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FORMANDEN HAR ORDET… 

 
Kære alle… 
 
 
Sommeren er over os, og snart kan vi kaste 
os på plænen og blive bestrålet af både sol 
og sky. Jeg håber, vi med dette Kredsnyt 
kan nå at fange jer, inden I for alvor går på 
sommerferie. 
 
Kredsbestyrelsen er i fuld gang med at 
planlægge stævnerne for det næste års tid. 
Efterårets børnekorsstævne er beskrevet i 
bladet her, og de øvrige aktiviteter kan 
findes i kalenderoversigten med de oplys-
ninger vi har på nuværende tidspunkt.  
 
Vi har måttet ændre datoen for spire-
stævnet i februar, da ingen i bestyrelsen 
kunne være til stede på den dato, der 
tidligere var meldt ud - se i kalenderen. Få 
endelig de nye datoer plottet ind i jeres 
egne, jeres kirkers og, ikke mindst, jeres 
sangeres kalendere. Det er både hyggeligt 
og lærerigt, når vi mødes.  
 
Hvis I har andre gode ideer til nye måder 
at afholde stævner på, temaer for stævne, 
nye instruktører eller lignende, må I meget 
gerne skrive til bestyrelsen.  
 
Alsang 2020 er, navnet til trods, allerede i 
fuld gang. I anledningen af 75-året for 
Danmarks befrielse er 2019-20 udnævnt til 
Alsangsår, som skal få folk til at mærke 
sammenholdet i at synge fællessang.  
 

FUK tilbyder at stå for arrangementer for 
indskolingen januar - marts 2020, og I har 
mulighed for at tilbyde undervisning på 
jeres lokale skoler i op til 18 timer, betalt af 
FUK. Har I ikke allerede meldt jer, så gør 
det endelig - I skulle have modtaget mail 
fra Anne Kari Ferenczi om det.  
 
God sommer til alle, og vi glæder os til at 
se jer efter ferien. 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
Brian  
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BØRNEKORSTÆVNE (3.-6. klasse ca.) 
 

 

 

 
 

 
 
Kom med til børnekorstævne i Randers! 
 
Dagens instruktør er Thomas Berg-Juul. Han er til 
daglig organist ved Haderslev Domkirke, hvor han 
udover sit virke ved kirkens orgler også leder 
Domsognets omfattende arbejde med pigekorene.  
Kormiljøet på pigesiden består af Aspirantkor, 
Juniorkor og Pigekor med ca. 120 piger i alderen 8-
22 år. Med Thomas synger Pigekoret koncerter i hele 
landet, ligesom pigerne hvert år turnerer i udlandet. 
 
Et af Thomas’ største fokuspunkter i korarbejdet er 
en bestandig stræben efter at skabe “den gode 
korklang”; et område han arbejder meget bevidst 
med hos de små såvel som unge piger. 
Derudover er kedelige korprøver det værste han ved! 
 
 
Efter nogle spændende og hyggelige timer med masser af sang, åbner vi kl. 15.30 dørene op 
og holder en lille koncert/åben prøve. Her har familie og venner mulighed for at høre, hvad 
børnene har arbejdet med i løbet af dagen J 
 
Alle børn skal huske madpakke og drikkedunk! FUK giver kage og juice undervejs… 
 
Korsangerne tilmelder sig stævnet ved at give egen korleder besked, og korlederen sørger 
derefter for samlet tilmelding til Brian samt samlet indbetaling af stævnegebyr på kredsens 
konto (findes her i bladet). 
 
DELTAGERPRIS: 75 kr. pr. kormedlem  
TILMELDING & INDBETALING: Senest fredag d. 13. september 
 

TID: Lørdag d. 28. september kl. 10.00-16.00 – åben prøve kl. 15.30 
STED: Skt. Clemens kirke, Parkboulevarden 15, 8900 Randers 

INSTRUKTØR: Thomas Berg-Juul 

KORSTÆVNET ER ARRANGERET AF KORORGANISATIONEN 

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR, FUK  
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Følgende aktiviteter er i støbeskeen for 2020, så book allerede nu datoerne! 
Nærmere info følger i nyhedsbrev eller i næste Kredsnyt i efteråret. 
 
NYTÅRSKUR, KORLEDERWORKSHOP OG 
GENERALFORSAMLING 

 
SØNDAG D. 19. JANUAR 2020 KL. 15.00-22.00 ca. 
Sejs-Svejbæk kirke, Silkeborg 
 
Den officielle indkaldelse kommer senere, men reserver allerede nu datoen, 
så vi kan blive rigtig mange. Vi arbejder på et spændende oplæg til dagen og 
en lækker menu til om aftenen! 
 
 

SPIREKORSTÆVNE 

 
LØRDAG D. 1. FEBRUAR 2020 KL. 10.00-13.00 
Vides endnu ikke hvor…. 
 
Instruktør er Marlene Lollike, der til daglig er leder af 
korskolen med 130 børn i Rosenvængets sogn. Vi skal 
denne dag nyde godt af Marlenes mange kompetencer 
inden for børnekorledelse. Hun vil bl.a. arbejde med krop 
og bevægelse i musikkens forskellige grundelementer 
gennem en- og flerstemmige korsatser.  

Der er åben prøve kl. 12.30. Det er gratis at deltage. 

Både børn og korledere skal medbringe madpakke til 
frokost. 

 

MEGASTÆVNE OG ALSANG 

 
LØRDAG D. 21. MARTS 2020 KL. 10.00-16.30 
Vor Frelsers kirke, Horsens 
 
Vi planlægger at lave et ”klassisk” megastævne med to grupper (begynder og 
fortsætter) kombineret med Alsang. Instruktørnavne og koncept er under 
udvikling… 
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VIGTIG INFO VEDR. KORSTÆVNER!! 

Der er en tiltagende travlhed i samfundet, og den mærker vi også i kreds-
bestyrelsen. For at have det nødvendige overskud til at arrangere det 
praktiske og organisatoriske arbejde omkring afholdelse af stævner, vil vi 
meget gerne have, at I overholder fristerne for tilmelding og betaling!  
Det betyder som regel, at deltagerantal mailes til Brian og evt. indbetaling for 
det givne antal sker 14 dage før afholdelsen af stævnet.  
Læg allerede nu mærke til, at det kommende stævne ligger i september med 
tilmeldingsfrist midt i september, så for nogle kors vedkommende er det 
umiddelbart efter sæsonstart… Vi ved selv, at det kan være svært at få 
tilmeldinger mm. til tiden, men vi håber, at I vil gøre en ihærdig indsats, så 
både kredsbestyrelsen og instruktørerne kan få de bedste forudsætninger for 
at arrangere nogle gode stævner for jer J Tak. 
Desuden skal I huske, at korlederne altid får frokost mm. til vores 
korstævner – dog undtagen til spirekorstævnerne J 
 
AKTIVITETSKALENDER 2019-20 

Lørdag d. 28. september 2019 kl. 10.00-16.00 
Børnekorstævne i Sct. Clemens kirke, Randers 
Søndag d. 19. januar 2020 kl. 15.00-22.00 
Nytårskur & generalforsamling i Sejs-Svejbæk kirke, Silkeborg 
Lørdag d. 1. februar 2020 kl. 10.00-13.00 
Spirekorstævne, vides endnu ikke hvor… 
Lørdag d. 21. marts 2020 kl. 10.00-16.30 
Megastævne & Alsang i Vor Frelsers kirke, Horsens 

 

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

 
KONTOOPLYSNINGER 
FUK Aarhus Stiftskreds, Sparekassen Djursland 
Reg.nr. 9388, Kontonr. 0001110314 
 
Husk ved indbetaling til korstævne tydeligt at påføre kirkens og korlederens 
navn. 
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BESTYRELSEN

 
KREDSBESTYRELSEN I AARHUS STIFT 
 
 
Formand  
Brian Stenger Poulsen 
Sct. Peders kirke, Randers  
Amtoftvej 4A, 8240 Risskov  
Tlf. 21568240 
b_stenger_poulsen@hotmail.com 
 
 
Næstformand  
Thomas H. Lennert  
Hornslet kirke  
Banegårdsplads 7, 8382 Hinnerup  
Tlf. 21741107  
thomas@lennerts.dk 
 
 
Kredsnyt-redaktør 
Anne Gössler Christensen  
Linå og Sejs-Svejbæk kirker  
Linåbuen 3, 8600 Silkeborg 
Tlf. 61670084 
annegoessler@gmail.com 
 
 
Kasserer  
Annette Søvndal 
Gødvad og Dybkær Kirker 
Nørholmvej 4, 7400 Herning 
Tlf. 30363551 
organistgoedvad@gmail.com 
 

Brænder du inde med gode ideer til, hvad der skal ske i din stiftskreds af f.eks. 
korstævner, kurser, idéudveksling, instruktørnavne osv.,  

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

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


