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1. HOVEDBESTYRELSENS BERETNING 2019 V/ FORMAND MARGITH PEDERSEN
Hvis nogen skulle have troet, at hovedbestyrelsen slappede af efter jubilæumsåret, kan jeg med min beretning fra hovedbestyrelsens, projektgruppers og arbejdsudvalgs energiske indsats tilbagevise dette.
Umiddelbart efter års- og repræsentantskabsmødet i 2019 gik processen omkring ansættelse af en ny kommunikations- og projektmedarbejder i gang. En god proces og mange ansøgere resulterede i, at Thomas H.
Breck blev ansat fra august 2019 – og straks kom i gang med de mange opgaver, der lå og ventede, bl.a.
KorNyt.

Hovedbestyrelsens arbejde i 2019
Strategi- og udviklingsarbejde i Folkekirkens Ungdomskor
Hovedbestyrelsen har på flere møder drøftet struktur og arbejdsform for FUK og konstateret, at organisationen trænger til en gennemgang med henblik på at igangsætte en mere defineret udviklingsproces, hvor
fremtid, mål og strategier må drøftes og reformuleres. Gennem årene har visionsseminarer og drøftelse på
årsmøder sat fokus på bestemte områder, - og vedtagne arbejdsplaner har defineret konkrete indsatser.
Men behovet for et større og mere sammenhængende arbejde med inddragelse af flest mulige af FUKmedlemmer og andre interessenter er blevet tydeligere. Med Thomas H. Brecks ansættelse blev det muligt
at formulere projektet og få nogle medarbejderressourcer knyttet til. Arbejdet er i gang og vil blive drøftet
på årsmødet (jf. også kapitel 4.9.)
Der er tale om et stort arbejde, men det er tiltrængt!
I handlingsplanen for 2019 var der to hovedpunkter:
a. Udvikling og formidling af Folkekirkens Ungdomskors Læreplansmateriale
Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, som har gennemgået det tidligere udgivne læreplansmateriale. Undervejs i forløbet kom arbejdsgruppen med et konkret forslag om, hvordan arbejdet skulle
videreføres, og projektet ændrede titel til ”Pædagogisk materiale til Folkekirkens Ungdomskors hjemmeside”, nu ”Den digitale værktøjskasse”. Det er en større sag og tilgængeligheden af materialet for medlemmerne har også forudsat, at der blev udviklet et intranet knyttet til FUK’s nye medlemsdatabase. Dette lå
klart ved årsskiftet. Arbejdet med det pædagogiske materiale osv. fortsætter i 2020.
b. Korsang – i samarbejde mellem kirke og skole – som arbejdstitel
Med nedsættelse af en arbejdsgruppe til formålet i efteråret 2018 blev arbejdet, der påbegyndes i starten af
2019, intensiveret med 3 konkrete projekter:
-

Kirke-skole samarbejde
Inspirationsdage: Kirke-skole samarbejde om korsang
Alsang i 10 domkirker – som en selvstændig del af det nationale projekt Alsang 2020 – særligt for
børn og familier.

Disse projekter er også omtalt senere i årsberetningen, men ikke mindst takket være Anne-Kari Ferenczis
lederskab og Stefan Ingerslevs indsats er disse projekter nået til gennemførelse på ganske kort tid.
Fra sekretariatet
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FUK har i en årrække ønsket en ny medlemsdatabase, som var hurtigere, sikrere og indeholdt flere brugbare
oplysninger til at identificere korenes sammensætning, typer, aldersgrupper osv. I foråret indgik FUK en samarbejdsaftale med IT virksomheden Itema om løsninger på området, som også muliggør bedre formater osv.
i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve på både sekretariats-, korkonsulent- og stiftskredsniveau,
intranet mm. I december var medlemsbasen mm. klar til at tages i brug.
Forretningsfører og bogholder gennem 5 år Tove Kusier måtte desværre stoppe i FUK i november 2019 pga.
sygdom, og virksomheden Livsværk indvilgede i den svære opgave med meget kort varsel og på det travleste
tidspunkt af året at træde til og overtage bogholderi, regnskab osv. som FUK’s nye samarbejdspartner; en
overgang til nyt system og praksis, som har været administrativt udfordrende under det store tidspres, der i
forvejen er omkring regnskab og revision mv. Hovedbestyrelsen takker Tove for sin store indsats med bl.a.
opbygning og styring af FUK’s økonomisystem.
Hovedbestyrelsens sammensætning
På repræsentantskabsmødet i marts 2019 blev Stine Haveman Ryholt, Havnbjerg, og Gitte Støvring Preussler,
Holstebro, valgt. Som suppleanter blev Stefan Ingerslev og Charlotte Muus Mogensen valgt. Stefan Ingerslev
indtrådte med det samme i hovedbestyrelsen, idet Marie Thorsted (Gregersen) havde bedt om orlov.
I forbindelse med repræsentantskabsmødet udtrådte næstformand Charlotte Muus Mogensen. Efterfølgende blev Anne Kari Ferenczi valgt som næstformand.
Dette bliver min sidste beretning som formand for FUK. Det var min klare plan og forventning at gennemføre
de 3 år, som jeg blev valgt til i 2018, men andre opgaver kalder.
Det har været inspirerende og opløftende at være tilbage i Folkekirkens Ungdomskor igen – efter mange år.
Fantastiske oplevelser i jubilæumsåret og en glæde at møde entusiasme og energi i korene. Mulighederne
for FUK i fremtiden er meget store – og meget nødvendige for både Folkekirken og for de mange medlemmer,
børn og unge, som udgør Folkekirkens Ungdomskor. Men det er også afgørende at få taget alvorligt fat på
opgaverne i forhold til udvikling, og hvad deraf følger mht. arbejdets tilrettelæggelse i forhold til bestyrelse,
udvalg, medarbejdere og stiftskredse. Held og lykke med det.
Tak for tiden, jeg var med. Guds velsignelse over Folkekirkens Ungdomskor i fremtiden.
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2. BERETNINGER FRA STIFTSKREDSENE
2.1. AALBORG STIFTSKREDS V/ FORMAND LAILA HØGILD NIELSEN
Året 2019 var i vores kreds et mere stille år end 2018. Vi kom ud med et underskud på regnskabet for 2018,
så derfor blev der skruet ned for de planlagte aktiviteter sidste år. Og det har medvirket til, at vi igen har plus
på kontoen.
En af aktiviteterne, som blev skåret væk i 2019, var vores korlederdag i august. Den har været savnet, kan vi
konstatere. En korlederdag er en aktivitet, som bliver finansieret af kredsens kassebeholdning. Selvom vi nu
har indført deltagerbetaling, vil det aldrig kunne dække udgifterne for sådan en dag. Så for at vi kan have
dette tilbud, må vores stævner ikke generere et stort underskud. Og for at det ikke sker, bliver I, kære
korledere, nødt til at deltage i vores stævner. Man må yde, før man kan nyde.
Men på trods af nedskåret budget for 2019 var der stadigvæk oplevelser for vores medlemmer.
Vi startede året med en generalforsamling, hvor vi i bestyrelsen takker meget for jeres udmeldinger og
forståelse, efter underskuddet for 2018 blev meddelt. Så turde vi arbejde videre.
Vi havde Spirekorsstævne i Skørping med Thomas Lennert den 9. februar. Der var 44 glade børn, der fik en
skøn dag sammen. Tak for samarbejdet med Per Bach med det praktiske.
Og så havde vi Børne- og Ungdomskorstævne i Vodskov den 9. november med Lotte Smith-Petersen. Stævnet
var fuldtegnet, og der var godt fyldt op i salen i Sognegården. Tak for samarbejdet med Martin Kjeldgaard
med det praktiske.
På novemberstævnet var den ene instruktør sparret væk, men vi må nok erkende, at det er svært at have en
så stor aldersspredning på et stævne. Men der blevet sunget advents- og julesange med stor glæde og
begejstring. Der skulle dog ydes en stor arbejdsindsats fra vores side for at få nogle til at deltage i stævnet.
Vi er tit i tvivl om, I læser de mails, vi sender til jer? Jeg gik over til at skrive sms-beskeder til alle korledere i
vores database, og så kom der pludselig hul igennem til jer, og tilmeldinger ankom i en lind strøm. Det viste
dog også, at der er mange fejl i databasen. Husk at det er hver enkel korleders ansvar at sørge for, at oplysningerne i medlemsdatabasen altid er ajourførte.
På novemberstævnet havde Stinne lavet en arbejdsplan, hvor hver enkel korleder havde fået en lille opgave,
som var blevet udsendt en beskrivelse af i forvejen. Det fungerede rigtig godt. Dejligt at vi alle kan hjælpe til
med det praktiske på vores stævner, så det ikke kun er de samme tre, der står i køkkenet.
Vi går i gang med 2020 med fornyet energi og lidt økonomi at arbejde med igen. Så vi skal nok forsøge at
planlægge nogle gode oplevelser for alle vores medlemmer. Og ja, korlederdagen kommer med igen i år.
Til slut en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde i det forgangne år. Og en kæmpe
opfordring til alle vores medlemmer om at deltage i vores aktiviteter. Og husk, I er altid velkomne til at komme med forslag til, hvad vi skal udbyde af stævner og kurser.

2.2. VIBORG STIFTSKREDS V/ FORMAND NIELS PETER HORNSTRUP
Sidste års korlederdag og kredsgeneralforsamling blev afholdt i Houlkær kirkes lokaler i Viborg. Vi havde en
velbesøgt dag, hvor vi havde engageret Anne Lise Quorning til at fortælle om sit korarbejde og sine tanker
omkring dette under overskriften Korsang – bevægelse – korklang.
Kr. Himmelfartsdag startede Himmelske Dage på Heden med en stor friluftsgudstjeneste på Torvet i Herning.
Her var FUK-korene i Viborg Stift blevet inviteret til at synge med i det store kor sammen med Herning Kirkes
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Drengekor og Folkekor fra Herningområdet. I øsende regnvejr sang de mange tapre sangere sig drivvåde
gennem gudstjenesten, fremragende ledet af dirigenten Søren Birch og under ledsagelse af Prinsens Musikkorps. Torvet var propfyldt med mennesker, som sang godt med på fællessalmerne, og det blev trods vejret
en flot oplevelse både for korsangere og de øvrige deltagere.
Efterårets store begivenhed i kredsen var korstævnet i Ikast kirke og Kirkecenter første lørdag i oktober. Vi
holdt fast ved konceptet med dobbeltstævne, sådan at vi havde Bente Bliksted til at synge med de mindste
sangere fra 1. – 5. kl., og så tog Thomas Lennert sig af de store fra 6. kl. og opefter. De leverede begge et
formidabelt stykke arbejde og formåede at få meget ud af børnene og de unge mennesker på forholdsvis
kort tid. Stævnet sluttede med en skøn koncert i kirken, hvor sangerne fik præsenteret resultatet af dagens
anstrengelser på fineste vis for de mange fremmødte forældre.
Thomas Lennert havde, specielt til dette stævne, komponeret sange til de ni læsninger før jul udgivet under
titlen Lys. De sange, Thomas Lennert nåede at indstudere, fungerede rigtig godt og ramte vældig fint niveauet
hos sangerne, hvilket ellers sommetider har været et problem. Lys kan varmt anbefales, hvis der er nogen,
der ikke kender til den endnu.

2.3. AARHUS STIFTSKREDS V/ FORMAND BRIAN STENGER POULSEN
Jeg vil i min formandsberetning tage udgangspunkt i det senere års aktiviteter, som jeg kort vil gennemgå:
Generalforsamling 2019 den 13. januar i Hornslet kirke
Oplægsholderen var Jonas Rasmussen. Oplæg om kor- og nodelæsningslege. Spændende og sjovt - og jeg har
brugt en del af legene i mit eget korarbejde. Dejlig mad og løssluppen nodedeling og korsang efterfølgende.
Spirestævne den 3. februar i Hornslet kirke
Instruktør var Christine Toft Kristensen. Endnu en gang lagde Hornslet hus til stævne. Over 70 børn fordelt
på 9 kirker deltog, så det var en fest! Christine bruger tegnsprog i sit korarbejde, og det er sjovt at se. Det er
jo som udgangspunkt rimeligt omfattende, men når børnene efterhånden kender sproget, vil det blive lettere, og korlederen vil med tegnsproget kunne kommunikere med sine sangere på et nonverbalt plan.
Megastævne den 16. marts i Dybkær kirke
Videregående gruppe ved Astrid Vang Pedersen.
Begyndergruppen ved Thomas Lennert, der sprang til, da Anja Haven sprang fra.
Der var 40 fortsættere, 67 begyndere og 14 kirker repræsenteret.
Fint stævne, hvor grupperne først øvede lidt hver for sig og til sidste øvede sammen. Stort publikum til afsluttende koncert. Begyndergruppen var meget tæt på at blive aflyst, da Anja Haven tæt på tilmeldingsfristen
måtte melde afbud, og ingen endnu havde vist interesse for stævnet.
Børnekorsstævne den 28. september i Sct. Clemens kirke, Randers
Instruktør var Thomas Berg-Juul.
Der deltog 52 sangere fra 9 kirker.
Fint stævne. Det kunne have været godt med lidt flere deltagende sangere – det ville nok have skabt større
sikkerhed i de flerstemmige satser.
Fremtiden
Spirekorsstævne den 1. februar i Langenæskirken. Marlene Lollike tager turen fra København til Aarhus – hun
er megadygtig og inspirerende og er en fest. Det skal nok blive sjovt.
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Megastævne den 21. marts i Vor Frelsers kirke, Horsens. Det bliver dejligt at komme til Vor Frelsers kirke og
se kirken efter deres istandsættelse 2.0.
I stævnet er der lagt op til, at koncerten får et Alsangs islæt, så publikum får lidt større deltagelse end vanligt.
Et dreamteam som instruktører er Lotte Smith-Petersen og Ole Faurschou, det kan kun blive godt.
Går det godt? Fremmødet i dag, 5 udover bestyrelsen, synes jeg viser en tendens, som vi har set gennem
længere tid - at overskuddet til at involvere sig, og gejsten til at få det hele til at sprudle har trange kår.
Da FUK blev grundlagt, var det en græsrodsbevægelse med den gejst, der ligger i at have skabt noget nyt.
Hvordan får vi etableret noget lignende i den nu 50 år gamle organisation? Vi har en bestyrelsespost her i
Aarhus Stiftskreds, som vi ikke kan få besat, og at få folk til at skulle engagere sig på det nationale plan ligger
det endnu sværere med. Er vi organisationstrætte – er arbejdspresset blevet for stort til frivilligt arbejde,
eller rammes vi af en generel tendens i tiden? De fleste af jer, der er her til generalforsamling, har siddet i
bestyrelsen i flere år, men hvordan får vi engageret de andre?
Det kniber også nu og da med tilmeldinger til stævner, hvilket presser økonomien, da vi er afhængige af lidt
indtægter i forbindelse med stævner. Det går endda rimeligt her i Aarhus Stiftskreds til de fleste stævner.
I er heldigvis mange, der nærmest møder op hver gang, men der er mange, som vi aldrig møder.
Jeg håber, at vi kan få en snak om organisationens tilstand, om visioner og om ideer til at engagere de andre
medlemmer, rekruttere nye og lign.

2.4. RIBE STIFTSKREDS V/ HANNE RATH DEGN
Efter sidste generalforsamling var der kun 3 medlemmer i Ribe Stiftskreds’ bestyrelse, og ingen ønskede at
påtage sig formandsposten. Bestyrelsesmedlemmerne har i 2019 været:
Yvonne Søndergaard Larsen
Dennis Bang Fick
Hanne Rath Degn
Suppleant: Linette Hardt Hansen
Ekstern kasserer: Lotte Bille Glæsel.
Bestyrelsen har været samlet til møde den 18. januar, den 13. juni, den 13. august og den 10. december.
Desuden medvirkede Linette Hardt Hansen og Hanne Rath Degn ved FUK’s årsmøde i Askov den 9. marts.
I oktober gik Yvonne Søndergaard Larsen på barsel og trådte dermed ud af bestyrelsen, og Linette Hardt
Hansen trådte ind.
Korworkshops den 2. februar og den 23. februar
Der er tradition for at afholde workshops for de yngre korsangere 2 steder i stiftet i februar.
I år således på to forskellige datoer med samme instruktør (i modsætning til de tidligere år, hvor det har
været to workshops på samme dag - nord og syd i stiftet - med forskellige instruktører).
Ca. 20 børn deltog i workshop i Gram den 2. februar og ligeledes ca. 20 deltagere i Varde den 23. februar.
Begge var vellykkede workshops med Thomas Lennert som instruktør. Vi mødte kl. 9.30 og afsluttede dagen
med en koncert/åben prøve kl. 15.00. Næste år vil vi holde én workshop midt i stiftet.
Adventsstævne den 16. november
I år var det Henrik Skærbæk Jespersen, der stod for adventsstævnet i Ribe, hvilket han gjorde rigtig godt.
Der var ca. 120 tilmeldte korsangere. Vi mødtes kl. 9.30 og sluttede af med koncert i en fyldt domkirke kl.
15.30.
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2.5. HADERSLEV STIFTSKREDS V/ FORMAND LENE JØRGENSEN
Vi har i Haderslev Stiftskreds i øjeblikket 126 medlemskor fordelt på 65 kirker samt 12 enkeltmedlemmer.
Det er desværre en lille tilbagegang i forhold til sidste år, hvor der var 129 kor fordelt på 65 kirker og 14
enkeltmedlemmer. Der kan være mange grunde til udmeldingerne, men heldigvis oplever vi også nye
indmeldelser, og vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på at gøre FUK Haderslev mere synlig – selv om
det jo altid kan gøres bedre.
Bestyrelsen
Ved sidste års generalforsamling den 18. januar 2019 blev Anne-Mette Karstoft og Lene Jørgensen genvalgt
til bestyrelsen. Andrea Löffler blev igen valgt som suppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Formand: Lene Jørgensen (Hammelev kirke)
Næstformand: Janne Roager (Gl. Haderslev kirke)
Kasserer: Birte Reimers (Moltrup og Bjerning kirker)
Sekretær: Anne-Mette Karstoft (Varnæs kirke)
Suppleant: Andrea Löffler (Høje Kolstrup kirke)
Andrea har fortsat været med til alle bestyrelsesmøder og har påtaget sig opgaver på lige fod med bestyrelsen. Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder: den 1. marts, den 6. september og den 6. december.
Aktiviteter i 2019
Nytårsbrunch og generalforsamling den 18. januar i Gl. Haderslev kirkes sognehus. Der var 19 tilmeldt. Efter
brunchen og kollegial snak var der inspiration til korarbejdet med praktiske øvelser ved korkonsulent Jonas
Rasmussen. Dejligt at få nyt stof med hjem, men enkelte efterlyste flere kirkelige korsatser. Korkonsulent
Hanne Korsgaard Sundbøll fortalte om diverse kortilbud, og til sidst var der generalforsamling. I år har vi valgt
at tage tingene i en anden rækkefølge, og vi håber, at vi er bedre til at holde tidsplanen.
Inspirationsdagen for korledere om soundpainting ved Lasse Sørensen fra Gram kirke den 7. juni blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Det var rigtig ærgerligt, og spørgsmålet er, om det var tidspunktet eller
indholdet, der gjorde udslaget. Vi lader os ikke slå ud og har planer om en anden inspirationsdag i 2020.
Korstævne for lige stemmer den 5. oktober i Christianskirken i Sønderborg var et opdelt korstævne, hvor
2.-5. klasse øvede i kirken med Anne Lise Quorning, og 6. klasse – 20 år øvede i andre lokaler med Christine
Toft. Der deltog ca. 142 børn i alt. Korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll var akkompagnatør for de ældste,
og undertegnede akkompagnerede de yngste. Da det er en bunden opgave, vil vi fremover hyre akkompagnetører udenfor bestyrelsen, da vi også gerne selv vil være sammen med vores korbørn på et sådant
stævne. Dagen sluttede med en åben prøve, hvor begge kor flot kunne vise frem, hvad de havde lært i løbet
af dagen. Det var en stor mundfuld for de yngste, da repertoiret strakte sig over ca. 8 nye sange, som ikke
var forberedt hjemmefra. De ældste kom bedre i mål med 4-5 sange. Flere efterlyste længere pauser, da korstævnerne også er med til at danne nye venskaber på tværs af korene, og det er vigtigt at afsætte tid til den
sociale del fremover.
Voksenkorstævne den 23. november i Brændkjærkirken i Kolding med instruktør Morten Bech. Der deltog
ca. 122 korsangere. Repertoiret var en del sværere end tidligere. Det gav udfordringer for nogle, mens andre
sagde fra. I bestyrelsen vil vi gerne tilgodese alle kor med vores aktiviteter, og vi forsøger at finde tilbud til
alle slags kor i stiftskredsen. Rammerne i Brændkjærkirken var rigtig gode med et stort lokale i kirken og gode
lokaler tæt på til frokost og kaffe. Dog kneb det for nogle at se instruktøren, og i bestyrelsen drøfter vi altid
de tilbagemeldinger, vi får.
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Planlagte arrangementer i 2020
Børnekorstævne for 2.-7. klasse den 29. februar i Nørremarkskirken i Vejle med instruktør Susanne Wendt,
der er korleder af DR BørneKoret og DR JuniorKoret. Vi håber på stor tilslutning, da vi har valgt at bruge lidt
flere af stiftskredsens midler på dette korstævne. Efter ønske fra nogle medlemmer prøver vi med et børnekorstævne i foråret. Derfor vil repertoiret også være påske-, pinse- og forårssange. Samtidig har vi et ønske
om at få lidt mere luft imellem børne- og voksenkorstævnerne af hensyn til dem, der har begge slags kor.
Inspirationsdag for korledere den 12. juni i Mølholm kirke i Vejle med instruktør Lotte Smith-Petersen med
fokus på opvarmningsøvelser for børne- og voksenkor.
Voksenkorstævne den 7. november i Ansgarkirken i Flensborg med instruktør Erik Sommer, som flere medlemmer har ønsket efter den gode oplevelse i Haderslev Domkirke for et par år siden. Vi håber, at mange vil
tage turen sydpå og bakke op om arrangementet.
Vi har i bestyrelsen bestræbt os på at lægge aktiviteterne rundt i stiftskredsen, så det ikke er de samme, der
skal køre langt hver gang. Vi håber, at vi på den måde kan nå ud til flere af vores medlemmer, og vi har da
også allerede set nye til vores korstævner.
Til orientering kan også nævnes, at et stort grænseprojekt er under udvikling. Det hedder ”Singen Ohne
Grenzen”, som er blevet oversat til Grænseløs sang. 100-års jubilæet for Genforeningen i 2020 er udgangspunktet, men pga. mange arrangementer i år har man valgt først at gennemføre projektet i 2021. Det bliver
et korstævne over 3 dage fyldt med fællessang, fællesskab og fordybelse i traditioner, og det foregår i
Breklum/Nordfriesland. Weekenden vil byde på forskellige workshops, som vil munde ud i en fælles afslutningskoncert. Invitationen gælder alle danske og tyske kirkekor i alle aldre – dvs. børne- og ungdomskor,
voksenkor, gospelkor og klassiske kor i Ribe og Haderslev Stift samt Slesvig Stift. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen den 7. - 9. maj 2021. Nærmere oplysninger og invitation vil blive sendt ud.
FUK på landsplan
Års- og repræsentantskabsmødet foregår i år kun over én dag i håb om at få flere med. Det er fredag den 6.
marts på Dalum Landbrugsskole i Odense. I 2019 var Astrid Thomsen, næstformand Janne Roager og undertegnede med til årsmødet i Askov. Det er meget berigende at være sammen med andre korledere og at møde
både hovedbestyrelse og ansatte i FUK. Man får en oplevelse af, at vi i kredsen er del af en større helhed. Der
er mulighed for at drøfte visioner for FUK og få ny inspiration ved foredragsholdere. Samtidig er der masser
af mulighed for kollegial snak. Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre jer til at være med.
I løbet af 2019 har FUK ledelsen været i gang med at udvikle et nyt databasesystem, som skal gøre det
nemmere for korlederne at rette oplysninger om kor, mail m.m. Nyhedsbrevene, som udsendes af kredsformændene, vil også få et løft og få et mere overskueligt udtryk. Forhåbentlig bliver det sat i gang i starten
af 2020. Derudover arbejdes der også med en digital platform med pædagogisk materiale til alle medlemmer.
Den er stadig under udvikling, og hvis I som medlemmer har særlige ønsker til, hvad I gerne vil kunne hente
fra en sådan platform, er I meget velkomne til at skrive til mig eller kommunikations- og projektmedarbejder
Thomas Breck.
Hvert år i starten af oktober har der i en årrække været afholdt kredsformandsmøde, hvor alle stiftskredses
formænd har været inviteret til en dag sammen med FUK’s formænd, korkonsulenter og sekretariatets
ansatte. Hovedformålet er at skabe en bedre kontakt, bygge bro og høre, hvad der rører sig i de enkelte
stiftskredse. Det er en dag, som jeg som kredsformand prioriterer meget højt at komme til. Det er meget
inspirerende at høre, hvad der foregår i de andre stiftskredse. Fra 2019 er det hele hovedbestyrelsen og hele
stiftskredsbestyrelsen, der indbydes, så det ikke kun er kredsformanden, der repræsenterer stiftskredsen.
Mange af jer har sikkert hørt om Alsangsprojektet, som løber af stablen her i foråret 2020. Det er delt op i
to: Alsang i indskolingen og Alsang i domkirkerne. Formålet er at hylde friheden og demokratiet samt styrke
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fællessangen i hele landet. Samtidig markeres 75-året for Danmarks befrielse. Her i stiftet vil der i Haderslev
Domkirke være Alsang søndag den 29. marts kl. 14.00. Håber, at I vil bakke op om projektet.
Til sidst vil vi fra bestyrelsen gerne sige jer tak for opbakningen til FUK Haderslev. Vi ser frem til et berigende
år med mange gode koroplevelser og arrangementer. Vi håber at nå ud til alle stiftskredsens medlemmer, og
husk at du altid er velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

2.6. FYN STIFTSKREDS V/ FORMAND KAMILLA SØRENSEN
Vi har i FUK-Fyn pt. 31 medlemmer med kor og 8 personlige medlemmer.
Kredsbestyrelsen 2019-2020:
Kamilla Sørensen, formand
Bjørn Krog Thesbjerg, næstformand
Anders Grankvist Schou, kasserer
Anne Buch Hansen
Eva Østergaard
Pavel Refsgaard Jensen, suppleant
Ditte Hassing, suppleant.
Igen i år er det dejligt at mærke opbakningen ved årets generalforsamling og nytårskur. Der er taget kontakt
til samtlige korledere i løbet af de sidste uger, og det er skønt at se både nye og gamle i dag.
I bestyrelsen værdsætter vi virkelig denne årlige begivenhed, som giver mulighed for at ses, udveksle erfaringer og være med til at sætte lys på kommende arrangementer og andet.
Det har været et travlt år, som især har stået og nu for alvor står på planlægning af korrejsen til London i
efterårsferien. Mange korledere er engageret og med i div. udvalg, så det hele begynder så småt at tage form.
Bestyrelsen har igennem nogle år efterhånden bestået af de samme personer, og derfor har vi fortsat valgt
at arbejde ud fra vores årsoversigt. Den opdateres naturligvis ved behov. Vi afholder som hovedregel 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.
I 2019 holdt vi i marts spirekorstævne i Nr. Lyndelse, med inspiration fra Karina Mia Christiansen.
I september var der workshop for de ældste med Ole Faurschou i Ringe, og endelig holdt vi et yderst velbesøgt
stævne i Vissenbjerg i november. Her var Mads Wadmann og Lone Gislinge instruktør for henholdsvis den
yngste og ældste gruppe.
Den 7. oktober deltog Eva Østergaard og jeg i kredsmøde i Fredericia. Mødet har hidtil kun været for kredsformænd, men er nu for alle stiftskredses bestyrelsesmedlemmer, alle hovedbestyrelsesmedlemmer og
medarbejdere.
Bl.a. var der drøftelse af, hvordan FUK opnår opmærksomhed og når ud til flere kor. Og der blev talt om evt.
afholdelse af Landsstævne i 2022.
I år er FUK´s års- og repræsentantskabsmøde fastsat til en enkelt dag, fredag den 6. marts. Vi er heldige på
Fyn, da mødet holdes på Dalum Landbrugsskole. Derfor håber jeg ikke, det bliver svært for os at møde med
1 repræsentant pr. påbegyndt 10 medlemskor. Dvs. at vi igen gerne skal stille med 4 fra Fyn.
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Formand for hovedbestyrelsen, Margith Pedersen, har netop meddelt, at hun ønsker at stoppe, da hun har
fået job som sømandspræst i Hong Kong. Derfor skal der findes en ny formand.
Jeg vil igen i år gerne sige tak til vores korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll for et altid godt samarbejde.
Det er dejligt at mærke opbakning i form af fremmøde ved stævner osv. Jeg håber kredsens medlemmer fortsat vil benytte sig af de mange gode muligheder, der følger med ved at have Hanne som korkonsulent.
FUK´s nye kommunikationsmedarbejder hedder Thomas Breck. Han er godt i gang med bl.a. den nye medlemsdatabase, som går i luften den 4. februar.
Kommende arrangementer
Den 9. - 15. oktober 2020: Korrejse til London.
Den 7. november 2020: Børnekorstævne for 3.-5. klasse i Bellinge Sognehus og kirke. Instruktør: Eva Østergaard. Nærmere info følger. Grundet rejsen afholder vi ikke stævne for de ældste.
Af andre kommende arrangementer med relevans kan nævnes:
Den 23. - 24. maj: Børnekordage i Tivoli.
FUK’s Sommerskole – for organister, sangere 13-29 år samt korledere - afholdes den 26. juli - 1. august på
Orkesterefterskolen, Holstebro.

2.7. ROSKILDE/LOLLAND-FALSTER STIFTSKREDS V/ JESPER FINK-JENSEN
Ved bestyrelsens konstituering den 4. februar 2019 ønskede ingen at være formand for stiftskredsen.
Beretningen er derfor udarbejdet og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne i fællesskab.
Stiftskredsen afholdt voice-workshop for korsangere fra 13 år og opefter med Kristine Vad lørdag den 26.
januar i Pedersborg Sognegård. Voice-workshoppen gik fint, der var et flot fremmøde. Men det foreslås, at
kurset fremover ikke kun er et kursus for kormedlemmer men også for korlederne, således at man kan komme både med og uden korbørn. Det er dog stadig børnene, der skal være aktive (kaniner). For i virkeligheden
er det nok korlederne, der har størst udbytte af kurset - et udbytte de kan tage med hjem til egne kor.
Derudover var der planlagt et stævne i afrikansk sang og dans for 3.-6. klasse med Anja Haven lørdag den 27.
april i Roskilde Konventhus. Kurset måtte desværre aflyses, fordi Anja var sygemeldt.
Den 21. september blev der afholdt et stævne for korsangere fra 12 år og opefter med Mie Korp Sloth i
Klostermarkskirken i Ringsted. Stævnet var velbesøgt, og både kormedlemmer og korledere havde glæde af
at opleve Mies sikre hånd i børnekorarbejdet.
2019 var et år med færre stævner end beregnet, men det betyder til gengæld, at året kan afsluttes med et
økonomisk overskud.
Bestyrelsen for Roskilde- Lolland/Falster Stiftskreds:
Karina Agerbo
Solveig Bjergkvist
Jesper Fink-Jensen
Lone Svoldgaard Jensen.
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2.8. KØBENHAVN/HELSINGØR STIFTSKREDS V/ FORMAND BENTE KIIL TOFTEGAARD
Medlemstal
Vores kreds har siden sidste generalforsamling fået tre nye kor og 6 personlige medlemmer, og har sagt farvel
til et enkelt kor og 2 personlige medlemmer.
Udmeldelser
Søborg kirke
2 personlige medlemmer.
Indmeldte kor fra følgende kirker
Simeon-Sankt Johannes sogn, (Jens Sparrevohn Rønn, Miriam Jul Jensen)
Helligåndskirken (korleder Pernille Tjørnemark)
Ansgarskirken (Natasja Sonne Knudsen).
Desuden 6 nye personlige medlemmer.
Vores stiftskredse består således i dag af:
160 medlemskor fra 75 kirker og derudover 14 personlige medlemmer.
Bestyrelsen
Bente Kiil Toftegaard, formand
Henriette Mariegaard, sekretær, fik nyt job uden korarbejde og gik ud af bestyrelsen (tak for et stort arbejde
med Kredsnyt osv.). Ind trådte suppleant Susanne Østergaard, sekretær ang. Kredsnyt og hjemmeside.
Susanne Hartmann Stæger, bestyrelsens interne sekretær.
Marlene Lollike.
Udenfor bestyrelsen har vi haft vores fantastiske kasserer, Henny Holm, som igennem 13 år har holdt flot
styr på vores økonomi og desuden stået for at modtage tilmeldinger til alle vores arrangementer. Stor tak til
dig, Henny! Du har været en drøm at arbejde sammen med. Der kommer svar prompte, og du har bare styr
på dine ting. Nu har du efter disse mange år valgt at sige farvel til dette job. Det har vi meget stor forståelse
for, men der kommer helt sikkert et før Henny og et efter Henny. Vi håber, vi finder en kvalificeret til at tage
sig af dette betroede hverv.
Vi har i bestyrelsen været udfordret på det tekniske i f. eks at udsende kredsnyt, opdatere hjemmeside osv.
Vi håber, der kommer en god løsning, så den opgave ikke slider unødigt på de frivillige kræfter i bestyrelsens
arbejde.
Vi holder meget af at arrangere stævner for medlemmerne og lægger gerne et stort arbejde i at lave stævner,
som både korledere og korsangere har glæde af.
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 og inspirerende
møde med at arrangere og organisere stævner og arrangementer for alle medlemmerne.
Vi vil i øvrigt altid gerne høre fra vores medlemmer om ønsker osv.
Aktiviteter, der er afholdt siden sidste generalforsamling
Den 11. januar kl. 10-15 generalforsamling i Sorgenfri kirke og efterfølgende kursus med Mia B. Engsager.
Det var gratis at deltage denne dag. Mia gennemgik sit musikdramastykke/ musikfortælling Kongen der ikke
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kunne sove. Hun har selv skrevet musikken og sangene, som er komponeret i mange forskellige stilarter,
histo-rien er oversat fra tysk.
Hun kom med et oplæg om hendes erfaring med det at arbejde med kor og drama, og der blev udleveret
noder. Og vi sang det alt sammen igennem. Dermed var alle klar til at gå hjem og forberede os til weekendstævnet i marts, hvor det var repertoiret. Der var 12 deltagere.
Lørdag den 2. februar 2019 kl. 10-14
(Åben værkstedskoncert kl. 13.30)
Spirekorstævne (ca. 0.-2. kl.) i Eliaskirken på Vesterbro med Anja Haven som instruktør.
Som altid god tilslutning med i alt 80 deltagere sammen med en energisk instruktør.
Fredag den 29. - lørdag den 30. marts
Stævne for 3. – 6. klasse instruktør Mia Birch Engsager.
Stævne med overnatning. Ved korstævnet arbejdede vi med en musikfortælling for børnekor med koreografi
og drama Kongen der ikke kunne sove. Der var flot sang, flotte kostumer og herlig stemning med en blanding
af drama og korsang. Ca. 60 deltagere. Stævnet afsluttedes med en opførelse af forestillingen og mange
publikummer kom for at høre det.
Vi havde regnet med flere deltager på stævnet, da overnatningsstævner ofte er populære. Vi havde ønsket
at få en kirkelig vinkel på historien, den håber vi, at Mia stadig arbejder på, for det var en meget fin musikalsk
oplevelse.
Lørdag den 5. oktober kl. 10-15
Voiceworkshop for de ældste sangere (8. kl. og op).
Instruktør: Cille Buch, sangpædagog for DR’s pigekor og korleder for Fredensborg Slotskirkes pigekor i Brønshøj kirkes sognehus.
Med kun 13 tilmeldinger blev det til en luksusdag, hvor de fremmødte fik en stor oplevelse og meget med
hjem til inspiration. Det var første gang, vi prøvede det, og det vil vi helt sikkert gentage.
Der blev arbejdet intenst med sangteknik via en meget kropslig tilgang. FUK sørgede for frokost til alle, og
det blev en meget god oplevelse for de ældste sangere fra kun 4 af vores medlemskor.
Lørdag den 9. november kl. 10-15
Juleforberedelsesstævne i Holte kirke med Jonas Rasmussen som instruktør.
Det var også første gang, vi prøvede det, og første gang vi afholdt stævne i Holte kirke. Begge dele var en stor
succes. 100 sangere fra 3. – 7. klasse sang julen i gang med skønne korsatser og god energi - og fyldt med
masser af inspiration til både sangere og korledere.
Vi sluttede dagen med en åben prøve kl. 14.30, hvor mange forældre havde fundet vej til Holte kirke.
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3. KORKONSULENTERNES BERETNING V/ KORKONSULENT ØST KRISTINE VAD
Korkonsulentordningen
Der er tre korkonsulenter på landsplan, som dækker henholdsvis Nord-, Syd- og Østdanmark. Korkonsulenterne tilbyder inspiration til og sparring omkring arbejdet med kor i folkekirken samt arbejder mod at
styrke samarbejder internt i Folkekirkens Ungdomskor og samarbejder mellem Folkekirkens Ungdomskor og
Folkekirkens Ungdomskors partnere, heriblandt og især kirkemusikskolerne.
Korkonsulenterne
Jonas Rasmussen er Korkonsulent i NORD for Aalborg, Viborg og Aarhus stifter med tilknytning til Vestervig
Kirkemusikskole.
Hanne Korsgaard Sundbøll er Korkonsulent i SYD for Ribe, Haderslev og Fyns stifter med tilknytning til Løgumkloster Kirkemusikskole. Hanne Korsgaard Sundbøll har desuden ansvar for opgaver i forbindelse med skolekirke-området samt afholdelse af læreplansprøver.
Kristine Vad er Korkonsulent i ØST for København, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falster stifter med tilknytning til Sjællands Kirkemusikskole. Kristine Vad har desuden ansvar for at koordinere korkonsulenternes
interne og eksterne kommunikation, korkonsulenternes arbejde internt i organisationen samt at fungere som
kontaktperson til det øvrige Folkekirkens Ungdomskor (sekretariatet, diverse udvalg, hovedbestyrelse og
forretningsudvalg).
Årets begivenheder og aktiviteter
Korkonsulenterne havde i 2019 særligt fokus på tre aspekter af vores arbejde:
- dels at implementere projekt- og organisationsværktøj, -skabeloner og -tiltag, som vi sammen har
udviklet de sidste tre år,
- dels at udvikle nye kommunikationsinitiativer, f.eks. et sæsonkatalog fra 2020 og øget brug af Facebook,
- dels at udbyde et større projekt, Korlederstemmen, hvilket der i 2019 har været plads til efter flere
år med andre store projekter i organisationen, f.eks. 2017 med reformationsprojekter og 2018 med
jubilæumsprojekter.
Det har været godt for arbejdet i korkonsulentgruppen, at vi har prioriteret de gode, effektive arbejdsgange
og mere tid til drøftelser omkring udvikling og ikke kun drift. Vi har i processen rykket kursusplanlægningen
længere frem i tiden, og det har givet mere overblik. Netop dette overblik har mundet ud i nye initiativer for
kommunikationen, som vi vil arbejde på at implementere i 2020.
Korlederstemmen er et krævende, men meningsfuldt projekt, som rækker ind i foråret 2020 med modul 3-5.
Det har været en fornøjelse at opleve, hvor stor tilgang efteruddannelsen har haft, og det lægger op til, at
der fortsat udbydes større faglige projekter af denne karakter – måske ikke hvert år, men hvert andet eller
tredje år.
I evaluering af 2019 oplever vi tilfredshed med det nuværende niveau for de faglige aktiviteter. Det kan være
svært at finde en god balance i antallet af aktiviteter, samt bredde og variation i emner såvel som geografi,
målgruppe, instruktørnavne, mv., men vi får gode tilbagemeldinger på kurserne og oplever god tilgang.
Som en del af hovedbestyrelsens arbejdsplan for 2019 blev der nedsat flere arbejdsgrupper, hvor også korkonsulenterne fik ansvar og lagde en indsats året igennem:
Korkonsulent SYD: Arbejdsgruppe for kirke-skole-samarbejde
Korkonsulent NORD: Arbejdsgruppe for ny database
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Korkonsulent ØST: Arbejdsgruppe for formidling og udvikling af Folkekirkens Ungdomskors Læreplansmateriale samt Arbejdsgruppe for kommunikation.
Nedenfor er korkonsulenternes faglige aktiviteter i årets løb i en liste med få, uddybende bemærkninger.
Noget er fremhævet fremfor andet, og korkonsulenterne står til rådighed med yderligere information samt
en fuld projektoversigt og regnskab over alle årets aktiviteter, hvis der er nogen, der ønsker at vide mere.
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 foregår dels over telefon eller mail, dels ved
personligt møde med eller 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 kredsmøde. Vi oplever, at det giver en vigtig rød tråd imellem
organisationens aktiviteter, når der er løbende kontakt og godt samarbejde mellem korkonsulent 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, korkonsulentmøder og møder med sekretariatet.
o Administration og gennemførelse af læreplansprøver for Folkekirkens Ungdomskors medlemskor.
Ordningen varetages fortsat, men der oprettes p.t. ikke nye forløb på baggrund af beslutning i hovedbestyrelsen. Der var i alt 2 korskoler med flere kor til prøver i 2019 på henholdsvis niveau 1 og niveau
3.
o Administration og formidling af coachingforløb. Der var i alt 3 forløb i 2019.
Kurser og faglige initiativer i 2019
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:
KorlederCaféer

01/02/19 i København
22/02/19 i Sorø
22/03/19 i København
En kop kaffe med sparring, erfarings- og repertoireudveksling og
kollegialt samvær for alle korledere med tid og lyst.

Oplæg om FUK

01/04/19 i Løgumkloster
03/04/19 i Odense
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Korkonsulenten fortalte om Folkekirkens Ungdomskor for
studerende på Løgumkloster Kirkemusikskole.
Årsmøde i Landsforeningen
af Menighedsråd

10-11/05/19 i Nyborg
Korkonsulenterne stod til rådighed for sparring om Folkekirkens
Ungdomskor, kor og sang i kirken, oprettelse af nye kor m.m. i
Folkekirkens Ungdomskors stand.

Korledercaféer

10/05/19 i Sorø
24/05/19 i København
En kop kaffe med sparring, erfarings- og repertoireudveksling og
kollegialt samvær for alle korledere med tid og lyst.

Himmelske Dage

30/05-02/06/19 i Herning
Den store kirkelige folkefest bød også på Salmemaraton fra
Folkekirkens Ungdomskor med korkonsulenter blandt salmestyrerne og akkompagnatørerne.

RepertoireGuld

07/06/19 i Strib
En udvidet repertoiredag, hvor komponister præsenterer egne
værker, nodeudstilling fra forlagene Dansk Sang og Aarhus Musik samt en repertoiregennemgang med fokus på Folkekirkens
Ungdomskors udgivelser gennem tiden.

Oplæg om FUK og korsang

12/06/19 på Pastoralseminariet i København
Korkonsulenten fortalte om Folkekirkens Ungdomskor og om korsang i kirken generelt for teologer og kommende præster.

Studiedage

10-21/06/19 på Nodebiblioteket i Løgumkloster
Korkonsulenten stod for oplæg, sparring for og vejledning af deltagerne.

U-CAMP

24-26/07/19 i Rønde
Pilotprojekt: U-CAMP er et ungdomslederkursus for organisationens unge korsangere, der efterfølgende medvirkede som
ungdomsledere ved årets Sommerskole. Korkonsulenten er projektleder og medvirkede som kursusleder og oplægsholder.

Sommerskole

27/07-02/08/19 i Rønde
Sommerskolen har 10-års jubilæum og fejres med bl.a. huskomponist og uropførelse af ”Uden Kærlighed” af Pernille Sejlund.
Korkonsulenten er projektleder og medvirkede som kursusleder
og oplægsholder.

Smag på Sommerskolen

29/07/19 i Rønde
Endagskursus for korledere, der ønsker at ’smage på’ Sommerskolens særlige stemning og faglige tilbud med bl.a. undervisning
i korsang med unge stemmer og masterclass.

Bevæg Koret

30/08/19 i Viborg
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Kursus for korledere med ideer til koreografi og bevægelse i korprøven med Birgitte Næslund Madsen og direktionsteknik med
Jonas Rasmussen.
Bevæg Koret

09/09/19 i Toftlund
Kursus for korledere med ideer til koreografi og bevægelse i korprøven med Birgitte Næslund Madsen og direktionsteknik med
Jonas Rasmussen.

Koret indefra

13/09/19 i Roskilde
Kursus for korledere om korets psykologi, korskoleopbygning, rekruttering og motivation – med Signe Sørensen og Peter Hanke.

Korlederstemmen, modul 1

04/10/19 i Odense
Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i
korprøven. Uddannelsen består af i alt 5 moduler med individuel
sangundervisning imellem. Modul 1 undervises af Ulla Munch
med titlen, ”Korlederstemmen”

Korlederstemmen, modul 2

02/11/19 i Odense
Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i
korprøven. Uddannelsen består af i alt 5 moduler med individuel
sangundervisning imellem. Modul 2 undervises af Susanne
Wendt med titlen, ”Krop og Stemme” og har besøg af praktikkor
undervejs.

Stemmen i centrum

02/11/19 i Odense
En opfølgende og netværksskabende dag eksklusivt for deltagere
ved Korlederstemmen i 2015 og 2016-17, samt frivillige fra organisationens kredsbestyrelser. Kursusdagen fokuserede, som
efteruddannelsen, på korlederens egen stemmebrug og det
vokale arbejde i korprøven, og undervisningen flettede sammen
og foregik sideløbende med Korlederstemmens modul 2.

Korledercafé

15/11/19 i Sorø
En kop kaffe med sparring, erfarings- og repertoireudveksling og
kollegialt samvær for alle korledere med tid og lyst.

Oplæg om FUK

19/11/19 i Løgumkloster
25/11/19 i Odense
Korkonsulenten fortalte om Folkekirkens Ungdomskor for studerende på Løgumkloster Kirkemusikskole.

Oplæg om FUK og korsang

18/12/19 på Pastoralseminariet i København
Korkonsulenten fortalte om Folkekirkens Ungdomskor og om
korsang i kirken generelt for teologer og kommende præster.

18

4. BERETNINGER FRA UDVALG, ARBEJDSGRUPPER OG REPRÆSENTATIONER

4.1. FORLAGSUDVALGET V/ HANNE MARGRETHE TOUGAARD
Salmebogen til Lutherrosen, som blev udgivet i 2016 i anledning af 500-året for reformationen, er blevet
genoptrykt i 800 eksemplarer, hvoraf ca. 120 er solgt.
Jubilæumsværket I kor med alle engle (tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og musik af Jakob StevnsLorentzen) blev udgivet i foråret 2018 og har solgt løbende hen over 2019. Vi forventer et fortsat salg, da
værket er en liturgisk musikgudstjeneste til allehelgenstiden udsat for ligestemmige kor på flere niveauer.
Mange af satserne kan anvendes som selvstændige korindslag eller som fællessang i andre dele af kirkeåret,
ved gudstjenester og koncerter.
Den 1. oktober 2019 udkom Da lyset kom til verden – Julesuite for lige stemmer (SSA) og harpe af Søren Birch,
FUK 148 (partitur), FUK 148A (korstemme), FUK 148 B (harpestemme). Julesuiten består af 11 satser. Suiten
falder overordnet i to dele: advent og jul. Melodistoffet er bearbejdelser af ældre salmemelodier og
nyskrevne melodier. Nogle af sangene stammer fra den finsk-svenske skolesangbog Piae Cantiones (fromme
sange) fra 1500-tallet. Tekstdelen består af ældre og nyere danske salmetekster foruden bibelske og latinske
tekster. Sammensætningen er en blanding af strofiske og gennemkomponerede satser, enkelte steder med
diskant og mulighed for solo. Endelig er der et Intermezzo for harpe solo.
Suiten indledes med et Introitus ”Veni, veni Emmanuel”, som kan anvendes til procession. Satsen kan også
anvendes som Exitus. Satsen blev bragt som nodeindstik i efterårets nummer af KorNyt. Varigheden for det
samlede værk er ca. 30 minutter. Satserne kan opføres i uddrag eller enkeltvis, f.eks. som motetter og
kormusik i tiden omkring advent, jul, helligtrekonger og Mariæ bebudelse, foruden De ni læsninger.
Folkekirkens Ungdomskor udskrev i anledning af foreningens 50 års-jubilæum i 2018 en konkurrence om
tekst til en sang om at synge. Vinder blev Niels Johansens tekst Og Gud sang. Phillip Faber komponerede en
fin og sangbar melodi og arrangerede korsatser, udgivet som FUK 147. Sangen blev indsendt til Højskolesangbogsudvalget, der redigerer den nye højskolesangbog, som udkommer i november 2020. Den 12. januar
2020 blev der i ”Live fra Højskolesangbogen” på DR2 afsløret ni af de ca. 150 nye salmer/sange, der kommer
med i den nye højskolesangbog, heriblandt Og Gud sang! Ved prisoverrækkelsen den 9. marts 2018 udtrykte
daværende formand Marianne Christiansen et håb, som hermed er gået i opfyldelse:
”… Og her små hundrede år efter, hvor det er Folkekirkens Ungdomskors 50–års jubilæum, ville vi derfor gerne,
at vi kunne bidrage til at fællessangen og korsangen og glæden ved at synge ved at udskrive en konkurrence
om ”en sang om at synge”. Måske med den skumle bagtanke, at der i en kommende højskolesangbog vil stå
denne sang og nedenunder: ”Skrevet i anledning af Folkekirkens Ungdomskors 50-års jubilæum i 2018”. Men
først og fremmest med den ”fortanke” at få en sang til at markere vores jubilæum med, der for både børn og
unge og voksne kan give os sprog til at udtrykke den betydning, sangen har i vores liv – som mennesker og i
vores fællesskaber, i kirke og i samfund og skoler.”
Lasse Toft Eriksen, forlaget Mixtur, og Søren Storm Larsen, forlaget Mixtur og Aarhus Musik, er fortsat vore
gode samarbejdspartnere. Nodesalget har hen over året været jævnt mht. FUK-noder generelt.
Forlagsudvalget består af Kirsten Buskbjerg Lübker, Ole Faurschou og Hanne Margrethe Tougaard.
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4.2. SOMMERSKOLE V/ ANNE LISE QUORNING
FUK’s Sommerskole havde 10 års-jubilæum i 2019.
Tid og sted
Den 27. juli - 2. august 2019 på Rønde Høj- og Efterskole.
Deltagere
55 korsangere (48 piger og 7 drenge/unge mænd)
11 korledere.
Instruktører mv.
Kursusledere: Kristine Vad (for korlederne) og Anne Lise Quorning (for sangerne), ”Kormor”: Stine R. Havemann (medlem af hovedbestyrelsen), Korledelse, Spire-, Børne- og Juniorkor: Bente Colding-Jørgensen,
Ensemble: Jonas Rasmussen, Rytmisk sang: Camilla Hyttel, Klassisk sang: Morten A. Krogh, Bodyworks: Johanna Fridelle, Direktionsteknik og metodik: Ole Faurschou, Hørelære: Kasper Lykke Hedegaard.
Ekstra undervisningstilbud
• Barber-shop (for de mandlige sangere)
• Solosang
• Direktion
• Hørelære – for dem, der gerne ville ”nørde”.
Jubilæum og nyt jubilæumsværk
Det blev en Jubilæums-Sommerskole i anledning af, at det var 10. gang, der blev afholdt Sommerskole. For
at markere jubilæet bestilte FUK et nyt værk af komponisten Pernille Louise Sejlund og indgik også aftale med
hende om at undervise på Sommerskolen i improvisation. Jubilæums-fællesværket, som blev uropført af alle
Sommerskolens deltagere den 1. august fik titlen Uden kærlighed. Mirian Due skrev teksten (frit efter 1. Kor.,
Kap. 13). Det blev til et skønt værk, der kan synges af SA, SSA eller SSAB. I anledning af jubilæet fik alle
deltagere T-shirts.
Sommerskolen er vigtig
Det var godt for Sommerskolen, at FUK’s hovebestyrelse igen havde besluttet, at vi skulle gennemføre med
”fuld bemanding” uanset antallet af tilmeldte. Vi håber på stadig større opbakning/stigning af deltagerantallet - især af drenge/unge mænd.
Stine Haveman Ryholt fra hovedbestyrelsen var med som ”kormor” – og blev meget populær! Skønt med en
frivillig voksen, der hjælper med at klare alle de praktiske opgaver, der er forbundet med at være kursusleder.
Der er så mange uventede opgaver, der opstår - lige fra kopiering til lægebesøg osv.
Smag på Sommerskolen
Smag på Sommerskolen er et nyt tiltag, hvor korledere kan komme og besøge Sommerskolen en enkelt dag,
overvære timer efter eget ønske (både på sanger- og korlederlinjen), opleve kolleger modtage undervisning
og mærke suset af fællesskab. Det var således muligt at deltage helt fra morgenstunden med den fælles
morgenopvarmning og blive til korleder-forum om aftenen, hvor én af Sommerskolens instruktører lavede
et oplæg til et spændende og relevant emne indenfor korlederfaget. Det blev rundet af med debat og ledte
videre til den hyggelige aftensang – hvor hele sommerskolen deltog.
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Igen en fantastisk sommerskole
Der var supergode tilbagemeldinger og forslag om nye tiltag fra deltagerne.
Deltagerne blev i form af evalueringsskema bedt om at udtale sig om, hvad de syntes var bedst. De kommer
her fra sangerne - i prioriteret rækkefølge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fællesskabet
De mange fag
Udfordringen
Herlig aftensang
Omsorg for hinanden
Ensemble
Bodyworks
Improvisation
Komposition.

Ønskerne spændte fra længere pauser til mere solosang og komposition. Der var gode idéer så som: Fag med
mere krop, længere sommerskole(!), mere dans og drama samt nodelæsning.
Korlederne tilkendegav i sine evalueringer stor tilfredshed - og rigtig mange idéforslag til afvikling af både
skemalægning, aftensang og ”ryste-sammen-aktiviteter”. Særlig morgengymnastikken v/ Johanna Fridell var
et hit og velbesøgt. Korlederne vil – ligesom sangerne – gerne meget mere, og vi skal bestræbe os på at presse
skemaet til sidste mulighed for, at alle ønsker opfyldes.
Såvidt jeg husker, er alle instruktører gennem årene VILDE med Sommerskolen – og vil altid gerne komme
igen. Det var ligeså i 2019, og der er glæde hos alle ved at være en del af Sommerskolen.
Nyt tiltag
De 11 unge mennesker, der havde været på U-Camp tre dage op til Sommerskolen, var med til at gøre klar
til at modtage sangerne på Sommerskolen. Og med en anden farve T-shirt end resten af deltagerne vidste
alle, at dem kunne man spørge om hjælp. Ungdomslederne tog imod sangerne, fulgte dem til deres værelser
og var gæstfrie overfor både sangere og forældre. De stod for bl.a. ”ryste-sammen aktiviteter” og gav gode
råd ugen igennem. Læs mere om ungdomslederne i årsberetningens afsnit om U-Camp.
Det var den fjerde og sidste Sommerskole på Rønde Høj- og Efterskole. Fire herlige somre – og vi kan kun sige
STOR TAK til skolen for deres gæstfrihed, hjælpsomhed og pris! Det har været utrolig dejligt at komme i et
hus, vi kender – det gør alle de praktiske forhold meget nemmere.
Vi har savnet flere instrumenter og nemmere adgang til kirker i forhold til gå-afstand, men lokalerne og
værelserne har været super!
Sommerskolen 2020
I år glæder vi os til at opleve Sommerskolen på Orkesterefterskolen i Holstebro søndag den 26. juli - lørdag
1. august, hvor U-Camp igen finder sted i de tre dage (23. - 25. juli) op til Sommerskolen - og Sommerskolen
byder på en helt ny orgellinje for unge organister.
Da jeg på kommende repræsentantskabsmøde træder ud af FUK’s hovedbestyrelse, vil jeg gerne her til slut
runde af med at takke hovedbestyrelsen og medlemmerne for opgaven og tilliden til at planlægge og afholde
Sommerskole. Det har været en gave, en stor fornøjelse og en fantastisk døråbner til ”kor-Danmark” – både
korledere og ikke mindst alle de skønne sangere, som vi alle er ”mødre og fædre” til derude! Dette er ikke
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min afsked som kursusleder – jeg har bekendtgjort overfor hovedbestyrelsen, at jeg fortsat gerne vil hjælpe
til med Sommerskolen, men som ”HB-link” slutter det her til marts.
En stor tak til og beundring for alt det, Kristine Vad byder ind med i forhold til det faglige og personlige i
Sommerskolens ve og vel.
Sommerskoleudvalget består af Kristine Vad, Hanne Holdt Madsen og Anne Lise Quorning.

4.3. U-CAMP V/ ANNE LISE QUORNING
Tid og sted
Den 24. -26. juli 2019 på Rønde Høj- og Efterskole.
Deltagere
11 unge korsangere (3 mænd og 8 piger).
U-Camp udvalg
Kristine Vad og Anne Lise Quorning.
Instruktører
Undervisere og kursusledere: Kristine Vad og Anne Lise Quorning
Ekstern underviser i teambuilding og førstehjælp: Frederik Oxlund.
Baggrund
I sommeren 2018 tog jeg og mine tvillinger på 16 år med til Norge. Jeg havde taget imod en åben invitation
fra vores norske søsterorganisation ”Ung kirkesang” til at komme på besøg og opleve deres ungdomslederuddannelse og Sommerskole. Her fik jeg masser af inspiration til at lave noget lignende for vores unge
sangere i Danmark. Med de norske erfaringer i rygsækken og ”grønt lys” fra FUK’s hovedbestyrelse til at
arbejde videre, tog Kristine Vad og jeg fat – og sammen fik vi planlagt U-Camp (Ungdoms-Camp) 2019. Dansk
Folkeoplysnings Samråd (DFS) støttede det som pilotprojekt med 50.000 kr.
PROGRAM
Onsdag den 24.juli:
Teambuilding med Frederik Oxlund fra ”Sirius Patruljen”
11:00 Ankomst og indkvartering
Velkomst – gennemgang af program
12:00 Frokost
13:00 Teambuilding og førstehjælp
15:00 Eftermiddagskaffe/the
15:30 Teambuilding og førstehjælp
18:00 Aftensmad
19:00 Indledning til ”Pilgrimsvandring” – oplæg til samtaleemnerne
Lederegenskaber og begrebsramme
FUK – en organisation - hvem er Folkekirkens Ungdomskors ungdom?
20:30 Aftensang
21:00 Aftenthe og ”Fri hygge”
23:00 Godnat.
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Torsdag den 25. juli:
Pilgrimsvandring på Mols-ruten (ca. 15 km)
08:00 Morgenmad, smøre madpakker og klargøring til mini-Pilgrimstur
08:50 Afgang til busterminal og bus til Femmøller
09:30 Pilgrimsvandring fra P-plads v/ Femmøller Efterskole
Undervejs tale sammen - og gå i stilhed
Emner til samtale/begrebsramme:
o Lederegenskaber
o Forbilleder
o Omgangsformer
o Respekt
o Tillid
o Ansvar
o Den gyldne regel
o Tolerance
o Grænser: komfortzoner/intimgrænser
o Konflikthåndtering
o Den svære samtale
o Sige fra – rådføring / bede om hjælp
16:13
18:00
19:30
20:30
21:00
23:00

Bus tilbage til Rønde
Aftensmad – velkommen til Kristine Vad
Brætspil v/ Kristine
Aftensang v/ Kristine
Aftenthe og ”Fri hygge”
Godnat.

Fredag den 26. juli:
Ledelse fortsat samt FUK’s UNGE – hvem, hvad, hvorfor, hvordan?
08:30 Morgenmad
09:00 Oplæg og gruppearbejde v/ Kristine Vad
12:00 Frokost
13:00 Præsentation af forskellige ungdomsinitiativer i lign. organisationer
15:00 Eftermiddagskaffe/the
15:30 Opsamling – hvad kan vi bruge det til i FUK?
18:00 Aftensmad
19:00 Opsamling på ungdomsleder/lederegenskaber
20:00 Fordeling af Sommerskoledeltagere i grupper
Beredskabsplan for Rønde Høj- og Efterskole
Opgaver ridses op
21:30 Aftenthe, aftensang og ”Fri hygge”
23:00 Godnat.
Lørdag den 27. juli:
Klargøring til Sommerskole
09:00 Morgenmad
09:30 Grupperarbejde m. makker(e) og forberedelse af ugen som ungdomsledere
11:00 Klargøring af undervisningslokaler
12:00 Evaluering af U-Camp
12:30 Fælles frokost med instruktører.
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Det var tre meget intense dage, og jeg føler mig utrolig priviligeret over at dele så store emner som ovenfor
anført med ungdommen. Ungdomslederne fik udleveret en mappe med materialer og mulighed for at skrive
egne notater og evalueringer af de enkelte dage. De fik alle et certifikat – som bevis for deres engagement
og deltagelse.
U-Campen gled direkte over i Sommerskolen, og de unge mennesker, der nu var blevet til ungdomsledere,
tog imod sangerne, der myldrede ind først på eftermiddagen lørdag. Og med en anden farve T-shirt end
resten af deltagerne vidste alle, hvem der var Ungdomsledere, og her kunne man spørge om hjælp.
Ungdomslederne tog imod sangerne, fulgte dem til deres værelser og var gæstfrie overfor både sangere og
forældre. De unge ledere blev fordelt på HOLD 1-3 (der var 5 hold sangere), og her stod de for sociale lege
den første aften. Jeg – der i flere år har været blæksprutte denne dag - var hensat til et hjørne og kunne blot
glæde mig over at være overflødig. Gennem hele Sommerskole-ugen viste sangerne, at de kunne henvende
sig til ungdomslederne, og det var tydeligt, at der blev set op til dem. De var fantastiske forbilleder!
Ungdomslederne var også gode til at sige fra i forhold til de opgaver, der havde været talt om, at de evt.
kunne påtage sig i løbet af ugen. Det blev til 1. godnat-runde, ”gode råd” og ”visen vej”- når der var samling.

4.4. FUK’S UNGE V/ ANNE LISE QUORNING
FUK’s Unge er ikke et nyt tiltag i Folkekirkens Ungdomskor. FUK’s unge har i mange år været hovedbestyrelsens ”hjertebarn” - et ønske om de unges synlighed i organisationens landskab – både i stiftskredse og hovedbestyrelse. Flere gange har der været tiltag, men det er en svær opgave at løfte. Der skal være unge, der har
lyst, og hovedbestyrelsen skal bakke op med både økonomi og hænder.
På U-Camp 2019 var emnet på programmet. Hvordan ”FUK’s Unge” kunne se ud, skulle de unge selv komme
med forslag til. Mange gule lapper blev til følgende resultat:
FUK’s Unge består i dag af ca. 10 unge mennesker. De har i oktober 2019 i Fredenskirken i Aarhus udarbejdet
et kommissorium for organiseringen og arbejdet:
”FUK’s Unge beskæftiger sig med tematikker, der relaterer sig til unge, der synger i kor.
Aktiviteter
FUK’s Unge arbejder primært med aktiviteter for unge korsangere – med udgangspunkt i Folkekirkens Ungdomskors formål og mærkesager, beskrevet i hovedbestyrelsens arbejdsplan.
FUK’s Unge understøtter via arrangementer, at Folkekirkens Ungdomskors Unge mødes i netværk. Netværkene har stor betydning for de unges identitetsdannelse, faglige udvikling, demokratiske oplæring og oplevelse
af at være en del af et fællesskab.
FUK’s Unge deltager i relevante nationale og internationale fora, f.eks. Ungerådet i Norbusang.
FUK’s Unge fungerer desuden som konsultativt organ for foreningens hovedbestyrelse – dels ved deltagelse
i Folkekirkens Ungdomskors Årsmøde, dels gennem en kontaktperson i hovedbestyrelsen, som også deltager
i Ungekonferencen i uge 30, dels inviteres FUK’s Unge til kredsmødet i oktober.
Fælles med det øvrige FUK
FUK’s Unge samles én gang årligt til Ungekonference i uge 30 på dag 3 ved ungdomslederkurset, U-CAMP. På
U-CAMP dag 1 og dag 2 uddannes nye ungdomsledere, og på dag 3 kommer de øvrige FUK’s Unge og erfarne
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ungdomsledere til en konferencedag med erfaringsudveksling, workshops, projektlederværktøjer og visionsdrøftelser.
FUK’s Unge sender 2-6 delegerede til Folkekirkens Ungdomskors årsmøde i uge 9/10. De delegerede deltager
i drøftelser om året, der er gået samt bidrager til visionerne for organisationens kommende år.
FUKs Unge arbejder - som resten af organisationen - med SYNLIGHED og REKRUTTERING. Synliggørelsen af
organisationen skal sikre, at kendskabet til organisationens navn og virke styrkes. Derudover medvirker FUK’s
Unge til at udbrede information om aktiviteter, fællesskab, demokratisk indflydelse og øvrige fordele ved
medlemskab og aktivt engagement. Dette kan f.eks. ske ved at medvirke i artikler, via blog på hjemmesiden,
opslag på Facebook, Instagram e.l. medier - eller gennem aktiviteter og arrangementer.
Organisation
FUK’s Unge er organiseret i tre ungdomskredse i NORD, SYD og ØST, svarende til de geografiske inddelinger
for organisationens tre korkonsulenter.
Hver ungdomskreds ledes af en ungdomsgruppe bestående af 4-8 unge korsangere i alderen 15-29 år, og
ungdomsgruppen planlægger og gennemfører selvstændigt kredsens egne aktiviteter og arrangementer.
Hver ungdomsgruppe udpeger en kontaktperson. Ungdomsgruppen kan kontakte såvel interne som eksterne
fagpersoner samt foreningens sekretariat til støtte for ungdomskredsens arbejde.
Relevante informationer om ungdomskredsens arbejde og aktiviteter sendes til Folkekirkens Ungdomskors
kommunikationsmedarbejder til videre formidling. Rejse- og mødeomkostninger administreres af Folkekirkens Ungdomskors sekretariat efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen.”
Vi er der ikke helt… Vi skal hjælpe de unge med ”at få fat på de unge”. Vi skal ud i kredsene og opfordre dem
til at hjælpe de unge med at få gang i FUK’s Unge. De er der – og det er mit store håb, at vi sammen lykkes
med dette så fine og hjertelige tiltag, som er fuld af vilje og vej. Vi skal bare gøre det!

4.5. FUK’S DIGITALE VÆRKTØJSKASSE V/ ANNE LISE QUORNING
”Læreplaner i nye klæder” blev til FUK’s Digitale Værktøjskasse
Med afsæt i et ønske fra Folkekirkens Ungdomskors hovedbestyrelse har udvalget gennemgået FUK’s læreplansmateriale, der strækker sig tilbage til slutningen af 1990’erne. Det oprindelige ønske var at styrke
korsangernes færdigheder i sang, hørelære og gudstjenestelære. Materialer med masser af fagligt og relevant indhold – på 5 niveauer - blev udgivet og afprøvet i praksis. Arbejdet er bl.a. årsag til, at vi i dag har ansat
3 korkonsulenter på landsplan.
Med projekttitlen ”Pædagogisk materiale til Folkekirkens Ungdomskor’s hjemmeside” arbejdede udvalget
videre og konkluderede i efteråret 2019, at materialerne ikke længere er tidssvarende. Metodikbøgerne er
af god kvalitet med gennemarbejdede udgivelser. Repertoiret er klassisk og tåler gensyn – også i dag, men
de indeholder også materiale, der i nogen grad ikke længere er aktuelle. De mangler fokus på nye emner, der
optager korledere og kor i dag. Et nyt ønske er en digital platform, hvor FUK’s medlemmer under medlemslogin på hjemmesiden kan finde pædagogisk materiale med opdateret idébank, værktøjer og noder til brug i
korarbejdet.
For at opretholde og videreudvikle korledernes kvalifikationer er det vigtigt, at der er tilbud, hvor man selv
kan opsøge inspiration til korarbejdet. Det sker gennem jævnlige tilbud om efteruddannelser og kurser samt
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med dette nye digitale tiltag, hvor det er muligt at agere selvstændigt ift. udvælgelsen af pædagogiske materialer.
Det er ønsket, at FUK’s Digitale Værktøjskasse skal være tilgængelig for alle medlemmer – både korledere og
sangere. Via FUK’s hjemmeside skal det være muligt at finde og downloade fagligt opdaterede og flotte
materialer. Det er videre intentionen, at ”Tips og noder til tiden” skal give medlemmerne nyskrevne indlæg,
artikler og links til noder, skrevet og fundet af gæsteskribenter. Disse lægges i den digitale værktøjskasse i
god tid i forhold til kommende særlige helligdage/begivenheder og højtider i kirkeåret.
Vi foreslår ansættelse af en redaktør, der skal varetage løbende opdateringer af materialer og links. Redaktøren arbejder tæt med udvalget, der vil fortsætte deres arbejde – også efter opstart af værktøjskassen.
Og vi arbejder hårdt – fordi, kære læser, glæd dig! Den Digitale Værktøjskasse forventes tilgængelig primo
december 2020.
Udvalget for FUK’s Digitale Værktøjskasse består af Jytte Lundbak, Lotte Smith-Petersen, Mie Korp Sloth,
Kristine Vad og Anne Lise Quorning.

4.6. KIRKE-SKOLE-SAMARBEJDE, ALSANGPROJEKTER V/ ANNE-KARI FERNCZI
Primo februar 2019 deltog repræsentanter fra Folkekirkens Ungdomskor i et om det nye projekt Alsang 2020,
et samarbejde mellem Spil Dansk, Dansk Forfatterforening, Grundtvigsk Forum m.fl. De opfordrede organisationer og foreninger til - med egne projekter - at slutte sig til den nationale fejring af 75-året for Danmarks
befrielse i 1945. Der var i FUK enighed om, at hvis ikke Folkekirkens Ungdomskor (med over 12.000 korsangere i 855 kor/korskoler) skulle tage initiativ til en folkekirkelig Alsangs-fejring, hvem skulle så?
Det resulterede i 3 projekter, som blev udarbejdet i Kirke-skole-arbejdsgruppen med henblik på afvikling i
2020:
1. Tre inspirationsdage om skole-kirke samarbejde og åben skole/inspiration til Alsang i Indskolingen med
Signe Sørensen fra projektet Alle Kan Synge, Anne-Kari Ferenczi og Hanne Korsgaard.
Inspirationsdagene blev afholdt kirker og nærliggende skoler i hhv. Hammelev (Syd), Ballerup (Øst) og Aarhus
(Nord). Der var 32 tilmeldte til kurserne, hvilket var lidt over arbejdsgruppens målsætning om 30 betalende
deltagere.
2. Alsang i Indskolingen
I det andet projekt er konceptet, at den lokale korleder henvender sig på den lokale skole og foreslår et
samarbejde om Alsang i Indskolingen, som består af kortimer i indskolingsklasserne. Forløbet på ca. 3 timer
i hver klasse/max. 18 timer i alt afsluttes med et Morgen-Alsang arrangement på skolen, som forældrene
inviteres til. Efterfølgende inviteres indskolingsbørn med deres forældre til Alsang i deres domkirke.
Ca. 30 korledere deltager, hvoraf ca. halvdelen finansieres via fondsmidler fra Ole Kirks Fond. Den anden
halvdel har ikke ønsket at blive honoreret for deres indsats; de ser det som rekruttering til deres børnekor,
eller de har timer i deres stilling til at lave denne type projekter. Nogle af korlederne laver samme forløb med
deres egne kor i kirken (spire-, børne-, ungdoms- og voksenkor). Nogle arrangerer en kortur til Alsang i domkirken i pågældende stift, andre inviterer kormedlemmerne og deres familier med til disse store arrangementer.
3. Alsang i Domkirkerne
Det tredje projekt er Alsang i Domkirkerne. Hvert sogns menighedsråd og kor inviteres til Alsang i Domkirkerne i deres stift. De inviteres til at opleve suset, når ”Tusinde stemmer i domkirkerne fejrer 75-året for
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Danmarks befrielse i 1945”. Alsang opstod i sommeren 1940, hvor omkring 720.000 borgere landet over
samtidig samledes i fællessang om en alvorlig situation – modvilje mod besættelsesmagten. I 2020 markerer
vi befrielsen og med ”Alsang for fred, demokrati og håb for fremtiden”.
Det store projekt har krævet et meget hårdt arbejde, fra tidligt forår 2019 frem til afviklingen i marts-april
2020. I de fleste af de ti domkirker byder stiftets biskop velkommen ved arrangementet. Folkekirkens Ungdomskors kirke-skole-arbejdsgruppe er arrangør i samarbejde med domkirkerne, stifterne samt Folkekirkens
Nødhjælp. Projektet er bakket op af Alsang 2020, Grundtvigsk Forum, Landsforeningen af Menighedsråd og
Grøn Kirke.
Fonde og alle landets stiftsråd blev søgt om økonomisk tilskud til projektet. Ved årsskiftet havde 7 ud af 10
stiftsråd bevilget støtte, og afviklere, alsang-ledere, pianister, lyd osv. blev planlagt til hvert af arrangementerne. Alsang i Domkirkerne er finansieret ved tilskud fra 7 stifter på hver 25.000 kroner samt et dækningsbidrag fra FUK på 148.000 kr.
Kirke-skole arbejdsgruppen består af Anne-Kari Ferenczi, Stefan Ingerslev og Hanne Korsgaard Sundbøll.
Heidi Buch var medlem af gruppen indtil sommeren 2019.

4.7. SANGEN HAR VINGER V/ ANNE LISE QUORNING
Tid og sted
Den 29. juni - 5. juli 2019 på Rønde Høj- og Efterskole.
Deltagere
44 voksne korsangere.
Samarbejde mellem Rønde Høj- og Efterskole og Folkekirkens Ungdomskor
Korkurset er arrangeret i tæt samarbejde mellem Folkekirkens Ungdomskor og Rønde Høj- og Efterskole.
Medlemmer af FUK får rabat.
Kursusledere: Janni K. Østergaard, Rønde Høj- og Efterskole og Sara Nørholm, Folkekirkens Ungdomskor
Undervisere og korledere: Brian Stenger Poulsen og korleder Anne Lise Quorning.
Sangen har Vinger er et kursus for alle, der har lyst til at synge i kor og opleve den fælles glæde ved at synge
sammen. Kurset er for både øvede korsangere og begyndere. Deltagerne behøver ikke at kunne læse noder,
men skal have mod på at synge flerstemmigt og på at lære nyt repertoire.
Der blev sunget et skønt blandet repertoire – mest SAB – en bid af Lasse Toft Eriksens skønne Carl Nielsen
potpourri, danske sange og salmer. Stemmetræning, sangteknik og nodelære var daglige rutiner, og koret
formåede allerede på 2. dagen at være Højmessekor for en dag – med Introitus og motet. Tirsdag aften fik vi
lov at synge et par numre til en koncert med Sct. Peders Koncertkor (Brian Stenger Poulsens kor) – dejligt for
kursisterne at opleve et dygtigt kor. Hyggelig var også aftenturen i bus til Knebel kirke og Trehøje med højskolesangbogen og kaffen i bagagen.
Ugens bedste repertoire blev leveret i højt humør til den afsluttende festaften.
Hver dag begyndte med morgensamling ved højskolens engagerede lærere, og på programmet var også
sangaften og inspirerende foredrag ved bl.a. forfatter Erik Lindsø og komponist Jesper Gottlieb.
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4.8. NORBUSANGRÅDET V/ GITTE STØVRING PREUSSLER
Folkekirkens Ungdomskor har ikke været så synlig i det nordiske samarbejde i 2019, da ingen danskere deltog
i årets Vårmøde den 15. - 17. marts, som blev holdt i Stavanger, Oslo, eller i Høstmødet den 30. august – 1.
september, som blev holdt i Nyköping, Sverige.
Norbusang 2019
Norbusang 2019 blev afholdt den 5. -7. juni i Borgå, Finland. Flere kor var afskåret fra at deltage, da festivalen
ikke som vanligt faldt i Kr. Himmelfartsferien. Der deltog 301 sangere, 34 medfølgende voksne, 14 “supervoksne” med forskellige ansvarsområder og 16 dirigenter fra 22 forskellige kor fra Grønland, Island, Norge,
Sverige, Danmark og Finland. Fra Danmark deltog Vejen Kirkes Juniorkor.
Korene deltog i følgende workshops:
Improvisation och sagolandskap
Sjung för livet och spela som folk
Songs of the world
Vocal Painting
Elektrofolk
The Voice of the Body
Scandi-blandi

Martina Brunell
Johanna Almark-Mannila
Mia Makaroff
Tomas Takolander
Andrea Eklund, Vicky O’Neon
Mirella Pendolin, Beniamino Borghi
Hanna Kronqvist.

Workshoppen for korledere, som alle dirigenter deltog i, havde temaet “Verktyg för att jobba med rytmisk
kör”. Instruktør var Ida Olsonen.
Forud for festivalen ”brevvekslede” korene med hinanden via videoer, hvilket var første gang, dette koncept
blev afprøvet. Formålet med Norbusang er udover at synge også at skabe kontakt mellem og kendskab til
nordiske børn og unge. Kontakten opstår sjældent af sig selv, så korene må hjælpes på vej af arrangørerne.
Under festivalen mødtes korene, og efterfølgende er formålet, at korene forsætter kontakten, når de kommer hjem fra Norbusang Festival.
Nyt nordisk nodehæfte/sangbog
Udgivelse af et fælles nordisk nodehæfte er under opsejling. Hæftet skal anvendes af korene dels på festivalerne, dels hjemme i det daglige korarbejde – som et nordisk supplement til repertoiret.
Hvert land skal foreslå to til fire enkle 1 - 3 stemmige sange. Teksten skal være kirkelig og verdslig. Et yderligere krav er, at sangene er populære blandt egne børne/ungdomskor - og på eget sprog.
Vårmøde 2020 og Norbusang 2021 i Roskilde
På den hjemlige bane har Folkekirkens Ungdomskors Norbusangudvalg haft en del at se til med planlægning
af Vårmødet 2020 i marts og dels Norbusang 2021, som afvikles den 12. - 16. maj 2021. Begge arrangementer
finder sted i Roskilde. Norbusang 2021 afholdes på Roskilde Katedralskole, hvor alle kan sove, spise og optræde for hinanden og til afslutningskoncerterne.
Udvalget består af Hanne Margrethe Tougaard, Anne Lise Quorning, Gitte Støvring Preussler (fra april 2019)
og projekt- og kommunikationsmedarbejder Thomas H. Breck (fra august 2019).
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4.9. STRATEGI- OG UDVIKLINGSARBEJDE I FUK V/ THOMAS H. BRECK
Der er i disse år en stigende erkendelse i samfundet af sangens væsentlige betydning for menneskers mentale
og fysiske sundhed, for fællesskaber og for den sociale sammenhængskraft. Det er afgørende vigtigt, at
Folkekirkens Ungdomskor, som den ældste og største kororganisation herhjemme, står rustet til både at
præge og få gavn af denne udvikling. På den baggrund vedtog hovedbestyrelsen på sit møde den 28. oktober
2019 et strategi- og udviklingsprojekt, der skal afklare Folkekirkens Ungdomskors profil og identitet samt
skabe grundlag for en strategisk udvikling af organisationen.
Projektet, der løber fra 2019-2021, består af tre faser:
1. En indsamling af viden om Folkekirkens Ungdomskors profil, identitet og omdømme
2. En strategiproces med hovedbestyrelsens parter i en central rolle og med inddragelse af relevante parter
3. En implementeringsfase, hvor den vedtagne strategi bliver operationaliseret.
Første fase forløber i efteråret 2019 - foråret 2020, hvor profilen kortlægges med udgangspunkt i materiale
fra de senere års- og repræsentantskabsmøder, visionsdrøftelser, rapporter fra tidligere undersøgelser mv.
Omdømmeanalysen gennemføres i foråret 2020 gennem kvalitative interviews med ti udvalgte repræsentanter fra henholdsvis den korfaglige, kirkelige og kulturelle arena samt undervisning og folkeoplysning.
Folkekirkens Ungdomskors identitet, dvs. grundlag og selvopfattelse, afdækkes bl.a. gennem en survey/undersøgelse blandt medlemmerne.
Projektet forankres i forretningsudvalget, der som strategiprojektgruppe i perioden afholder et antal ekstramøder. Formand for gruppen er forretningsudvalgets formand. På hovedbestyrelsens vegne har strategiprojektgruppen det overordnede ansvar for projektets gennemførelse og planlægning, herunder projektbeskrivelse og de enkelte faser i forløbet. Projekt- og kommunikationsmedarbejder indgår i gruppen som
projektleder og med ansvar for det udførende arbejde. Sekretariatsleder følger arbejdet og deltager i møderne i strategiprojektgruppen.
Projektet evalueres midtvejs i processen (primo 2020) og slutevalueres i juni 2021. Evalueringen er intern og
fremlægges for hovedbestyrelsen.

4.10. FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS NODEBIBLIOTEK V/ HELLE D. KJELDSEN
Personnyt
Hanne Jessen fratrådte i 2019 som medlem af hovedbestyrelsen - og biblioteksbestyrelsen.
Stine Haveman Ryholt, nyvalgt medlem af hovedbestyrelsen, blev udpeget som repræsentant i biblioteksbestyrelsen; Winni Kilsgaard og Kirsten Wind Retoft blev genvalgt for et år.
Møder
Der er afholdt to møder i biblioteksbestyrelsen, den 13. maj og den 11. november 2019 i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), Løgumkloster.
Nodebibliotek
Der er registreret 94 nye materialer i biblioteksbasen i 2019.
Hans Christian Magaard har foræret hele serier af Edition Egtved-noder til nodebiblioteket. Det er en arv fra
ægteparret Svend G. Asmussen, som har opbygget samlingen siden forlagets start i 1950'erne.
FUK har fået trykt et nyt oplag på 200 stk. foldere og indstik med datoer for studieugerne i 2020.
Nodedatabasen
Ultimo november 2019 er der inddateret 3595 korsatser i databasen.
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Studieuger i Løgumkloster den 10. - 21. juni 2019
19 korledere har skiftevis over flere dage deltaget i årets studiedage.
Repertoirelister til årets verdslige festdage
Gitte Preussler, Mads Djernes, Kirsten Retoft og Winni Kilsgaard fra biblioteksbestyrelsen holdt arbejdsmøde
sidst i januar. Omkring den 1. juli var de på 2 dages arbejdsophold i FUV, Løgumkloster. Der er fundet stof til
udvalgte festdage. Helligtrekonger, Valentinsdag, 4. maj, skoleafslutning, Mikkelsdag og Mortensaften.
Udvælgelseskriterier: Dagens anledning, steder, traditioner, forslag til samarbejdspartnere, bibeltekster,
salmer og musikforslag.
FUK’s kommunikationsmedarbejder Thomas Halfdan Breck var til møde i Løgumkloster i uge 45 og fik i den
anledning rundvisning i nodebiblioteket, FUV og Løgumkloster Kirkemusikskole.
Samarbejde
Tak for det gode samarbejde i biblioteksbestyrelsen, med Søren Storm/Noder.dk, korkonsulenterne og med
Hanne Holdt Madsen, som har understøttet nodebibliotekets virksomhed.
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MEDLEMMER AF FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR 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
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
Hjerm Kirkes kor
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
Snejbjerg Kirkekor
Spirekor og Kids Voice
Struer 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
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
Ryomgaard Realskole
Sankt Lukas Kirke og Langenæskirken
Sct Mortens Kirke
Sct. Clemens Kirke
Sct. Peders Kirke
Sct. Sørens Kor
Sejs-Svejbæk kirker
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 kirker
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
Givskud-Gadbjerg Kirke
Guldager Kirkes kor
Janderup, Alslev og Billum kirker
Jels Kirkes Børnekor
Kristkirkens Børnekor
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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
Skjerns Kirkes kor
Skærbæk Kirkes kor
Sneum og Tjæreborg Kirkers børnekor
Tarm Kirke
Toftlund kirkes Børne- og Ungdomskor
U-16 Koret - Hvide Sande
Vejen Kirke
Zions Kirke
HADERSLEV STIFTSKREDS
Augustenborg Slotskirkes Børne- og
Ungdomskor
Barrit og Vrigsted Kirke
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 kirker
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
Harte Kirkekor og børnekor
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. Starup Kirke
Sdr. Stenderup Kirkekor
Seest Kirkes kor
Simon Peters Kirke
Sindbjerg Kirkes Kirkekor
Skanderup Kirkes Ungdomskor
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
Vejstrup Hejls Taps Pastorat Kirkekor
Vojens Kirke
Vonsild Kirke
Ødsted Kirke
Øsby Kirke
Øster Starup kirker
FYNS STIFTSKREDS
Aarup og Rørup kirker
Agedrup Kirkekor
Asperup og Roerslev kirkers Juniorkor
Bellinge-Brændekilde kirkekor
Dalum Kirkes Kantori

33

Dyrup Kirkes Børne- og Ungdomskor
Egense-Øster Skerninge Pigekor
Gelænderlærkerne
Hans Tausens Kirke
Hjallese Kirkekor
Huldas Tøser, Kølstrup Kirke
Højby Kirkes Børnekor
Marslev-Birkende Kirkekor
Mesinge, 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
Aarby Kirkes Børne-og Ungdomskor
Benløse Kirke
Butterup-Tuse kirker
Dåstrup Kirkes Ungdomskor
Egebjerg Kirke
Fuglebjerg Pigekor
Gevning Kirke
Gloslunde Pastorats Kirkekor
Greve Sogns Pigekor
Gundsømagle Kirke
Hagested og Gislinge kirker
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
Jersie Kirkes Juniorkor
Karlslunde Kirkes Kor
Kongsted Kirke
Køge Kirkes Pigekor
Lynderup Frøslev kirker
Lynge Kirke
Lyderslev Frøslev
Mogenstrup Pigekor
Nr. Alslev og Nr. Kirkeby kirker
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 kirker
Vor Frue Kirke
Vor Frue Kirkes Pigekor, Vordingborg
Ølby Kirkes Pigekor
Ølsemagle Kirkes kor
KØBENHAVN/HELSINGØR STIFTSKREDS
Ansgarkirken, Hedehusene
Ansgarskirken, København
Bagsværd Kirkes Koncertkor
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Birkerød Sogns Børne/Ungdomskor
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
Helligaandskirken
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
Kor i kirken, Simeon- Sankt Johannes sogn
Lille Lyngby Kirkes Pigekor
Lillerød Kirke
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 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
Søllerød Kirkes Korskole
Tingbjerg Børne- og Ungdomskor
Torslunde Kirke (Landsbyernes Børnekor)
Torup Sogns Ungdomskor
Taastrup Nykirkes Børne- og Ungdomskor
Vallensbæk Kirkes Ungdomskor
Vanløse Kirkes Pigekor
Vejleå Kirkes Børne- og Ungdomskor
Vesterbro Sogn
Vestervang Pigekor
Villingerød Kirke
Værløse Kirkes Ungdomskor
Ølstykke Kirkes Børne- & Ungdomskor
Aa Kirkes Familiekor

Folkekirkens Ungdomskor har desuden 88 personlige medlemmer
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MEDLEMMER AF HOVEDBETSTYRELSEN 2019
FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

Margith Pedersen, formand
Konst. sognepræst, Haslev og Freerslev pastorater
Anne-Kari Ferenczi, næstformand
Organist og korleder, Herstedøster Kirke
Hanne Margrethe Tougaard
Sognepræst, Sakskøbing Kirke
Mie Korp Sloth
Organist og korleder, Hillerød kirke
Hans Christian Hein
Rektor, Løgumkloster Kirkemusikskole
Inger Krarup
Tidl. musikskoleleder
Ole Faurschou
Dirigent
Kirsten Buskbjerg Lübker
Organist, Marslev-Birkende kirker
Anne Lise Quorning
Organist og korleder, Fredenskirken, Aarhus
Marie Hauerholt Thorsted (orlov)
Organist og korleder
Stine Haveman Ryholt
Sognemedhjælper, Havnbjerg kirke
Gitte Støvring Preussler
Organist og korleder, Ikast kirke
Heidi Buch Klemmen (suppleant)
Organist og korleder, Vester Skerninge, Ulbølle og Hunstrup kirker
Stefan Ingerslev (suppleant)
Demenskoordinator, forskningsassistent og musikkonsulent
Charlotte Muus Mogensen (2. suppleant)
Organist og korleder, Sankt Katharina Kirke
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Folkekirkens Ungdomskors Arbejdsplan 2019

At styrke fundamentet for de næste 50 år

Fokus på organisationens formål som højnelse af kirkekorsangen gennem faglig udvikling for
korledere og indsats for ny kormusik
Gentænkning af Folkekirkens Ungdomskors Læreplaner. I åbenhed med andre interessenter
overvejes, hvorledes Læreplanerne kan relanceres på grundlag af projektgruppens forarbejde.
Styrke Folkekirkens Ungdomskors synlighed i det offentlige rum og over for menighedsråd og
samarbejdspartnere.
Konsolidere samarbejdet med andre organisationer, skoler mv.
Konsolidere organisationen indadtil gennem understøttelse af de frivillige og sikring af det
økonomiske grundlag for organisationens aktiviteter og fortsatte udvikling

---

Budgetmæssige konsekvenser af Arbejdsplanen
Der tilstræbes en konsolidering af økonomien efter jubilæumsårets budgetterede underskud.

