenternes funktion er at 
tilbyde inspiration til og sparring omkring arbejdet med kor i folkekirken samt at styrke samarbejder internt 
i Folkekirkens Ungdomskor og samarbejder mellem Folkekirkens Ungdomskor og Folkekirkens Ungdomskors 
partnere, heriblandt og især kirkemusikskolerne. 
I 2015 blev korkonsulentordningen ved bevilling fra Kirkeministeriet gjort permanent, og de tre korkonsulent-
stillingers normering blev udvidet pr. 1. januar 2016 til de nye og opnormerede stillinger: 
Korkonsulent Nord er ansat til 9,25 timer ugentligt eller 25% af en fuldtidsstilling. 
Korkonsulent Syd er ansat til 15 timer ugentligt eller 40% af en fuldtidsstilling. 
Korkonsulent Øst er ansat til 24 timer ugentligt eller 65% af en fuldtidsstilling. 
 
Korkonsulenterne 
Jonas Rasmussen er ansat pr. 15. august 2017 som Korkonsulent NORD for Aalborg, Viborg og Aarhus stifter 
med tilknytning til Vestervig Kirkemusikskole.  
Hanne Korsgaard Sundbøll er ansat pr. 1. september 2015 som Korkonsulent SYD for Ribe, Haderslev og Fyns 
stifter med tilknytning til Løgumkloster Kirkemusikskole. Hanne Korsgaard Sundbøll har desuden ansvar for 
opgaver i forbindelse med skole-kirke-området samt afholdelse af læreplansprøver. 
Kristine Vad er ansat pr. 1. juni 2013 som Korkonsulent ØST for København, Helsingør, Roskilde og Lolland-
Falster stifter med tilknytning til Sjællands Kirkemusikskole. Kristine Vad har desuden ansvar for at koordinere 
og varetage den interne og eksterne kommunikation fra korkonsulenterne samt at koordinere korkon-
sulenternes arbejde internt i organisationen og fungere som kontaktperson til det øvrige arbejdende Folke-
kirkens Ungdomskor (sekretariatet, diverse udvalg, hovedbestyrelse og forretningsudvalg). 
 
Årets begivenheder og aktiviteter 
2018 har først og fremmest stået i jubilæumsfejringens tegn, og korkonsulenterne har på forskellig vis taget 
del i synliggørelse, udfoldelse og planlægning af festlighederne, især i en understøttelse af den glædelige 
forventning om efterårets store festdage som en implementeret del af alle faglige aktiviteter.  
Ved siden af det festlige fokus har 2018 også være præget af markante ændringer og uventede rokeringer. 
Kristine Vad vendte tilbage til sin stilling som Korkonsulent ØST efter endt barselsorlov i slutningen af maj, 
hvorfor både Jonas Rasmussen og især Hanne Korsgaard Sundbøll varetog en del ekstra opgaver og ansvars-
områder i den første halvdel af året.  
 
Den første halvdel af året var også for korkonsulenterne påvirket af skift på sekretariatslederposten, 
ansættelsen af en projekt- og kommunikationsmedarbejder i en helt nyoprettet stilling i organisationen samt 
nogle større ændringer på posterne i hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Som en naturlig konsekvens har 
mange af korkonsulenternes arbejdsopgaver måtte forklares og defineres – og i nogle tilfælde genopfindes i 
en ny form. Det er altid sundt med en periode med evaluering og refleksion over egen praksis, men det har 
også været en krævende tid.  
 
I evaluering af 2018 oplever vi tilfredshed med det nuværende niveau for de faglige aktiviteter og tilbud i 
organisationen, og vi mener at have fundet en balance i antallet af aktiviteter samt bredde og variation i 
emner såvel som geografi, målgruppe, instruktørnavne, mv. Det bekræfter deltagertal for kursusdagene 
også, da alle kurser har været mødt med overstrømmende interesse og tilsvarende antal tilmeldte. 
Nedenfor er listet korkonsulentaktiviteter fra 2018 med enkelte uddybende bemærkninger. Noget er 
fremhævet fremfor andet, og korkonsulenterne står til rådighed med uddybende information samt en fuld 
projektoversigt og regnskab over alle årets aktiviteter, hvis der er nogen, der ønsker at vide mere. 
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Lokale kernefunktioner og aktiviteter 
o Her skal fremhæves sparring med og vejledning af korledere, som på mange måder anses som den 

vigtigste opgave i korkonsulenternes arbejde. Kontakten er ofte telefonisk og over mail, men der er 
også ønsker om korkonsulentens medvirken ved korprøver hos den enkelte korleder. 

o Desuden tilstedeværelse ved stævner, workshops og lignende lokale aktiviteter. Formålet er at give 

korlederne mulighed for at møde deres korkonsulent og ganske uforpligtende kunne vende stort og 

småt, hvilket mange benytter sig af ved sådanne lejligheder. Korkonsulenterne får omvendt mulighed 

for at gøre opmærksom på tiltag og tilbud, der kan have interesse hos korlederne, samt at lære mere 

om de aktuelle problematikker, der optager dem. 

 

Regionale kernefunktioner og aktiviteter 
o Samarbejde med stiftskredsbestyrelser samt deltagelse og oplæg ved generalforsamlinger og møder 

i stiftskredsbestyrelser og deltagelse i kredsformandsmøde. Vi oplever, at det giver en vigtig rød tråd 
imellem organisationens aktiviteter, når der er løbende kontakt og godt samarbejde mellem korkon-
sulent og kredsbestyrelse. 

o Samarbejde med de tre kirkemusikskoler om dels et fælles kursusudbud, dels gensidig opbakning til, 
sparring om og koordinering af aktiviteter, initiativer og projekter. 
 

Landsdækkende kernefunktioner og aktiviteter 
o Møder og repræsentation vedr. eksterne samarbejder med f.eks. Børnekorakademiet, Sangens Hus, 

og Dansk Folkeoplysnings Samråd. Desuden møder og samarbejde internt i Folkekirkens Ungdomskor 
med hovedbestyrelse, forretningsudvalg og øvrige udvalg og arbejdsgrupper. Herudover korkon-
sulentmøder og møder med sekretariatet.  

o Opsamling og videreformidling af viden om / erfaringer med samarbejde mellem kirke og skole i den 

nye folkeskole.  

o Administration og gennemførelse af læreplansprøver for Folkekirkens Ungdomskors medlemskor. 
Ordningen varetages fortsat, men der oprettes pt. ikke nye forløb på baggrund af beslutning i hoved-
bestyrelsen. Der var to korskoler med flere kor til prøver i 2018 på henholdsvis niveau 1 og niveau 2. 

o Administration og formidling af coachingforløb. Der var to forløb i 2018. 
 
Kurser og faglige initiativer i 2018 
Korkonsulenterne har året igennem været arrangører / samarbejdspartnere / facilitatorer ved Folkekirkens 
Ungdomskors kurser og øvrige faglige initiativer i hele landet. Nedenfor er disse aktiviteter listet med enkelte 
kommentarer: 
 
”Folkekirkens Ungdomskors   Hele 2018 
  50 års jubilæum” Særligt fokus på Folkekirkens Ungdomskors udgivelser gennem 

tiden og på jubilæumsværk og jubilæumssang bl.a. gennem valg 
af repertoire til kurser og instruktører, ved nodeudstillinger og 
gennem PR. 

 
”Kirke og korsang –  København den 2. februar 2018 
  i den nye folkeskole” Inspirationsdag om muligheder og erfaringer fra kirke-skole-

samarbejder.  
 
”Fyld liv i koret –  Kolding den 13. april 2018 
  med korkonsulenterne”  Metodikkursus for korledere.  
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”Koret indefra”  Fredericia den 8. juni 2018 
 Kursus for korledere om korets psykologi, korskoleopbygning, 

rekruttering og motivation – med Signe Sørensen og Peter 
Hanke. 

 
”Årsmøde i Landsforeningen   Nyborg den 8. – 9. juni 2018 
  af Menighedsråd” Korkonsulenterne stod til rådighed for sparring om Folkekirkens 

Ungdomskor, kor og sang i kirken, oprettelse af nye kor m.m. i 
Folkekirkens Ungdomskors stand. 

 
”Studiedage”   Løgumkloster, Nodebiblioteket den 11. – 22. juni 2018 

Korkonsulenten stod for oplæg, sparring for og vejledning af 
deltagerne. 

 
”Sommerskole”  Rønde den 28. juli – 3. august 2018 
   Korkonsulenten er projektleder og medvirkede som kursusleder  

og oplægsholder ved selve skolen. 
 
”Sæt turbo på indstuderingen – Aalborg den 14. september 2018  
 med korkonsulenterne”  Metodikkursus for korledere med fokus på indstuderingspraksis. 
 
”Udvid din korisont”  Fredericia den 28. september 2018 
 Kursus for korledere med korrepertoire på tværs af genrer og 

stilarter og med inspiration til brug af koreografi og bevægelse i 
korprøven – med Birgitte Næslund Madsen. 

 
”Stemmen i centrum”  Horsens den 5. oktober 2018  
 En opfølgende og netværksskabende dag eksklusivt for deltagere 

ved Korlederstemmen i 2015 og 2016-17. Desværre og til trods 
for interesse måtte kurset aflyses pga. for få tilmeldte. 
Kursusdagen ramlede sammen med et andet arrangement og var 
kun åben for en relativt lille skare, hvilket vi må konkludere er for 
skrøbeligt at binde an med en anden gang. 

  
”Landsstævne, jubilæumsgudstjeneste Oktober - november 2018 
 og jubilæumsstævner i kredsene” Fejring af 50 års jubilæum i Folkekirkens Ungdomskor med 

deltagelse af korkonsulenterne ved flere arrangementer og i 
forskellige funktioner. 

 
”Oplæg om FUK og korsang”  København, Pastoralseminariet den 7. december 2018  

Korkonsulenten fortalte om Folkekirkens Ungdomskor og om 
korsang i kirken generelt, for teologer/kommende præster.  
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4. BERETNINGER FRA UDVALG, ARBEJDSGRUPPER OG REPRÆSENTATIONER 
 
 
4.1. FORLAGSUDVALGET V/ HANNE MARGRETHE TOUGAARD 
 
Lutherrosen, som blev udgivet i 2016 i anledning af 500-året for reformationen, har vundet stor udbredelse 
og særligt salmebogen og melodibogen har solgt godt. Antologierne for kor sælger også fortsat fint, herunder 
også enkeltsatser. ”Lutherrosen” har i alt solgt for ca. 400.000 kr. Salmebogen er solgt i 3000 eksemplarer og 
et genoptryk på 800 stk. er sat i værk. 
 
Folkekirkens Ungdomskor udskrev i anledning af foreningens 50 års jubilæum i 2018 en konkurrence om tekst 
til en sang om at synge. Tanken var at bede om tekster og udvælge en som den bedste, og derefter bede 
Phillip Faber om at skrive en melodi til den. Juryen bestod af Jørgen Carlsen, tidl. højskoleforstander på 
Testrup Højskole, Carsten Seyer-Hansen, kantor ved Aarhus Domkirke, Sara Nørholm, FUK’s tidl. 
sekretariatsleder og dertil cand. mag. i litteraturvidenskab og Marianne Christiansen, daværende formand 
for Folkekirkens Ungdomskor og biskop. Der indkom 30 tekster, og de blev bedømt anonymt. Vinder blev 
Niels Johansens tekst ”Og Gud sang”. Og Gud sang blev udgivet i foråret (FUK 147) som fællessang med 
akkompagnement samt som korsatser SA og orgel, SSA og SAB, udarbejdet af Phillip Faber. Bagest i udgaven 
er der et uddrag af Marianne Christiansens tale ved prisoverrækkelsen den 9. marts 2018. 
 
Jubilæumsværket I kor med alle engle (tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen, musik af Jakob Stevns-
Lorentzen) blev udgivet i foråret 2018.  I kor med alle engle er en liturgisk musikgudstjeneste til 
allehelgenstiden udsat for ligestemmigt kor på flere niveauer. Akkompagnementet er tænkt som en veksling 
mellem orgel og klaver, men hele værket kan også realiseres fra orglet. Til brug for menigheden er der udar-
bejdet et tekstark, der frit kan kopieres og uddeles. Mange af satserne kan anvendes som selvstændige 
korindslag eller som fællessang i andre dele af kirkeåret, ved gudstjenester og koncerter. Værket blev 
uropført i Københavns Domkirke i forbindelse med Landsstævnet den 16. oktober 2018 under ledelse af 
Jakob Stevns-Lorentzen. Alle var glade. I kor med alle engle har solgt for ca. 70.000 kr. opgjort 31. 12. 2018, 
160 dirigentpartiturer, 1054 korpartiturer. 
 
Jubilæumskataloget udkom også i foråret 2018. Det indeholder en komplet liste over udgivelser i Folkekirkens 
Ungdomskors regi fra 1968 til 2018 samt en liste over værker komponeret til særlige lejligheder i Folkekirkens 
Ungdomskor og diverse registre. Hans Christian Magaard har skrevet en historisk artikel om Folkekirkens 
Ungdomskors nodeudgivelser og Nodebiblioteket er præsenteret. 
 
Lasse Toft Eriksen, forlaget Mixtur, og Søren Storm Larsen, forlaget Mixtur og Aarhus Musik, er fortsat vore 
gode samarbejdspartnere. Nodesalget har været i positiv udvikling, særligt på grund af Lutherrosen’s store 
succes.  
 
 
4.2. LANDSSTÆVNEUDVALG V/ CHARLOTTE MUUS MOGENSEN 
 
Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne blev afviklet den 13. - 17. oktober 2018 på Sankt Annæ Gymnasium 
i København med deltagelse af ca. 350 børn og unge fra 36 kor fra hele landet. 
Ud over gruppeprøver og andre sanglige og sociale aktiviteter indstuderede korsangerne også det fæl-
les korværk I kor med alle engle, et nykomponeret værk skrevet på bestilling af FUK til 50 års jubilæums-
fejringen. 
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Værkets tekst er skrevet af tidligere sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen, og musikken er komponeret 
af organist ved Holmens kirke, Jakob Lorentzen. Værket blev uropført ved en festgudstjeneste i Vor Frue 
Kirke, Københavns Domkirke, tirsdag den 16. oktober, hvor bl.a. biskop Marianne Christiansen og alle 
landsstævnets deltagere medvirkede, og hvor en fyldt domkirke, tillige med Kirke- og kulturminister Mette 
Bock, overværede denne smukke og bevægende musikgudstjeneste. 
 
Korene deltog også ved højmesser i 9 forskellige kirker i Storkøbenhavn, ligesom de én af dagene optrådte 
spontant på Hovedbanegården og andre samlingssteder til stor glæde for de overraskede forbipasserende.  
 
Hele stævnet afsluttedes med en koncert, også med alle de deltagende børn og kor, i Sankt Annæ Gymna-
siums festsal, som også ved den lejlighed var helt fyldt. 
 
Landsstævnet blev støttet velvilligt af 8 fonde: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Augusti-
nusfonden, Ole Kirk’s Fond, Nordea-fonden, Tuborgfonden, Lemvigh-Müller fonden, Jubilæumsfonden af 
12/8 1973 og Toyota-fonden uden hvis støtte, det ikke havde været muligt at gennemføre stævnet. 
 
 
4.3. SOMMERSKOLE V/ ANNE LISE QUORNING 
 
Tid og sted 
Den 28. juli - 3. august 2018 på Rønde Høj- og Efterskole  

• der er mange lokaler – og flere store, 

• vi har den for os selv, 

• det er nemt at komme til og fra sommerskolen, 

• det er muligt at lave en voksen- og ungdoms-soveafdeling, 

• prisen er rimelig og 

• maden er god.  

 
Deltagere 
52 korsangere (45 piger og 7 drenge) – 4 mere end 2017 
15 korledere – 5 mere end 2017. 
 
Sommerskoleudvalg 
Kristine Vad, Hanne Holdt Madsen og Anne Lise Quorning. 
 
Instruktører mv. 
Kursusledere: Kristine Vad (for korlederne) og Anne Lise Quorning (for sangerne), ”Kormor”: Elise Dollerup,  
Korledelse, Spire-, Børne- og Juniorkor: Anja Haven, Ensemble: Jonas Rasmussen, Rytmisk sang: Camilla Hyt-
tel, Klassisk sang: Morten A. Krogh, Bodyworks: Ditte Meisler, Direktionsteknik og metodik: Ole Faurschou, 
Hørelære: Kasper Lykke Hedegaard. 
 
Flere tiltag 

• Barber-shop for de mandlige sangere 

• Performance MasterClass med musicalsanger, Christopher Brodersen 

• Direktion for alle dem, der havde lyst 

• Mulighed for ekstra undervisning i sang og hørelære – for dem, der gerne ville ”nørde”. 
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Det var godt for Sommerskolen, at FUK’s hovedbestyrelse havde besluttet, at vi skulle gennemføre med ”fuld 
bemanding” uanset antallet af tilmeldte. Vi håber på stadig stigning af antallet - især af drenge/unge mænd. 
 
Vi havde en ”kormor” med – en frivillig voksen, der hjalp undertegnede med at klare alle de praktiske 

opgaver, der er forbundet med at være kursusleder. Især i forhold til sangerlinjen, er der mange opgaver – 

lige fra kopiering til lægebesøg.  

 
Fantastisk sommerskole 
Evalueringerne har aldrig været så flotte! 

Alle har været meget glade for sommerskolen – 99 % topkarakterer til både Rønde, Sommerskolen som 

helhed og kursusledelsen. Der er kun få, der ønsker bedre instrumenter, mad og mindre øvekor… 

 
Deltagerne blev i forbindelse med evalueringsskema bedt om at udtale sig om, hvad de syntes var bedst – de 
kommer her i prioriteret rækkefølge: 
 

• Stemningen – fællesskabet – nye venner   

• Sang (sanger)  

• Drengeholdet – især barbershop og dans;-) - også nævnt af piger 

• Inspirerende mennesker/miljø  

• At blive udfordre  

• Alt det vi lærte (sangere) 

• Sangen - vellyd (sangere)  

• Hørelære  

• Nysgerrigheden – mod på at lære nyt 

• Glæden, varmen, omsorgen… 

• Indholdet i undervisningen (korledere) 

• Masser af ny musik (korleder) 

• Bodyworks  

• Kormor Elise og de andre ”chilli” voksne 

• Niveauet (passende) 

• Nye venner, sange og metoder 

• Blandet kor (SATB) 

• Ensemble 

• At vi alle samarbejder. 
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4.4. NORDISK KIRKESANGSFEST V/ ANNE LISE QUORNING 
 
Afvikling 
Ca. 230 sangere fra Finland, Norge, Sverige, Danmark samt instruktører og gæster fra Island og Færøerne 
deltog i Nordisk KirkeSangsFest, NKSF, 2018. Odense Koncerthus og Vor Frue Kirke, var de faste rammer for 
stævnet.  
Det blev den fest, vi håbede på – om end deltagerantallet var noget lavere end forventet. En STOR tak til det 
danske udvalg, der har arbejdet hårdt for at få dette nordiske stævne fra papir til virkelighed.  
Tak til: Kirsten Wind Retoft, Inger Krarup, Kirsten Buskbjerg Lübker, Povl Christian Balslev, Preben Berg og 
Hans Christian Magaard. Tak også til Charlotte Muus Mogensen, der hjalp os på selve stævnet. 
 
Nedjustering 
Pga. færre tilmeldinger end ventet måtte vi tilpasse budget, workshops og fællesværker. Det betød, at vi 
måtte tage tre instruktører ud af programmet. 
Deltagerne prioriterede i forbindelse med tilmelding workshops – og kun en lille gruppe af dem valgte gruppe 
D og E som hhv. 1. og 2. prioritet. Derfor valgte vi at bibeholde gruppe ABC + Symfonisk Salme (som fæl-
lesværk) og opsagde kontrakterne med: 
 

1.       Tore Erik Mohn – gruppe D 
2.       Nina Kronlund (og Markus Malmgren- akkompagnement) – Gruppe E 
3.       Alice Granum – Nordisk Messe (fællesværk). 
 

Vi var selvfølgelig kede af at skulle undvære gruppe D og E, hvilket jo også betød, at ”Nordisk Messe” ikke 
kom med som fællesværk!  
 
Oversigt over workshops og fællesværk 
Gruppe A Instruktør: Tora Vestergaard, Færøerne – 54 sangere / akk. Bjørn Krog Thesbjerg – øvede i Vor Frue 
Kirke (5 min. gang fra Koncerthuset). 
 
Gruppe B Instruktør: Birgitta Rosenquist-Brorson, Sverige – 79 sangere / akk. Ellen Tang Kristensen - øvede i 
Pro Musica Salen, Koncerthuset.  
 
Gruppe C Instruktør: Magnus Ragnarsson, Island – 80 sangere / akk. Anne Mette Stæhr – øvede i Carl Nielsen 
Salen, Koncerthuset. 
 
Fællesværket Symfonisk Salme II: Instruktør: Ole Faurschou, Danmark – alle sangere / akk. Povl Christian 
Balslev, som også er komponisten, der har skrevet de 5 nordiske salmer sammen til Symfonisk Salme – blev 
indøvet i Carl Nielsen Salen, Koncerthuset. 
 
Nodemateriale 
Til hver workshop udvalgte vi i samarbejde med instruktørerne 4 korsatser. Derudover sang deltagerne også 
med på Symfonisk Salme II, som blev en stor succes – et værk, vi håber kan blive til glæde for alle blandede 
FUK-kor. 
Søren Storm fra Aarhus Musik har igen været en fantastisk samarbejdspartner, og to af dagene fyldte han et 
lokale i koncerthuset med noder/materialer. 
 
Økonomi 
I forhold til fundraising fik vi hjælp af Torben Stenstrup (fra ”Foreningsudviklerne”). Det har været en stor 
hjælp. Støtte fra Odense Kommune, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond, Spar Nord Fonden samt Aarhus 
Musik/Noder.dk, gjorde det muligt at skabe et overskud på ca. 28.000 kr. 
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Til styring af tilmeldinger samt aftaler med Odense Koncerthus fik vi hjælp af Kongreskompagniet – stor 
hjælp! 
 
Dagsprogrammer for Nordisk KirkeSangsFest 2018 
Onsdag den 9. maj:  
Ankomst/indkvartering på overnatningssteder  
15:00-18:30: Registrering på stævnekontoret i Odense Koncerthus’ foyer 
18:30-19:30: Fælles velkomst i Carl Nielsen Salen – Odense Koncerthus 
19:30-21:30: Korprøver på Symfonisk Salme II  
21:30-24:00: Mulighed for ”Aftersinging” (nedre foyer i koncerthuset). 

 
Torsdag den 10. maj (Kristi Himmelfartsdag):  
Fra morgenstunden afgang i busser til kirker på Fyn, hvor alle deltog i Højmesser. Busserne kørte ad smukke 
ruter, så deltagerne fik set lidt af det smukke landskab. Kirkerne gav frokost. 
14:00-18:00: Korprøve i workshops (inkl. pauser) 
18:00: Aftensmad 
19:30-21:30: Korprøve på Symfonisk Salme II 
21:30-24:00: Mulighed for ”Aftersinging” (nedre foyer i koncerthuset). 
 
Fredag den 11. maj:  
09:30-12:00: korprøve i workshops (inkl. pause) 
13:30-17:00: Korprøve på Symfonisk Salme II  
17:15: Fælles gåtur i en del af ”H.C. Andersens fodspor” til Eventyrhaven (anført af en af byens vægtere), 
klokkespilskoncert og fællessang 
19:00: Aftensmad 
20:00-21:30: Fællessang og ”Åben scene” (alle kor inviteres til at optræde for hinanden) – nedre foyer 
21:30-24:00: Mulighed for ”Aftersinging” (nedre foyer i koncerthuset). 
 
Lørdag den 12. maj: 
09:30-15:00: Workshops / Symfonisk Salme II – Generalprøver (pauser/frokost undervejs) 
16:00-18:00: FANTASTIK Koncert i Carl Nielsen Salen – Odense Koncerthus – med operasanger, Jesper Brun-
Jensen som konferencier 
19:00: Festaften for alle deltagere – nedre foyer – festlige taler og indslag. 

 
Søndag den 13. maj: 
08:30: Forprøve i Odense Domkirke 
10:00: SMUK og uforglemmelig Musikgudstjeneste i Odense Domkirke – uddrag fra Symfonisk Salme og 
enkelte passende satser fra workshops 
12:00: Let frokost, afslutning og overdragelse af Nordisk Kirkesangsfest til Sverige som kommende arrangør 
13:00: Afrejse. 
 
Næste KirkeSangsFest i 2022 
Næste KirkeSangFest bliver i Visby på Gotland, Sverige. Alt materiale er personligt videreleveret til det 
svenske udvalg, der skal arrangere næste NKSF.  
Vi håber, at flere danske kor har lyst til at synge med! KirkesangsFesten er en fantastisk mulighed for at møde 
nordiske venner, mærke det nordiske fællesskab og bånd, der binder os sammen – både socialt og musikalsk. 
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4.5. FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS NODEBIBLIOTEK V/ HELLE D. KJELDSEN 
 
Personnyt 
Marianne Christiansen er fratrådt ved FUK’s årsmøde og dermed som formand for biblioteksbestyrelsen. En 
stor tak til Marianne, som gennem alle årene har understøttet nodebibliotekets virke, både med økonomi og 
aktiv deltagelse i møderne.  
   
FUK’s nye formand, Margith Pedersen, blev udnævnt som formand for biblioteksbestyrelsen den 13. april 
2018 og har aktivt deltaget i årets biblioteksmøder. Winni Kilsgaard og Kirsten Retoft blev genvalgt for 1 år. 
 
Kirkemusikalsk Studiecenter i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, FUV, er omorganiseret. Lasse Toft 
Eriksen, som repræsenterede dette forum, er trådt ud af bestyrelsen. 
Gitte Støvring Preusslers kontrakt med Løgumkloster Kirkemusikskole er fortsat uændret. 
 
Møder 
Der er afholdt to møder i biblioteksbestyrelsen, den 11. juni 2018 og den 12. november 2018 i FUV Løgum-
kloster. Sekretariatsleder Hanne Holdt Madsen deltog i juni-mødet.     
 
Nodebibliotek 
Der er registreret 119 nye materialer i biblioteksbasen i 2018. 
 
Studieuger mv. i Løgumkloster  
Den 3. januar 2018 afholdt Gitte Støvring Preussler og Helle D. Kjeldsen en ekstraordinær inspirationsdag for 
8 korledere. Der var 31 deltagere til årets studiedage i perioden 11. – 22. juni. FUV har bevilliget studieophold 
i 2019 og 2020. Ugerne er reserveret i Løgumkloster og bekendtgjort til FUK’s kalender.  
 
Nodedatabasen 
Ultimo 2018 er der indtastet ca. 3532 satser i nodedatabasen.  
 
Nodebibliotekets website 
Søren Storm, Aarhus Musik, har i løbet af 2018 samlet nodebibliotekets nye og ældre databaser i en moderne 
platform med URL-adresse http://nodebibliotek.dk/. Arbejdet blev afsluttet den 19. september 2018. 
 
Aktiviteter 
Hanne Korsgaards idéudkast til en flyer om nodebiblioteket og indstik om repertoiredagene i 2019 blev 
færdigredigeret i sommerens løb. Tarm Trykkeri sendte den ud den 18. september 2018 med titlen ”Node-
biblioteket i Løgumkloster: En verden fuld af korinspiration”. 
 
Der er nedsat en intern arbejdsgruppe bestående af Gitte S. Preussler, Winni Kilsgaard, Kirsten Wind Retoft 
og Mads Djernes. De skal arbejde med emneforslag og repertoirelister til bl.a. årets særgudstjenester og 
særlige helligdage. 
 
Samarbejde 
Det har været et frugtbart arbejdsår i nodebiblioteket. Projekter er afsluttet og et nyt initiativ på vej. En stor 
tak for det gode samarbejde i biblioteksbestyrelsen, med Søren Storm, korkonsulenterne, Nanna Simonsen 
og med sekretariatsleder Hanne Holdt Madsen, som effektivt har understøttet arbejdet med at samle alle 
trådene til gavn for nodebiblioteket.    
 
 
 

http://nodebibliotek.dk/
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4.6. NORBUSANGRÅDET 2017 V/ HANNE MARGRETHE TOUGAARD 
 
Norbusangrådet er en paraplyorganisation bestående af nationale børne- og ungdomskororganisationer fra 
de nordiske lande. Medlemsorganisationer: Folkekirkens Ungdomskor (FUK), Danmark; De Ungas Musikför-
bund i Svenskfinland (DUNK), Finland; Nuorten Kuoroliitto (NUKL), Finland; KORIS, Island; Ung i Kor, Norge; 
Ung Kirkesang, Norge; Rikförbundet Unga Musikanter (RUM), Sverige; UNGiKÔR, Sverige. 
Folkekirkens Ungdomskors repræsentanter: Anne Lise Quorning, Hanne Margrethe Tougaard og Marie 
Hauerholt Thorsted, alle fra hovedbestyrelsen. Pt. har vi ingen ungdomsrepræsentanter.  
 
Formålet med Norbusangrådets aktiviteter er at skabe kontakt mellem unge korister og korledere fra hele 
Norden. Det sker bl.a. ved den årlige Norbusangfestival for børn og unge, som arrangeres på skift mellem de 
nordiske lande. Norbusangrådet arbejder også for, at der skal udvikles nyt, nordisk repertoire for børne- og 
ungdomskor, og der er fokus på at formidle nordisk repertoire på tværs af landegrænser.  
 
På møderne aflægger hver medlemsorganisation rapport, så man holder hinanden orienteret om, hvad der 
foregår i de forskellige nordiske børne- og ungdomskororganisationer og samtidig udveksler erfaringer. 
Norbusangrådet finansierer sin virksomhed med kontingent fra medlemsorganisationerne og tilskud fra 
nordiske fonde. Norbusangrådet har modtaget en donation på kr. 34.000.- i forbindelse med nedlæggelse af 
”Foreningen for ny kirkemusik” (etableret af Mogens Jensen og Willy Egmose). 
 
Der er afholdt møder den 2. - 4. marts 2018 i Göteborg, Sverige og den 7. - 9. september 2018 i Borgå/Provoo, 
Finland. Norbusang festivalen 2018 blev afholdt i Reykjavik, Island, den 10. - 13. maj 2018, arrangeret af 
KORIS. Målgruppen var 10-19 år. Der var 750 deltagere.  
 
Norbusang festivalen 2019 afholdes i Borgå/Porvoo, Finland, arrangeret af DUNK, den 5. - 9. juni 2019. 
Aldergruppen er 10-25 år, og der er plads til 500 deltagere. Norbusang festival 2020 afholdes i Nyköping, 
Sverige, i Kristi himmelfartsdagene. Norbusang festival 2021 afholdes i Danmark i Kristi himmelfartsdagene. 
Festivalen er under forberedelse, herunder vårmødet 2020 i Danmark på stedet for festivalen. Kommu-
nikationsmedarbejder på sekretariatet Nanna Simonsen er projektleder. 
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MEDLEMSKOR, FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR, JANUAR 2019   
 
AALBORG STIFTSKREDS 

Aaby kirkes ungdomskor 

Aarestrup-Haverslev kirkers pigekor 

Ansgarkirkens Børne- og Ungdomskor 

Arden Kirkes kor 

Astrup og Rostrup Kirkers kor 

Bangsbostrand Kirkes Børne- og Ungdomskor 

Bindslev Kirke 

Bistrupkirken 

Brønderslev Kirke 

Budolfi Rytmiske Juniorkor og Spirekor 

Bælum-Solbjerg kirker 

Dall, Ferslev og Volsted Kirker  

Dronninglund kirkekor 

Elling Strandby kirker 

Englekoret 

Fjerritslev Kirkekor 

Frejlev kirkes Pigekor 

Gistrup kirkes kor 

Gjøl Kirkes Børne- og Ungdomskor 

Gudumholm-Lillevorde Pastorat 

Hans Egedes kirke 

Hansted Kirke 

Hasseris kirke 

Haverslev, Skræm og Bejstrup Kirkers B & U-kor 

Hellevad-Ørum Kirkekor 

Hjallerup kirkes børne- og ungdomskor 

Horsens-Hammer Kirkers Kor 
Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør  
og Vester Vandet Kirker 

Hørdum-Skyum kirkers kor 

Jerslev Mylund og Hellum kirkers B&U kor 

Jetsmark Kirke 

Komdrup, Sdr. Kongerslev og Nr. Kongerslev Kirker 

Løkken-Furreby kirker 

Løvvangens Kirkecenters Ungdomskor 

Nibe kirkekor 

Nordvestjysk Pigekor  

Nørre Uttrup Kirkes Ungdomskor  

Nørresundby Kirkes ungdomskor 

Nøvling Kirkekor 

Resen-Humlum kirkekor 

Romdrup og Klarup Kirker 

Sct. Clemens kirkes kor 

Sennels Kirke 

Sindal-Astrup Kirkers kor 

Skalborg kirkes spire-, børne- og ungdomskor 

Skæve-Hørby Kirker 

Skørping Kirkes Kor 

Storvorde og Sejlflod kirker 

Sulsted Kirke  

Svenstrup Kirkes Kor 

Sønderup-Suldrup kirkekor 

Tårs kirkes Børne-og Ungdomskor 

Thise Børnekor 

Thisted Kirkes Drenge-Mandskor 

Tversted-Uggerby kirkers kor 

Vejgaard Kirke 

Vester Hassing kirkes mini- og ungdomskor 

Vestervig børnekor 

Vive-Hadsund Kirker 

Vodskov Kirkes Børne- og Ungdomskor 

Voer og Agersted Kirke 

Vrå kirkes Pigekor 

Øster Brønderslev og Hallund  
 
VIBORG STIFTSKREDS 

'Jubilate' - Engesvang Kirkes børnekor 

Aars kirke 

Asmild Kirke 

Assing Kirkes Kor 

Aulum Kirkes Kor  

Baunekirkens Ungdomskor 

Brande Kirkekor 

Durup-Tøndering-Nautrup Kirkekor 

Egeris Kirkekor 

Frederiks kirke- og børnekor 

Gjellerup Kirke 

Grinderslev-Thise-Grønning Kirkekor 

Grønbæk Sogns børnekor 

Holstebro Kirkes Kor 

Houlkær Kirke 

Hvidbjerg- Lyngs-Jegindø kirker 

Højbjerg-Elsborg kirker 

Hørup Kirkes Kor 

Idom-Råsted kirkekor 

Ikast Kirke 

Lemvig kirke 
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Lemvig Provstis Børnekor 

Løgstør Kirkes børnekor 

Mejrup Kirkes Kor 

MiReDo - Fredens Kirke 

N.Snede kirkekor 

Naur-Sir børne- og kirkekor 

Nr. Felding kirkes børne- og ungekor 

Nørrelandskirkens kor 

Resen kirke 

Sct. Johannes Kirke 

Snejbjerg Kirkekor 

Spirekor og Kids Voice 

Struer Kirke 

Sunds Kirke 

Søndermarkskirkens Pigekor 

Viborg Domkirke 
 
AARHUS STIFTSKREDS 

Balle og Hvinningdal kirker 

Beder og Malling kirkers Børnekor og 
Ungdomskor 
Brabrand og Sdr. Aarslev Kirkers Børne og 
Pigekor 

Bregnet Kirke 

Bryrup Kirke 

Cantica Børne- og Ungdomskor 

Ellevang Kirkes Børnekor 

Elsted Kirkes Kor 

Fredenskirken 

Frederikskirken 

Fruering-Vitved Kirkekor 

Gosmer-Halling kirkekor 

Grenaa Kirkes pigekor 

Gødvad Sogns Børne- og Ungdomskor 

Hammel Kirke  

Harlev og Framlev kirker 

Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev Kirker 

Hjortshøj Kirke 

Hobro Kirkes Børnekor 

Hornslet kirke 

Hørning kirke 

Kirken i Hinnerup 

Kristrup Kirkekor og Kristrup Kirkes børnekor 

Landskoret 

Langå Kirkekor 

Linå kirke 

Lystrup kirkes Kor  

LØV-sangerne 

Mariehøj Kirke 

Mårslet Kirke 

Møllevangskirken 

Odder kirkes børnekor 

Ovsted, Tåning, Hylke kirkers kor 

Ry kirke 

Sankt Lukas kirke og Langenæskirken 

Sct. Mortens Kirke 

Sct. Clemens Kirke 

Sct. Peders Kirke 

Sct. Sørens Kor 

Sejs-Svejbæk 

Serup-Lemming-Sejling-Sinding Sogne 

Silkeborg kirke 

Skanderup kirkes børne- og -ungdomskor 

Skejby-Lisbjerg SPIREKOR  

Skovby kirke/Skovby Børnekor 

Skt Clemens Drengekor 

Skt. Andreas Kirkes Pigekor og Aspirantkor 

Skæring Kirke 

Solkoret 

Stilling kirkes Juniorkor 

Storring-Stjær børnekor 

Thorsager børnekor 

Tilst kirkes ungdomskor 

Todbjerg Kirke 

Tranbjerg kirkekor 

Tyrsted-Uth 

Ulstrupbro kirkekor 

Viby Kirke 

Virklund Kirke 

Virring, Essenbæk, Årslev og Hørning Kirker 

Øls, Hørby, Døstrup Kirkekor 

Ørsted Kirke 

Østbirk og Yding kirker 

 
RIBE STIFTSKREDS 

Billund og Grene Kirker 

Bramming Kirkes Børne- og Ungdomskor 

Bække og Veerst kirker 

Fjelstervang og Vorgod Kirker 

Give Kirke 

Guldager Kirkes kor 
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Janderup, Alslev og Billum kirker 

Jels Kirkes Børnekor 

Kristkirkens Børnekor 

Kvaglund kirkes børne og ungdomskor 

Lindknud og Hovborg Kirker 

Løgumkloster Kirke 

N. Bryndum og Vester Nebel Kirker  

Nr. Løgum Kirkekor 

Pastoratet ved Kongeåen 

Ribe Domkirke 

Ringkøbing Kirke 

Rødding Sognekirkes Børne- og 
Ungdomskor 
Sct. Jacobi kirke 

Skærbæk kirkes kor  

Sneum og Tjæreborg Kirkers børnekor 

Tarm Kirke 

Toftlund kirkes Børne- og Ungdomskor 

U-16 Koret - Hvide Sande 

 
HADERSLEV STIFTSKREDS 

Almind/Viuf kirke 
Augustenborg Slotskirkes Børne- og 
Ungdomskor 

Barrit og Vrigsted Kirke 

Bjolderup og Uge Kirkekor 

Bov Kirkes Børne- og Ungdomskor 

Bramdrup Kirke 

Bredballe kirkes Pigekor 

Broager Kirke 

Christianskirkens Cantori 

Christianskirkens drenge- og mandskor 

Dalby kirkes børne-og ungdomskor 

Egernsund Kirke  

Eltang og Sdr. Vilstrup 

Erritsø kirkekor 

Felsted Kirke 

Gauerslund kirkekor 

Genner & Øster Løgum Børnekor 

Gram-Fole Børnekor 

Gråsten Slotskirke og Adsbøl Kirke 

Haderslev Domkirke 

Hammelev Sogns Børnekor 

Hannerup Kirkes Børne- og Ungdomskor 
Havnbjerg Kirke  
Hedensted kirkes kor 

Hellevad og Egvad Kirker 

Hjordkær Kirke 

Hover og Grejsdal Kirker 

Hvirring-Hornborg Kirkekor 

Høje Kolstrup Kirke 

Højen-Jerlev børnekor 

Hørup Kirkes børne-ungdomskor 

Jelling Pigekor 

Juelsminde Kirkes Børne- og Juniorkor 

Kristkirkens Korskole 

Lejrskov-Jordrup kirkekor 
Moltrup-Bjerning Kirker 
Mølholm Kirkes kor 

Nordborg kirke 

Nr. Bjert kirke 

Rinkenæs Kirkekor 

Rise kirkes børne-og ungdomskor 

Sankt Nicolai kirke 

Sct. Jørgens Kirkes Pigekor 

Sct. Nikolaj Sogn 

Sct. Severin kirkes kor 

Sdr. Bjert Kirke 

Sdr.Stenderup kirkekor 

Seest Kirkes kor 

Simon Peters Kirke 

Sindbjerg Kirkes Kirkekor 

Skanderup kirkes ungdomskor 

Skibet Kirke 

Smidstrup kirkes tweenage choir 

Sommersted og Oksenvad kirkekor 

Taulov Kirkes børne- og ungdomskor 

Trinitatis Kirke, Fredericia 

Tyrstrup-Hjerndrup kirkekor 

Ulkebøl Kirkes Ungdomskor 

Varnæs Kirkes kor og korskole 
Vejen Kirke 
Vejstrup Hejls Taps Pastorat Kirkekor 

Vojens kirke 

Vonsild Kirke 

Ødsted Kirke 
Øsby Kirke 
Øster Starup Kirkekor 

 

FYNS STIFTSKREDS 

Aarup og Rørup kirker 

Agedrup Kirkekor 

Asperup og Roerslev kirkers Juniorkor 

Bellinge-Brændekilde kirkekor 
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Dalum Kirkes Kantori 

Dyrup kirkes børne- og ungdomskor 

Egense-Øster Skerninge pigekor 

Gelænderlærkerne 

Hans Tausens Kirke 

Hjallese Kirkekor 

Huldas Tøser, Kølstrup Kirke 

Højby Kirkes Børnekor 

Korup kirkes børnekor  

Marslev-Birkende Kirkekor 
Messinge, Viby, Dalby og Stubberup Kirker 
Middelfart Kirkes Pigekor 

Nyborg Vor Frue Kirke 

Næsby Kirkes Kor 

Nørre Lyndelse Kirkes børnekor 

Odense Domkirke 

Otterup Kirkekor 

Paarup Kirkes Børne- og Ungdomskor 

Ringe kirkes kor 

Rønninge Kirke 

Sanderum Kirkes Børne-og Ungdomskor 

Sct. Jørgens kirke 

Skovby, Ore og Guldbjerg Kirker 

Thurø Kirke 

Tornbjerg Kirke 

Vejlby-Strib-Røjleskov kirker 

Vester Skerninge kirkekor 

Vissenbjerg kirkekor 
 

ROSKILDE/LOLLAND-FALSTER STIFTKREDS 

Benløse kirke 

Butterup-Tuse Kirker 

Dåstrup Kirkes Ungdomskor 

Fuglebjerg Pigekor 

Gloslunde Pastorats Kirkekor 

Greve Sogns Pigekor 

Gundsømagle kirke 

Hammer pigekor og korskole 

Hårlev og Varpelev kirkekor 

Haslev Kirkes Ungdomskor 

Herfølge Kirke 

Himmelev Kirkes Pigekor 

Holsted Kirkes Kor 

Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor 

Hvalsø kirkes kor 

Hylleholt kirkes børne- og ungdomskor 

Karlslunde Kirkes Kor 

Kirkespirerne, Græsted Kirke 

Kongsted kirke 

KVIDR 

Køge Kirkes Pigekor 

Lellinge Kirke Lynge Kirke 

Lyderslev og Frøslev Kirker 

Mogenstrup Pigekor 

Nr. Alslev og Nr. Kirkeby Kirker 

Nysted Kirkes Pigekor 

Nørrevangskirken 

Pedersborg kirkes kor 

Præstø og Skibinge Kirkers B & U-kor 

Ringsted Sogns Børnekor &   
Klostersangerne 

Roskilde Domkirkes Pigekor 

Sakskøbing Kirkes Pigekor 

Sankt Povls kirkes pigekor 

Sct Mikkels Kirke 

Skt. Jørgens Kirke 

Skt. Nikolai Kirke 

Skælskør kirke 

Solrød Strandkirke og Solrød Kirke 

Sorø Klosterkirke & Sorø Drengekor 

St. Tåstrups spire- og børnekor 

Stenlille kirke 

Stormarkskirkens Pigekor 

Strøby Kirkes Pigekor 

Svinninge kirkes børnekor 

Svogerslev Kirke 

Tersløse kirkes børne- og ungdomskor 

Tingsted Kirke 

Tune Kirke 

Ung Koralklang 

Valløby Kirkes Børnekor 

Vigersted og Kværkeby kirkers Englekor 

Vindinge og Vor Frue kirke 

Vor Frue Kirke 

Vor Frue Kirkes Pigekor, Vordingborg 

Ølby Kirkes Pigekor 

Ølsemagle Kirkes kor 

 
KØBENHAVN-HELSINGØR STIFTKREDS  
Ansgarkirken Hedehusene 

Bagsværd kirkes koncertkor 

Birkerød Sogns Børne/Ungdomskor 
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Brøndbyvester Kirke 

Brøndbyøster Børnekor 

Brønshøj Kirkes Pigekor 

Det Danske Drengekor 

Det Danske Pigekor 

Det Kgl. Danske Musikkons. Børnekor 

DR Korskolen  

Dragør kirkes Ungdomskor 

Egebæksvang Kirkes Kor 

Esajas Kirkes børne- og ungdomskor 

Farum sogns kirker 

Ferslev-Vellerup Kirkekor 

Flintholm Kirkes Børnekor 

Fløng Kirke 

Frederiksberg Sogns Pigekor 

Frederiksborg Slotskirke 

Glostrup Sogn 

Hareskov kirkes kor 

Hareskov kirkes kor 

Helsingør Domkirkes Drenge- og Mandskor 

Hendriksholm Kirkes Kor 

Herstedvester Kirke 

Herstedøster Kirkes ungdomskor og korskole 

Hillerød Kirkes Kor 

Hornbæk Kirke 

Hvidovre Kirke 

Ibsker og Svaneke sognes B&U-kor 

Jørlunde Kirke 

Kastelskirken 

Kirkespirerne Græsted Kirke 

Kokkedal kirkes kor 

Lille Lyngby kirkes pigekor 

Lillerød Kirke 

Lyderslev og Frøslev Kirker 

Lyngbykirkernes Børnekor 

Mørdrup kirkes ungdomskor 

Mørkhøj kirkes spire-, børne- og pigekor 

Måløv kirkes kor 

Opstandelseskirken 

Pederstrup Sogns Børnekor 

Pigekoret ved Oppe Sundby og Snostrup 
kirker 
Præstebro Kirke 

Rosenvænget Sogns korskole 

Rødovre Korskole 

Rønne Kirkes Børne- og Ungdomskor 

Rønnevang kirkes ungdomskor 

Sank Annæ Pigekor 

Sankt Cæcilia Korene 

Sankt Jakobs kirkes børne og juniorkor 

Sct. Lukas Kirke 

Skovlunde Kirke 

Skovvejskirkens børne- og ungdomskor 

Smørum kirke 

Sorgenfri kirkes Børne- og Ungdomskor 

Stengård kirke 

Søborg Kirkes Børnekor 

Søllerød Kirkes Korskole 

Torslunde kirke (Landsbyernes Børnekor) 

Torup Sogns Ungdomskor 

Taastrup Nykirkes Børne og Ungdomskor 

Vallensbæk Kirkes Ungdomskor 

Vejleå Kirkes Børne- og Ungdomskor 

Vestervang Pigekor 

Villingerød kirke 

Værløse Kirkes Ungdomskor 

Ølstykke Kirkes Børne-& Ungdomskor 

Aa Kirkes familiekor 
 

Desuden har Folkekirkens Ungdomskor 75 pers. medl.  
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Arbejdsplan 2018 
 
Jubilæum 
 
Folkekirkens Ungdomskor fylder 50 år i 2018, og jubilæet skal fejres på en måde, der 
styrker sangen og giver genlyd: i korene, i kirken og i samfundet.  
Målet er, at alle medlemmer – sangere, korledere og menigheder – får mulighed for 
at deltage i og bidrage til jubilæumsfejringen, og at flere får kendskab til 
Folkekirkens Ungdomskor og glæden ved korsang. For at nå dette mål iværksættes 
en række aktiviteter på tre forskellige niveauer, der skal sikre aktiviteternes relevans 
og rækkevidde.  
 
Lokalt niveau 

 Korbesøg i kirker, der ikke har kor, evt. i samarbejde med provstiudvalg 

 Kom og syng i kirken-arrangementer evt. i samarbejde med den lokale skole 

 
Stiftskreds-niveau 

 Jubilæumsstævner 

 Tilbud til stifterne om kormedvirken ved stiftsarrangementer og landemode 

 Fællessangsbegivenheder i samarbejde med lokale aktører.  

 
Landsdækkende niveau  

 Landsstævne  

 Sommerskole  

 Udgivelse af jubilæumsværk 

 Nordisk Kirkesangsfest  

 Udskrivelse af konkurrence: Skriv en sang om at synge 

 Indspilning af musikvideo med FUK-sangen  

 Jubilæumskampagne    

 Udgivelse af Jubilæums-KorNyt  

 
 
 
 
 
 
 
Juni 2017 
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