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FORMANDEN HAR ORDET… 

 
Kære alle 
 
Så er vi igen på banen med et nyt Kredsnyt, og 
vi håber at se jer alle til arrangementer i det 
kommende halve år. 
 
Til vores Nytårskur i januar skal vi høre et 
oplæg om inkludering af børn med særlige 
behov, og jeg glæder mig meget til at få nogle 
redskaber, som jeg kan bruge i forbindelse 
med mine korprøver. 
 
Spire- og Megastævne er der også, igen med 
supergode instruktører – det bliver en fest! 
Der er udskrevet en børnesalmekonkurrence, 
som I også kan læse mere om i bladet. Vi har 
fået lov til at præsentere vindersalmen ved 
Megastævnet i Vor Frelsers Kirke i Horsens. 
Deltagere i dette stævne vil få salmen tilsendt 
på forhånd, så man kan nå at synge den 
igennem med sine sangere før stævnet. 
 
Og allerede nu kan vi løfte sløret for et 
korstævne lidt ud over det sædvanlige. Lørdag 
d. 24. oktober 2020 bliver der kombineret 
korstævne og koncert med salmekomponisten 
Janne Mark & band. Detaljerne følger, men 
reserver datoen til de ældre sangere. 
 
Med reference til hussalgsbranchen kan jeg 
fortælle, at vi har en sjældent udbudt plads i 
verdens bedste og hyggeligste bestyrelse ude 
nu. Malou har måttet trække sig fra 
Kredsbestyrelsen – tusinde tak for det store 
arbejde du har ydet, Malou – og der bliver 
derfor mulighed for én af jer at overtage den 
ledige plads. Vi holder desværre kun 3-4 
møder om året, selvom vi gerne ville mødes 
oftere, fordi vi er så søde og sjove at være 
sammen med J 	
 

Meld jer under fanen og få mulighed for at være 
til stede, når beslutninger skal tages. 
Til den kommende generalforsamling, hvortil 
indkaldelse findes i dette blad, skal vi have 
fundet et par suppleanter – skriv til mig hvis du 
er interesseret i en plads i bestyrelsen eller som 
suppleant. 
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at 
gentage, at det er en overordentlig stor hjælp 
for os i bestyrelsen, hvis I overholder 
tilmeldingsfristerne. Vi er dybt afhængige af at 
vide, hvor mange deltagere, der er til stævnerne; 
udover diverse indkøb er instruktørerne også 
afhængige af at vide, hvor mange der kommer, 
så de kan komme med det helt rette program.  
Så når I nu er holdt op med at ryge og har 
droppet slankekure, så lad fristoverholdelse 
være jeres nytårsforsæt for 2020. 
 
Godt Nytår til jer alle 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Brian 
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 NYTÅRSKUR, WORKSHOP & 
GENERALFORSAMLING 
 
TID: Søndag d. 19. januar fra kl. 15.00-22.00 ca. 
STED: Sejs-Svejbæk kirke, Julsøvej 130, 8600 Silkeborg 
WORKSHOP: Signe Højmark Thaarup om diagnosebørn i korarbejdet 
 
Indkaldelse til generalforsamling! 
Traditionen tro indbyder kredsbestyrelsen midt i januar til kombineret kollegahygge, 
generalforsamling og fagligt oplæg – og vi topper med en dejlig middag J  

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst og mulighed for at deltage trods en travl jul og 
flade januar-batterier. Det er altid givtigt at være sammen med kolleger! 

PROGRAM (ret til ændringer forbeholdes)  
 
Kl. 15.00 Ankomst, kaffe og uformel præsentation  
 
Kl. 15.15 Oplæg og workshop v. Signe Højmark (læs mere på næste side) 
 
Kl. 17.00 Generalforsamling 

Generalforsamling - DAGSORDEN:  
1. Valg af dirigent og referent.  
2. Godkendelse af beretning fra kredsformanden.  
3. Godkendelse af kredsens reviderede regnskab.  
4. Forslag fra hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen og medlemmerne.  
5. Valg af kredsbestyrelse.  
Thomas Lennert og Annette Søvndal er på valg. Begge genopstiller. 
Malou Reitberger er udtrådt, og der er derfor en ledig plads! 
6. Behandling af forslag fra kredsen til repræsentantskabet/hovedbestyrelsen.  
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt 2 stedfortrædere for disse.  
8. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen, jvf. vedtægternes § 7.  
9. Valg af revisor.  
10. Eventuelt.  
 
Forslag til pkt. 4, 5, og 6 mailes til kredsformanden senest fredag d. 10.01.19.  

 
Kl. 18.30 Middag 
 
Kl. 20.00 Nodeudveksling og samvær 
 
Mht. udveksling af noder blandt korlederne så er vi særligt modtagelige overfor egne 
arrangementer - eller ældre sager der ikke er beskyttet, så find endelig egne arrangementer 
og kompositioner frem og tag dem med. Hvis nogen tager udgivne værker med, er det kun til 
inspiration - vi skal huske at købe noder, ellers vil ingen udgive dem.  
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NYTÅRSKUR fortsat 
 

Årets faglige oplæg/workshop er lagt i hænderne på Signe Højmark Thaarup, som vil fortælle om 
diagnosebørn i korarbejdet. Flere og flere af os møder efterhånden børn med forskellige diagnoser til 
korprøverne, men vi har ikke nødvendigvis nogen forudsætninger for at kunne håndtere dem. 
Gennem teori og praktiske redskaber vil Signe gøre os klogere på, hvordan vi kan få en bedre 
korprøve, hvor vi både rummer børn med og uden særlige behov. 

Signe er uddannet Cand. Musicae fra Det Jyske Musik-
konservatorium i Aalborg med hovedfagene Børnemusik og 
Rytmisk Sang. Derudover har hun en rytmisk sanguddannelse fra 
Los Angeles Music Academy, Californien, USA. Desuden har hun 
et års kursus i Leg, Musik og Bevægelse med Lotte Kærså fra 
Rytmisk Musikkonservatorium, København. 

Hun underviser i stemmeteori, anvendt sangteknik og børnemusik på Det Jyske Musikkon-
servatorium, Aalborg, i sang og vocalperformance på Talentakademiet ved Aalborg Kulturskole, og i 
sang og børnemusik ved Musikskolen i Frederikshavn kommune. Derudover er hun kirkesanger og 
korleder i Bangsbostrand Kirke, samt babysalmesangsunderviser i flere Nordjyske Kirker.  

Som freelance musiker spiller hun bl.a. aktive børnekoncerter i kirker og på biblioteker, og derudover 
er hun sanger og sangskriver i bandet Will play for food.  

Inden musikstudierne studerede hun medicin, hvilket gav en nysgerrighed til nogle af de mere skæve 
emner i musikken, bl.a. musik med børn med diverse diagnoser. Gennem undervisning af 
specialklasser og musikhold for børn med diagnoser fordybede hun sig i det emne. Arbejdede med 
hvordan man bedst mulig sætter rammerne op så det inkluderer diagnosebørnene, uden at være på 
bekostning af de børn der ikke kommer med en diagnose. Som sangkonsulent ved Sangens Hus var 
hun med til at udvikle idehæftet Inkluderende Børnekor, der netop handler om arbejdet med børn 
med diagnoser i børnekor.  

 
TILMELDING: mail til Brian senest d. 6. januar.  
PRIS: 250 kr. overføres til kredsens konto mærket ”Nytårskur” og med tydeligt navn.  
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SPIREKORSTÆVNE (1.-3. klasse ca.) 
 
TID: Lørdag d. 1. februar kl. 10.00-13.00 (åben prøve kl. 12.30) 
STED: Langenæskirken, Langenæs Allé 61, 8000 Aarhus C 

INSTRUKTØR: Marlene Lollike 
 
 
Kom med til spirekorstævne i Aarhus! 
 
Denne gang er det Marlene Lollike, der står i spidsen for nogle 
hyggelige timer sammen i Aarhus! 
 
Marlene Lollike er uddannet PO ved Sjællands kirkemusikskole, samt 
Cand. mag. i Musik- og Teatervidenskab ved Københavns Universitet. 
Hun har taget videreuddannelse i rytmisk korledelse på Nordjysk 
Musikkonservatorium, samt på Børneakademiet ved Pia Boysen og 
Margrete Enevold. 
Marlene hyres ofte som korinstruktør i FUK sammenhænge. I efteråret 
2013 var hun tilknyttet DR skolens spirekor og har i 3 år været en del af 
projektet ”den kulturelle rygsæk” via Sangcenter Fyn. Derudover er 
hun tilknyttet Børnekorsakademiet som fast underviser på basis 1 og 2.  
Siden 2005 har hun været ansat som korleder i Rosenvængets sogn og 
har med årene bygget en korskole op med 130 børn fordelt på 5 kor. 
  
Marlene sætter stor fokus på at forstærke sangens udtryk gennem kroppens bevægelser. Hun arbejder 
bla. med enkel koreografi som en naturlig følge af sangøvelser, hørelære, solmisation, frasering og 
rytmiske elementer i musikken. Vi skal derfor arbejde med krop og bevægelse i musikkens forskellige 
grundelementer gennem en- og flerstemmige korsatser. 
 
 
Efter at have sunget sammen et par timer, slår vi dørene op og inviterer familie og venner til en lille 
værkstedskoncert (åben prøve) kl. 12.30, hvor børnene synger det, de har lært. 
 
Praktisk information: 

- TILMELDING: Korlederen sørger for samlet tilmelding til Brian senest d. 17. januar.  
- Det er GRATIS at deltage, men tilmeldingen er bindende. 
- HUSK at medbringe madpakke til frokost (også korlederne) 

 
 
 
 

KORSTÆVNET ER ARRANGERET AF KORORGANISATIONEN 

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR, FUK  
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MEGASTÆVNE & ALSANG 
- information 

 
TID: Lørdag d. 21. marts kl. 10.00-16.30 (åben prøve/koncert kl. 15.30) 
STED: Vor Frelsers Kirke, Kippervig 2-4, 8700 Horsens 
INSTRUKTØRER: Lotte Smith-Petersen & Ole Faurschou 
 
Vel mødt til det årlige Megastævne! Mega vil sige, at korstævnet består af to hold: et hold for 3.-6. 
klasse og et hold for 6. klasse og op. Der er derfor ekstra mange børn og unge denne dag J 
I år bliver Megastævnet dog lidt anderledes end det plejer! Ud over to fantastiske instruktører, som vil 
lære de to hold unge sangere en masse dejlig kormusik, markerer vi yderligere to ting på dagen i 
Horsens: 
 

1) At det i 2020 er Alsangsår, og at FUK er den aktiv del af det landsdækkende initiativ ALSANG 
2020! Vi vil derfor invitere forældre, venner og folk fra Horsens by til at komme og synge 
fællessange med korene ved koncerten kl. 15.30. 

2) Vindersangen af salmekonkurrencen ”Påskesalme til børn” afsløres og uropføres.   
 

Det bliver således en festlig dag, som vi håber mange vil være med til!  
Vor Frelsers Kirke ligger helt centralt i Horsens, og korsangernes familie vil have god mulighed for at 
hygge sig i byen, mens korstævnet står på J  
 
Praktisk information: 

• Sangerne skal HUSKE madpakke og drikkedunk! FUK giver kage og juice undervejs  
• TILMELDING: Sangerne tilmelder sig til deres egen korleder og denne sørger for en samlet 

tilmelding til Brian, senest fredag d. 7. marts. 
• PRIS pr. sanger: 75 kr. indbetales samlet af korlederen på Aarhus Stiftskreds’ konto. 

 
 
 
 

SALMEKONKURRENCE: Påskesalme til børn 
”Vi mangler gode påskesalmer til børn. Salmer der 
tager livtag med påskens drama og udfolder temaer som 
svigt, afmagt og død, opstandelse, liv og håb i 
børnehøjde. Derfor udskriver vi en salmekonkurrence i 
håb om at få nogle nye og forskellige bud på 
påskesalmer til børn. Den enkelte salme skal ikke 
nødvendigvis  udfolde alle påskedagene, men kan fint 
lægge sig op af f.eks. enten langfredag eller påskedag. 
Tekst og melodi stiles til 
boernesalmer@salmedatabasen.dk senest søndag d. 19. 
januar 2020. Vindersalmen uropføres til Folkekirkens 
Ungdomskors (FUK) Megastævne lørdag d. 21. marts i 
Vor Frelsers Kirke i Horsens. 
Vindermelodien og andre af de indsendte salmer, som 
vi finder egnede, vil desuden blive udgivet på 
www.salmedatabasen.dk og lanceres til brug i alle 
landets kirker påsken 2020. 
Salmekonkurrencen udskrives i et samarbejde mellem 
Folkekirkens Ungdomskor og Forum for Børnesalmer.” 

ALSANG 2020 
”ALSANG 2020 ønsker at hylde friheden og 
demokratiet og styrke medborgerskabet med 
fællessang i hele landet. Alle kan være med i 
projektet: Lav jeres egne arrangementer eller 
deltag i de mange store begivenheder, som 
ALSANG 2020 står bag. Du vil løbende kunne 
finde ALSANG 2020 arrangementer i 2019 og 
2020, men hold særligt øje med den 4. maj 2020 - 
75-året for Danmarks befrielse. Denne dag håber 
ALSANG 2020 at kunne samle hele Danmark på 
tværs af køns-, klasse- og kulturforskelle. Denne 
dag vil vi mindes og se fremad.” 
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MEGASTÆVNE & ALSANG 
- instruktørerne 
 
TID: Lørdag d. 21. marts kl. 10.00-16.30 (åben prøve kl. 15.30) 
STED: Vor Frelsers Kirke, Kippervig 2-4, 8700 Horsens 
INSTRUKTØRER: Lotte Smith-Petersen & Ole Faurschou 
 
Begyndere: gruppen 3.- 6. klasse 
Instruktør: Lotte Smith-Petersen 
 
Lotte Smith-Petersen er uddannet sangpædagog og korleder fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium i København. De sidste 16 år har hun 
udviklet og ledet Vesterbro Sogn Børne- og Ungdomskor, som i dag tæller 
160 børn fordelt på fire kor. 
Hun underviser i Børnekorsledelse på kirkemusikskolen i Vestervig og har 
været medforfatter til Børnekorsmetodik og Spirekor/kormetodik fra 
Dansk sang og har bidraget med artikler til ”Salmesang”, den ny lærebog i 
Hymnologi fra Det. Kgl. Vajsenhus. Lotte har i en årrække undervist på 
FUKs Sommerskole og holdt utallige stævner og Masterclasses i ind- og 
udland for både korsangere og korledere. 
I hendes korarbejde er det sangtekniske helt centralt, som et udgangspunkt 
for arbejdet med intonation, frasering og klang. Undervisningen foregår 
altid i en inkluderende og anerkendende stemning. 
 
 
 
Fortsættere: gruppen 6. klasse og opefter 
Instruktør: Ole Faurschou 
 
Ole Faurschou er uddannet i kordirektion på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium og i orkesterdirektion på Universität für Musik und 
Darstellende Kunst i Wien.  
Han bor og arbejder på OrkesterEfterskolen i Holstebro og dirigerede i 
mange år Akademisk Kor Aarhus med hvem han har vundet talrige 
konkurrencer og været på turnéer over det meste af Europa, i Kina og 
USA.  
Han var medinitiativtager til 'Holstebro Musikklasser' og har dirigeret 
børnekor og pigekor, Det Jyske-, og Det Kongelige operakor, talrige 
orkestre i ind- og udland, samt været instruktør og dommer i konkurrencer 
og meget andet. Desuden har Ole dirigeret Landskoret og været et kendt 
ansigt på FUKs sommerskole.  
Han underviser desuden i direktion på Syddansk Musikkonservatorium og DKDM.  
 
 

KORSTÆVNET ER ARRANGERET AF KORORGANISATIONEN 

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR, FUK  
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OBS! 
KORSTÆVNE & KONCERT 

MED  
JANNE MARK & BAND 

LØRDAG D. 24. OKTOBER 
KL. 10.00-17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljer følger men reserver datoen… 

 
 
 

KORSTÆVNET ER ARRANGERET AF KORORGANISATIONEN 

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR, FUK  
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AKTIVITETSKALENDER 
 

FUK Aarhus Stiftskreds 2020: 
 

Søndag d. 19. januar kl. 15.00-22.00 
Nytårskur & generalforsamling i Sejs-Svejbæk kirke, Silkeborg 
Lørdag d. 1. februar kl. 10.00-13.00 
Spirekorstævne i Langenæskirke, Aarhus 
Lørdag d. 21. marts kl. 10.00-16.30 
Megastævne og Alsang i Vor Frelsers Kirke, Horsens 
Lørdag d. 24. oktober kl. 10.00-17.00  
Korstævne og koncert med Janne Mark & band, detaljer følger… 
 
 

 
Husk desuden i FUK 2020 på landsplan: 
 

Norbusang i Nyköping, Sverige 20.-25. maj  
FUKs årsmøde, fredag d. 6. marts kl. 10.30-21.00, Odense 
Studiedage ved nodebiblioteket, Løgumkloster, d. 8.-19. juni 
Sommerskole på Rønde Høj- og Efterskole, d. 26. juli til 1. august 

 
Læs meget mere på www.fuk.dk eller i Kornyt om de forskellige aktiviteter. 
 
 

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

 
KONTOOPLYSNINGER 
FUK Aarhus Stiftskreds, Sparekassen Djursland 
Reg.nr. 9388, Kontonr. 0001110314 
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BESTYRELSEN

 
KREDSBESTYRELSEN I AARHUS BESTÅR AF 
 
 
Formand  
Brian Stenger Poulsen 
Sct. Peders kirke, Randers  
Amtoftvej 4A, 8240 Risskov  
Tlf. 21568240 
b_stenger_poulsen@hotmail.com 
 
Næstformand  
Thomas H. Lennert  
Hornslet kirke  
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 
 
 
DIG?? 

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! 


