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Om Folkekirkens Ungdomskor (FUK) 
Folkekirkens Ungdomskor er landsorganisationen for kor i og 
omkring folkekirken og med 13.000 korsangere og korledere 
Danmarks største kororganisation. Folkekirkens Ungdomskor 
varetager korsangernes og korledernes interesser gennem 
en lang række aktiviteter og er dermed en aktiv medspiller i 
folkekirkens korarbejde og i forhold til at tilbyde børn, unge og 
voksne et liv med sang og musik. 

Læs mere om Folkekirkens Ungdomskor på www.fuk.dk og
følg os på Facebook.

Folkekirkens Ungdomskor, Sekretariatet, 
Farvergade 27 D, 2. sal, 1463 København K
Tlf. 21 79 35 31, E-mail: fuk@fuk.dk, Web: www.fuk.dk
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Vi var mange, der havde fundet vej til Dalum for et 
år siden, hvor det årlige repræsentantskabsmøde 
i FUK blev afholdt. Nogle af os var med for første 
gang, men vi blev hurtigt hevet med ind i flokken 
af syngende og diskuterende. På dagens to work-
shops handlede det om, hvordan vi bevæger os til 
og med musikken og om at skabe sammen. Så det 
gjorde vi. Vi bevægede os rundt mellem  hinanden, 
sad skulder ved skulder og lænede os ind i sam-
talerne. 

Her et år efter virker det jo næsten uvirkeligt. Siden 
er onlinemøder, afstand, håndsprit og mundbind 
blevet en del af vores hverdag. Men dér i Dalum 
havde mange af os end ikke fantasi til at forestille 
os de restriktioner, vi skulle komme til at leve med 
- og slet ikke at vi skulle leve med dem så længe. 

ET ÅR MED MANGE AFLYSNINGER
Året 2020 blev et år, som ingen andre. Meget måt-
te opgives og meget aflyses – kurser, stævner og 
koncerter. Som nyvalgt formand kunne det næ-
sten ind imellem opleves som om, at jeg mere 
afviklede end udviklede. Det var således tungt at 
være med til at aflyse en hel række af længe ven-
tede arrangementer, som der alle var arbejdet 
hårdt med at planlægge og tilrettelægge. 

I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og 
landets stifter skulle der fx have været ”Alsang i 
Domkirkerne” i anledning af 75-året for Danmarks 
befrielse. I alt ti alsang-arrangementer skulle have 
været afholdt, men de måtte aflyses. Kun første 
del af det tre-fasede Alsangs-projekt blev fuldt 
gennemført, nemlig ”Inspirationskursus for kir-
ke-skole samarbejde”, som fandt sted tre steder 
i landet i januar måned. ”Alsang i indskolingen” 
nåede delvist at blive gennemført, hvilket betød, 
at der er blevet skabt kontakter mellem lokale kor-
ledere og lokale skoler om korsang i indskolingen 

og morgen-alsang på skolerne. De kontakter vil 
forhåbentlig kunne genoptages og blive til flere, 
når vi igen vender tilbage til mere normale tilstan-
de. Ligesom vi alle forhåbentlig også vil mødes til 
alsang, når der kommer en ny anledning.

Også det nordiske samarbejde blev ramt af CO-
VID-19-situationen. Norbusang-rådets vårmøde, 
der skulle have været afholdt i Roskilde i marts, 
måtte aflyses. Det samme gælder desværre også 
den stort anlagte nordiske korfestival ”Norbusang 
2021”, der ligeledes skulle have været afholdt i 
Roskilde til maj 2021. Der er ikke andet at sige, end 
at vi arbejder støt videre og med den optimisme, 
at der herfra vil blive åbnet mere og mere op, så vi 
igen kan samles mange. 

CORONA GJORDE OS KREATIVE
Måske ikke mindst for os, der var nye, har det væ-
ret et savn ikke at kunne mødes på samme måde, 
som vi er vant til. Det uudtalte i en kommunikati-
on kan være svært at aflæse på en skærm, og det 
er bare nemmere at lære hinanden at kende, når 
det sker face-to-face. Men samtidig har den sær-
lige situation, vi er blevet sat i også gjort, at vi har 
været oftere og i tættere kontakt med mange. Der 
har løbende været behov for, at vi i fællesskab for-
holdt os til ændringer og nye restriktioner, og det 
har været nødvendigt at tænke nyt og anderledes 
kreativt i forhold til korsangen. 

Korkonsulenterne har holdt online korledercafeer, 
hvor der er blevet delt erfaringer i en COVID-19-
tid, og der er blevet lavet online korhilsener, så vi 
fik sang ind i stuerne. Nogle har måtte lukke helt 
ned, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at 
mødes og synge med de restriktioner, der var. 
Men dér, hvor det har været muligt, har det været 
fantastisk og inspirerende at opleve, hvordan det 
er lykkedes at holde korsangen i gang – det være 
sig online eller med de to meters afstand. 

Nogle af jer medlemmer har endda kunnet for-
tælle, at I i det forløbne år har gjort jer erfaringer, 
som I vil tage med jer, når forholdene igen bliver 
normale. At restriktionerne trods al deres besvær-
lighed og begrænsninger også har kastet ny god 
læring af sig og har skærpet blikket for dele af kor-
arbejdet, som før måske var mere skjult eller bare 
ikke inden for jeres fokus. 

ALT DET DER LYKKEDES
Set i tilbageblikket tegner der sig således egentlig 
også overraskende meget, som det faktisk lykke-
des at gennemføre, sætte i gang og styrke i det 
forløbne år. Det lykkedes fx at gennemføre Som-
merskolen og U-CAMP, og det blev til et tiltrængt 
frirum fra hjemsendelse og social begrænsning   
for de deltagende og til en uge med sang og 
 musik.

Og så fik vi nye venner, knyttede tættere bånd og 
kastede os også ind i det politiske felt. Vi sad med 
i task-forcen omkring sang og corona sammen 
med biskopperne, Landsforeningen af Menig-
hedsråd, kirkemusik-fagforeningerne og kirkemu-
sikskolerne. Vi tog initiativ til en dialog om risiko for 
corona-smitte i forbindelse med korsang og andre 
kunstneriske aktiviteter. Det blev til et  webinar af-
holdt i samarbejde med Danske Musik- og Kultur-
skoler (DMK), Amatørernes Kunst og Kultur Samråd 

ET ÅR SOM INGEN ANDRE
2020 blev et år med mange aflysninger. Men også et år, hvor vi tilegnede os online-kompetencer, 

opdagede nye sider af korarbejdet og lærte at navigere i en undtagelsessituation.

CHRISTIANE GAMMELTOFT-HANSEN, FORMAND FOR HOVEDBESTYRELSEN

FORMANDENS BERETNING

“Det har været nød
vendigt at tænke nyt 
og  anderledes kreativt i 
forhold til  korsangen”
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(AKKS), Amatørmusik Danmark og Kor 72. Og det 
satte en ramme for en samtale mellem lægefag-
kundskaben og korfolk om sang og sundhed. 

Vi mødtes med kultur- og kirkeministeren og kon-
taktede de forskellige kulturordførere med henblik 
på at gøre dem opmærksom på, hvad FUK og kor-
sangen i særlig grad kan bidrage med i forhold til 
børns møde med musikken og deres dannelse. Og 
endelig var vi med til at danne et nyt kornetværk. 

Netværket har fået navnet ”Koralliancen” og udgø-
res indtil videre af Kor72, Danske Korledere, SYNG 
og os selv. Tilsammen repræsenterer vi hovedpar-
ten af korlivet i Danmark og har dermed mulighed 
for at være en vægtig stemme i kulturpolitikken, 
samt at kunne synliggøre korlivet i Danmark. 

Det første, vi gjorde i dette netværk, var derfor 
også at sende et åbent brev til kulturministeren 
og gøre hende opmærksom på vigtigheden af at 
prioritere korsangen og det liv, der eksisterer i de 
folkeligt og frivilligt funderede kororganisationer. 

SANGEN GAV LIVET NY RAMME
Året kom til at kræve noget særligt af os. Det gæl-
der også for de ansatte i FUK. De har alle ydet en 
ekstra indsats og et stort tak for det. I november fik 
vi ny sekretariatsleder, Henrik Gantzel. Og næsten 
samtidig fik vi tildelt midler, således at den mid-
lertidige stilling som projekt- og kommunikations-
medarbejder nu er blevet permanent. Begge dele 
er meget glædeligt. 

Det blev et år, hvor nye samarbejder blev opdyrket, 
og nye folk kom til. Et år med mange aflysninger, 
men også et år, hvor vi tilegnede os online-kom-
petencer, opdagede nye sider af korarbejdet og 
lærte at navigere i en undtagelsessituation. 

Men det måske mest markante og forunderlige, 
der skete i det forløbne år, var, at da verden lukke-
de ned, begyndte folk at synge. De sang fra vindu-
er, altaner og i stuerne og sangen indtog selv den 
bedste sendetid. Da vi blev sendt hjem og skulle 
holde afstand, var det sangen, der var med til at 
give en fælles ramme om vores liv. Sådan blev 
2020 et år, hvor sangens betydning trådte desto 
tydeligere frem.

“Da vi blev sendt hjem og skulle holde 
 afstand, var det sangen, der var med til at 
give en fælles ramme om vores liv. Sådan 
blev 2020 et år, hvor sangens betydning 
trådte desto tydeligere frem”
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Medlemmerne af Folkekirkens Ungdomskor er 
overvejende tilfredse med organisationen og gla-
de for de aktiviteter, vi tilbyder. Nogle tilbud er dog 
mere værdsatte end andre, og der er også plads til 
forbedringer. Det afslørede vores medlemsunder-
søgelse i februar 2020.

STOR SYNLIGHED OG BETYDNING
Folkekirkens Ungdomskor har stor synlighed 
blandt medlemmerne. Næsten 95% har enten et 
indgående kendskab eller kender en del til organi-
sationen. De sidste 5% har hørt om os, men kender 

ikke så meget til os. Undersøgelsen peger også på, 
at organisationen har stor betydning for de fleste 
medlemmer. Seks ud af 10 medlemmer angiver, at 
Folkekirkens Ungdomskor har væsentlig eller stor 
betydning for deres korarbejde.

Det er især kurser og videreuddannelse, korstæv-
ner og nodeudgivelser, som er i høj kurs. Men også 
korkonsulenter, nyhedsbreve og medlemsbladet 
Kornyt har betydning for mange medlemmer. Et 
markant flertal fremhæver desuden de regionale 
stiftskredses store betydning.

Når det kommer til, hvor tilfredse medlemmerne 
er med kvaliteten af de forskellige tilbud, er det 
igen kurser og videreuddannelse, korstævner og 
nodeudgivelser, der topper. Mens der hvad angår 
skriftligt materiale, hjemmesiden og Folkekirkens 
Ungdomskors brug af sociale medier stadig er 
plads til forbedringer.

MENIGHEDSRÅDENE BAKKER OP
Et stort flertal mener, at den lokale opbakning fra 
menighedsrådet er den faktor, som har størst be-
tydning for at lykkes med korarbejdet. 

Heldigvis peger et lige så stort flertal på, at opbak-
ningen fra menighedsrådet er stor. Gode fysiske 
rammer, økonomi og muligheden for kurser og 
videreuddannelse rangerer også højt på listen.

Undersøgelsen viser, at den største udfordring 
for medlemmer er, hvordan man i fremtiden kan 
rekruttere og fastholde nye børn og unge til kirke-
korene i en tid med konkurrence fra både skole-
reform og andre fritidstilbud. Efter undersøgelsen 
blev gennemført, har den langvarige nedlukning 
af korlivet som følge af corona kun gjort denne 
bekymring endnu mere aktuel.

Det er derfor heller ikke overraskende, at et stort 
flertal mener, at netop det at fastholde interessen 
blandt børn og unge for at synge i kirkekor er den 
største udfordring for Folkekirkens Ungdomskor i 
de kommende år. Ved at kirkekorene får markeret 
sig som et stærkt alternativ til andre fritidstilbud. 

Men også interessen for at udvikle korsangen i kir-
ken og lokalsamfundet prioriteres højt. Et område 
vi allerede tog fat på med kirke/skole-samarbejdet 
i 2018, og som er blevet fulgt op med ’Alsang i ind-
skolingen’ i 2020.

Der er stor opbakning fra medlemmerne til Folkekirkens Ungdomskor. Det viste en medlemsundersøgelse i starten af 2020. 
Rekruttering og fastholdelse er en udfordring for mange. Det vil et nyt kursus derfor sætte fokus på.

DET MENER MEDLEMMERNE

STØTTE TIL AT STARTE OG HOLDE VED
Folkekirkens Ungdomskor har taget bolden op. 
Blandt andet med kurset ”Vækst i koret”, der net-
op handler om, hvordan man gør det attraktivt for  
børn at synge i kirkekor. 

På kurset, som afholdes i september 2021 i Ski-
ve og i februar 2022 i Slagelse vil Mie Korp Sloth, 
Christine Toft Kristensen og Hanne Korsgaard dele 
viden om og konkrete idéer til et godt og kon-
struktivt kormiljø med en inkluderende og invite-
rende struktur. Der er også fokus på værdien af en 
god kontakt til forældrene.

I medlemsbladet Kornyt nr. 2/2020 tog Bolette 
Liedicke Andersen fra FUK’s UNGE fat om samme 
emne. Under overskriften ”Husk legen og det so-
ciale” fremhæver hun i artiklen betydningen af leg 
og bevægelse for at gøre det sjovt for børnene at 
synge i kirkekor. Ligesom hun husker os på ikke 
at glemme det sociale aspekt som for eksempel 
korrejser, der måske er særlig vigtigt for de unge 
korsangere, hvis de skal have lyst til at blive i kir-
kekoret.

Medlemsundersøgelsen blev gennemført i peri-
oden 18. februar - 1. marts 2020 blandt Folkekir-
kens Ungdomskors cirka 500 medlemmer (kirke/
kor eller personlige medlemmer), som tilsammen 
repræsenterer omkring 13.000 korsangere og kor-
ledere. Det var før corona-pandemien, og derfor 
indgår den hverken i spørgsmål eller svar. Svarpro-
centen var 30, og svarene fordelte sig jævnt mel-
lem de forskellige stiftskredse og medlemstyper. 

Resultatet af undersøgelsen vil indgå i Folkekir-
kens Ungdomskors strategi- og udviklingsarbejde 
i 2020-21.

THOMAS HALFDAN BRECK, PROJEKT- OG KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

MEDLEMSUNDERSØGELSE 2020
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Folkekirkens Ungdomskor er en landsdækkende 
organisation med et demokratisk netværk af regio-
nale stiftskredse med egen bestyrelse, eget  budget 
og egne aktiviteter. I hver af de otte stiftskredse 
udfører frivillige ildsjæle og demokratisk valgte 
bestyrelsesmedlemmer et kæmpe arbejde. For 
eksempel med at arrangere inspirations dage for 
korledere og stævner for børne- og ungdomskor. 
Trods corona-restriktioner lykkedes det stifts-
kredsene at gennemføre en del aktiviteter i 2020.

AALBORG STIFTSKREDS

KONCERT FOR ÅBNE VINDUER
- Som noget særligt afholdt vi alle de fem planlagte 
arrangementer i 2020, fortæller en glad  formand 
for Aalborg Stiftskreds, Laila Høgild Nielsen. 

Et voksenkorstævne i januar 2020 i Vejgaard  Kirke 
med instruktøren Tine Ohrt Højgaard tiltrak 64 
sangere fra syv forskellige kirker. Der blev arbejdet 
i bund med fire numre, og man sluttede af med 
en vellykket afskedskoncert. En anden succes var 
et stort stævne for de allermindste sangere den 
7. marts 2020 i Kirkeladen i Brønderslev. Der kom 
83 sangere fra ni kirker, og derfor kunne man lige 
holde sig under forsamlingsloftet 100.

- I bagklogskabens lys priser jeg mig lykkelig for, 
at der ikke var en superspreder blandt deltagerne 
 eller publikum, for det var en dag, hvor vi var  meget 
tætte på hinanden, siger Laila Høgild  Nielsen. 

Skal hun fremhæve den vigtigste begiven hed, bli-
ver det nok Børne- og Ungdomskorstævnet med 
 instruktør Line Groth i Kirkens Hus i Nørresundby 
i oktober 2020. På det tidspunkt måtte børn og 
unge stadig mødes, og stævnet blev gennem-
ført med adskillelse af korene i pauserne, pause-
snack serveret på fade til hvert enkelt kor, løbende 
 afspritning og mange andre tiltag. 

- Det blev en speciel, men også fantastisk dag, for-
tæller Laila Høgild Nielsen. Korledere og korsange-
re var glade for at opleve noget. Og det  fungerede 
trods de mange restriktioner og an befalinger, der 
skulle overholdes. Stævnet sluttede med, at vi åb-
nede døre og vinduer ud til kirke gården, så foræl-
drene, der skulle hente deres børn, kunne høre, 
hvad vi havde arbejdet med. Det var en meget 
rørende oplevelse, slutter hun.

AARHUS STIFTSKREDS 

FANTASTISK SPIREKORSTÆVNE
- Vi nåede at afholde vores generalforsamling 
og et spændende netværksmøde for korledere 
i  januar 2020. Dér fik vi viden om og redskaber 
til at inkludere børn med forskellige diagnoser 
i koret. Og bagefter dejlig mad og udveksling af 
nodeidéer, lyder det fra formand Brian Stenger 
Poulsen. Hvis han skal fremhæve den vigtigste 
enkelt begivenhed i 2020, må det dog være stæv-
net for spirekor i februar 2020 med Marlene Lollike 
i Langenæskirken ved Aarhus.

- Marlene er superdygtig og viser stort overskud i 
sin kontakt med børnene. Hun medbragte nogle 
gode sange og er god til at undervise en gruppe, 
hun aldrig før havde mødt, så alle bliver udfordret. 
Endelig har hun en naturlig måde at inddrage 
be vægelse på i korarbejdet. Det var et fantastisk 
stævne, siger Brian Stenger Poulsen. 

Desværre viste det sig også at blive det eneste, 
idet de øvrige planlagte aktiviteter måtte  aflyses. 
For  eksempel den lokale udgave af Alsang i Dom-
kirken i april 2020 og et korstævne og koncert 
med  Janne Mark og band i oktober, som var 
stiftskredsens største satsning, fortæller Brian 
Stenger  Poulsen, der ikke lægger skjul på en vis 
frustration:

- Det er svært at bevare optimismen, når restriktio-
nerne gang på gang forlænges. Der må vi prøve at 
støtte hinanden de kommende måneder, og glæ-
de os til et mere normalt liv engang i fremtiden.

VIBORG STIFTSKREDS 

VI KRYDSER FINGRE FOR 2021
- Når vi synger sammen, skaber vi en fælles ram-
me, hvor vi får følelsen af at være en del af noget 
større. Sang gør os trygge, åbne og modige, og 
det åbner op for nye venskaber og knytter bånd. 
For når vi synger sammen, hører vi sammen.

Citatet stammer fra Maria Højer, der til dagligt 
arbejder som sangkonsulent for Sangens Hus. 
I  januar 2020 var hun inviteret til korlederdag i 
Gulle strup Kirke nord for Herning for at demon-
strere, hvordan hun arbejder med børn og musik. 
Den blev det eneste arrangement, som det lyk-
kedes at gennemføre i Viborg Stiftskreds i 2020, 
erkender formand Niels Peter Hornstrup:

- Vi havde traditionen tro arrangeret korstævne 
første lørdag i oktober. Det skulle have været i 
Nørrelandskirken i Holstebro med Martin Lysholm 
Hornstrup og Lotte Smith-Petersen. Vi håbede 
længe, at det ville blive muligt at gennemføre, 
men i august måtte vi desværre aflyse. Vi krydser 
fingre for, at vi kan afholde stævnet i efteråret 2021.

HADERSLEV STIFTSKREDS 

KORLEDERCAFÉ GAV FÆLLESSKAB
- Den vigtigste begivenhed i 2020 var for mig ge-
neralforsamlingen. For jeg synes det er så vigtigt, 
at der sidder nogle folk i kredsbestyrelsen, der er 
engagerede og brænder for Folkekirkens Ung-
domskors arbejde. Sådan lyder det fra formand 
Lene Jørgensen. 

Corona lagde i 2020 en dæmper på aktiviteterne i FUK’s regionale stiftskredse. Men der var også succeshistorier. Tag med
på en rundtur i det frivillige og demokratiske bagland, der er den drivende kraft i Folkekirkens Ungdomskor.

DEMOKRATIET DER DRIVER FUK

HENRIK GANTZEL, SEKRETARIATSLEDER OG THOMAS HALFDAN BRECK, PROJEKT- OG KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Et børnekorstævne i februar i Nørremarkskirken 
i Vejle med Susanne Wendt, der er leder af DR 
Børnekoret og DR Juniorkoret, blev dog også 
en succes, fortæller hun. Alle børn og korledere 
havde en dejlig dag og fik en mere intens oplev-
else, fordi fremmødet ikke var helt så stort, som de 
fore gående år - 63 børn og 19 voksne. En planlagt 
inspirationsdag for korledere i juni måned i Vejle 
samt et voksenkorstævne i november i Flensborg 
måtte desværre udskydes.

Herudover vil Lene Jørgensen gerne fremhæve 
korledercaféerne, som er blevet til på initiativ af 
korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll. Der blev 
i 2020 afholdt én i Gram i august og én i novem-
ber i Skodborg.

- Det initiativ hilser vi meget velkomment. For det 
at være korleder kan være en ensom post, og det 
er altid dejligt at få ny inspiration og nye korhits, 
slutter Lene Jørgensen, der ser frem til at få gang i 
korarbejdet og korstævnerne igen.

RIBE STIFTSKREDS 

VELLYKKET KORWORKSHOP
I den sydligste af stiftskredsene er en stor del af 
bestyrelsesarbejdet i 2020 foregået via Zoom, 
 beretter tidligere formand for Ribe Stiftskreds, 
 Melanie Vilhelmine Skriver. 

Inden landet lukkede ned, nåede man dog at 
afholde en vellykket korworkshop med Mia 
 Engsager på Syddansk Musikkonservatorium, 
 Esbjerg. Her fik 20 børn i alderen 6-12 år fra Skjern, 
Alslev, Billum og Rørkjærkoret sammen med deres 
korledere lejlighed til at opleve den inspirerende 
instruktør. Dagen sluttede med en veludført og 
velbesøgt koncert i konservatoriets lille sal.

- Det blev den eneste begivenhed, vi nåede at 
gennemføre, før coronaen kom og ændrede det 
hele. Den har begrænset og aflyst stort set alt og 
har givet vores medlemmer store udfordringer 
 lokalt, siger Melanie Vilhelmine Skriver. Også hun 
roser dog korledercaféerne, der har været guld 
værd for korlederne i en svær tid.

FYN STIFTSKREDS 

KORREJSE MÅTTE UDSKYDES
En korrejse til London for 150 korsangere og 20 
korledere og hjælpere. Det skulle være den alt-
overskyggende begivenhed for Fyn Stiftskreds i 
2020. Men som flere andre planlagte arrange-
menter rundt om på øen mellem de to bælter 
måtte rejsen aflyses.

- Heldigvis nåede vi lige at holde vores første kor-
prøve inden korrejsen i februar i Ringe. Det blev 
en skøn bootcamp over en hel weekend. Der var 
store forventninger til turen – og skuffelsen var 
selvfølgelig til at mærke, siger stiftskredsens for-
mand Kamilla Sørensen. Hun håber på, at rejsen 
kan gennemføres i efterårsferien 2021.

- Det har på alle måder været et år, som kommer i 
kor-historiebøgerne. Alle har kæmpet for at holde 
fast på korsangerne i en tid uden ugentlig øvning 
og arrangementer at se frem til, tilføjer Kamilla 
 Sørensen. 

Stiftskredsen tror og håber på at gennemføre 
børne kor-stævnet med Susanne Wendt og Christi-
ne Toft Christensen i Dyrup Kirke i november 2021. 
Også et stævne for de ældste piger (9. klasse +), 
der tidligere har været en stor succes, håber man 
at kunne afholde igen snart.

ROSKILDE/LOLLAND FALSTER STIFTSKREDS 

FINT AKTIVITETSNIVEAU
Det kan være grænseoverskridende at gøre ting 
med stemmen, som man ikke er vant til. Det ople-
vede pigerne, der i januar deltog i en voice-work-
shop med Cille Buch i Den Gamle Skole i Benløse. 

- Det blev en hektisk dag, men den endte godt. 
Og der var en hørbar forandring i stemmeklangen 
hos deltagerne, fortæller tidligere formand Jesper 
Fink Jensen.

Workshoppen var et af tre arrangementer, som det 
lykkedes at gennemføre, inden coronaen ramte. Det 
andet var en inspirationsdag med musikpædagogen 
Anne-Mette Riis, som demonstrerede sin arbejds-
metode over børn i alderen 5-10 år.
 
- Det pædagogiske arbejde med den aldersgrup-
pe er helt centralt, blandt andet fordi det er i den 
alder, man nemmest rekrutterer nye korsangere, 
siger Jesper Fink Jensen. 

Endelig blev et vellykket stævne for de større børn 
og unge med instruktøren Camilla Hyttel afholdt 
i Pedersborg sognegård i Sorø. Derimod måtte 
et planlagt spirekorstævne med Vibeke Sahner 
Ockelmann desværre aflyses. Det var nådigt slup-
pet, lyder Jesper Fink Jensens vurdering.

- På trods af de store udfordringer, som 
 Covid-19-situationen medførte, synes jeg egent-
lig, vi havde et fint ativitetsniveau, slutter han.

RAPPORT FRA STIFTSKREDSENE

“Det har på alle måder 
været et år, som kommer 
i korhistoriebøgerne.”
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KØBENHAVN/HELSINGØR STIFTSKREDS 

STOR UDFORDRING FOR ALLE
Rundturen slutter i det østlige Danmark, hvor 
 København/Helsingør Stiftskreds i lighed med 
de øvrige var voldsomt udfordret af corona. To 
 arrangementer blev det til, begge i starten af 2020, 
inden pandemien rigtigt fik fat, fortæller forhen-
værende formand Bente Kiil Toftegaard.

- Det første var et spændende kursus om kor-
samarbejde med skolen med Anne-Kari Ferenczi 
og Signe Sørensen, som øste af deres erfaringer 
fra Alle-Kan-Synge-projektet i Herstedøster. Vi fik 
også lov at overvære Signe undervise flere skole-
klasser i kor – såkaldt klassekor. Det var meget 
 interessant at følge, fortæller hun.

Kurset var en forberedelse til Folkekirkens Ung-
domskors landsdækkende projekt ”Alsang i Dom-
kirken”, med fællessang i alle landets ti domkirker, 
som desværre heller ikke blev til noget. 

Herudover gennemførte man et spirekorstævne 
med Sisse Skovbakke i Ansgar Kirke i Hedehusene. 
75 børn fra ti forskellige kirker deltog i stævnet, der 
tog udgangspunkt i Sisse Skovbakkes hæfte ”Kyn-
delmisse-Lysfest”.

- Det ramte virkelig børnene. Især en festlig 
karnevals sang og ”Livets Sang” med det fængende 
hjerte slagstema blev nogle af dagens øre hængere, 
fortæller en begejstret Bente Kiil Toftegaard.

- Det har været en stor udfordring for alle, at vores 
hjertebarn - at samle børn og unge for at synge 
sammen – pludselig blev forbundet med risiko, 
siger Bente Kiil Toftegaard, som glæder sig over, at 
mange kor har øvet hele efteråret med meget stort 
fremmøde - og ikke oplevet smitte.

- Nu kræver det lige den sidste tålmodighed og 
opfindsomhed for forhåbentlig at holde kontakten 
”på afstand” til vores korsangere lidt endnu. Så skal 
det blive rart at mødes fysisk igen og synge sam-
men, slutter hun.

“Når vi synger sammen, skaber vi en 
fælles ramme, hvor vi får følelsen af 
at være en del af noget større. Sang 
gør os trygge, åbne og modige, og 
det åbner op for nye venskaber og 
knytter bånd. For når vi synger sam
men, hører vi sammen”
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Organisationer, der involverer frivillige, oplever 
fra tid til anden, at det er svært at tiltrække nye fri-
villige og fastholde engagementet hos dem, der 
allerede er engageret. Det er ganske naturligt. Når 
samfundet ændrer sig, så ændrer den måde, men-
nesker vil og kan engagere sig på.

FRA KALD TIL ENGAGEMENT
Ser vi nogle generationer tilbage, var frivilligheden 
ofte et ’kald’ eller en ’pligt’, og frivillige var nogle, 
man kunne regne med. I dag er frivillige i langt 
 højere grad optaget af at få noget ud af deres enga-
gement – nogen vil sige at frivillige er blevet mere 
egoistiske. Jeg vil nok nærmere mene, at frivillige 
er blevet mere reflekterede omkring deres enga-
gement og optaget af at gøre deres enga gement 
gældende i flere forskellige organisationer over tid.

Det er selvfølgelig en meget forenklet fremstilling 
af forandringerne i frivilligheden, men den følger 
de større samfundsteoretikere som f.eks. socio-
logerne Anthony Giddens og Ulrich Beck, og de 
konklusioner, der kan drages ud fra de frivillig-
hedsundersøgelser, som er blevet gennemført i 
Danmark af Thomas P. Boje, Lars Skov Henriksen 
og Ulla Haberman.

I nogle organisationer holder man fast i, at frivillige 
skal passe ind i de rammer, som er udviklet over 
tid, og som har vist deres værd mange gange. At 
’holde fast’ er én måde at håndtere forandringer 
i samfundet på. 

DEN DOBBELTE MENING 
En anden tilgang går gennem spørgsmålsparret: 
’Hvorfor er frivillige vigtige? Hvad er vigtigt for 
de frivillige?’ Spørgsmålene udgør det, der i fri-
villig-fagsprog kaldes ’den dobbelt mening’, som 
bruges i arbejdet med at anlægge en systematik 
og strategisk tænkning i arbejdet med frivillige. 

Det handler om at kunne balancere mellem det, 
der giver mening for organisationen – altså at or-
ganisationen er i stand til at gøre det, den er sat i 
verden for – og det der giver mening for frivilli-
ge at engagere sig i – altså at stille sig nysgerrige 
overfor, hvilke meningsfulde rammer og opgaver 
frivillige efterspørger. Og dette balancepunkt flyt-
ter sig i takt med, at samfundet og dermed frivillig-
heden forandrer sig.

I de elleve år, hvor jeg har arbejdet professionelt 
med at udvikle frivillige organisationer på tværs af 
sektorer, landsdele og størrelser, har jeg særligt 
mødt ét spørgsmål ved begyndelsen af en udvik-
lingsproces: ’Slår vi ikke det særlige ved frivillighe-
den i stykker, når vi anlægger en systematik i vores 
arbejde?’

Det er et rigtig godt og vigtigt spørgsmål, som ofte 
giver anledning til en refleksion i organisationerne 
over, hvad ’det særlige’ man gerne vil fastholde 
er. Men det må ikke blokere for det andet vigtige 
spørgsmål: ’Er det de frivillige, der skal tilpasse sig 
vores rammer - eller er det vores organisation, der 
skal tilpasse sig den måde, frivillige gerne vil en-
gagere sig på?’

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR
Jeg ser Folkekirkens Ungdomskor som en lands-
organisation, der på flere niveauer er båret af fri-
villigt engagement. Fra forældrenes involvering 
i arrangementer i det lokale kirkekor, via med-
lemmernes demokratiske engagement i de otte 
stiftskredse og til repræsentation i hovedbesty-
relse, forretningsudvalg samt i jeres projekt- og 
arbejdsgrupper.

Det er mit indtryk fra at have deltaget på je-
res medarbejderseminar, at det i nogle af disse 
sammenhænge er relativt nemt at engagere de 

frivillige, mens det på andre områder er sværere. 
Det sidste gælder for eksempel det demokratiske 
arbejde i stiftskredsenes bestyrelser. Som jeg tidli-
gere var inde på, er det en udfordring, Folkekirkens 
Ungdomskor ikke står alene med, og som snarere 
skyldes nogle generelle tendenser i samfundsud-
viklingen.

Det er slet ikke ualmindeligt, at frivillige hellere vil 
engagere sig i konkrete og udadvendte projekter 
af lidt kortere varighed, end for eksempel at sidde 
med i bestyrelser og andre administrative sam-
menhænge, som for nogle måske kan forekomme 
lidt tunge. 

Der er dog stadig nogle, som også gerne vil dette. 
Derfor tror jeg, at Folkekirkens Ungdomskor lige-
som andre organisationer i samme situation med 
fordel kan overveje, om strukturen, arbejdsformen 
og indholdet i det demokratiske arbejde måske 
kan gentænkes, så det bliver endnu mere attraktivt 
for de frivillige at være med.

FRIVILLIGHED I FORANDRING

Frederik Boll varetager ofte større strategi- og 
udviklingsforløb i frivillige organisationer, 
uddanner ledere og frivilligkoordinatorer 
samt laver undersøgelser af organisationers 
frivilligmiljøer. Han er desuden forfatter til og 
faglig redaktør på en række fagbøger om at 
arbejde med frivillige. 

Find frit tilgængelige artikler om frivillighed 
her: https://www.ingerfair.dk/artikler-forank-
ring-paa-frivillige-haender/

FREDERIK C. BOLL, DIREKTØR OG STIFTER AF INGERFAIR

Det frivillige engagement ændrer sig i disse år. Er det de frivillige, der skal tilpasse sig vores rammer - eller er det 
vores organisation, der skal tilpasse sig den måde, frivillige gerne vil engagere sig på?
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Det kom bag på de fleste af os, da landet lukkede 
ned i marts 2020. Korprøver blev aflyst, aktiviteter 
og kurser udskudt - og alle var lidt rystede. Korkon-
sulenter såvel som korledere brugte mange timer 
på at planlægge på et usikkert grundlag, for ef-
terfølgende at aflyse eller udskyde arrangementer. 

Men da det første chok havde fortaget sig, skyllede 
en bølge af gåpåmod, ukuelighed og nyskabelse 
ind over os. Vi mærkede, hvor vigtigt det var, at vi 
i fællesskab med vores korlederkolleger motivere-
de hinanden til at holde ud og holde ved. For 2020 
var et hårdt år for kor og korledere. Mange frygt-
ede, at gode kormiljøer ville falde fra hinanden, og 
at de på et tidspunkt måtte starte helt forfra. 

Heldigvis var foråret også præget af faglig inno-
vation og idérigdom, da korledere med digitale 
kompetencer gik forrest ved at eksperimentere 
med online korprøver. Der opstod blogs og fora, 
som udelukkende fokuserede på udveksling af er-
faring, tips og tricks indenfor ”Virtual Choir”-kon-
ceptet. Tænk at så stort et netværk og så omfangs-
rig en viden og vidensdeling så hurtigt opstod – på 
kun få uger var online korprøver som ny metode 
spredt via netværk på tværs af korledere i hele 
verden! 

KORKONSULENTERNE GIK ONLINE
I marts 2020 overtog Jonas Rasmussen Folkekirk-
ens Ungdomskors Facebook-profil for en 14-dag-
es periode. Hans motiverende og humoristiske 
indslag fik i mange tilfælde skabt kontakt mellem 
de hjemsendte korledere og korsangere og det 
korliv og fællesskab, som de savnede. 

Forårets korledercaféer (erfaringsudveksling 
mellem korledere) gik naturligvis også online på 
Zoom, hvor vi drøftede korsituationen, lærte hi-
nanden digitale færdigheder og udvekslede ideer 

til online korprøver. I efteråret var det i en periode 
muligt at gennemføre korledercaféer med fysisk 
fremmøde. Men online korledercaféer har vist sig 
at være et fleksibelt og attraktivt alternativ, som 
korkonsulenterne også fremover vil invitere til - 
som supplement til fysiske korledercaféer lokalt 
rundt om i landet.

Korkonsulenterne har oplevet en generel stig-
ning i henvendelser fra korledere i årets løb. 
Langt de fleste drejede sig om, hvordan man kan 
tilrettelægge gode korprøver under gældende 
retnings linjer. Derfor har en stor del af vores råd-
givning også handlet om dette.

SOMMERSKOLEN BLEV GENNEMFØRT
Med hensyn til korlederkurser, så valgte vi at ud-
skyde forårets kurser til august fremfor at aflyse 
eller gennemføre online kurser. Således lykkedes 
det at afvikle både forårets og efterårets kurser i 
august og september 2020 efter alle gældende 
retningslinjer. Korlederne var glade for at se hi-
nanden og få fornyet inspiration i denne periode, 
hvor der igen var mulighed for at holde korprøver 
næsten, som man plejede. 

Det var ligeledes glædeligt og værdifuldt, at 
det lykkedes at gennemføre Sommerskolen og 
U-CAMP – trods afstandskrav og opdeling, som 
nogle gange kunne være frustrerende. 

HELD MED AT FASTHOLDE SANGERNE
Ved sæsonstart i august og henimod efteråret 
oplevede vi en lovende tendens: Der var et over-
raskende lavt frafald i korene i forhold til, hvad 
man kunne have frygtet. Korledere kunne berette 
om generel god opbakning fra korsangerne, selv 
om nogle valgte at melde afbud eller tage orlov, 
hvis de var nervøse over situationen. 

Blandt de yngste korsangere, som det er sværere 
at fastholde i koret, når korprøverne bliver aflyst, 
var tendensen anderledes. Her måtte nogle kor-
ledere starte forfra med at bygge koret op. Til 
gengæld har vi oplevet, at de samme korledere 
forbavset fortæller, at de netop i de yngste alders-
grupper løbende har fået tilmeldinger fra nye kor-
sangere, ligesom der var masser af interesse, da 
der blev rekrutteret på skolerne i august. 

Vi hører i øvrigt også fra korlederne, at det er  netop 
de yngste korsangere, der er allermest glade for 
online korprøver i januar-februar 2021. De savner 
deres fritidsinteresser og fællesskabet med andre 
- og korsangen er et af de meget få fritidstilbud, 
som fortsætter online lige nu.

Ovenstående beskrivelser er naturligvis at betragte 
som korkonsulenternes ’viden fra vandrørene’ – 
konklusioner fra de samtaler og drøftelser, vi har 
haft med kolleger året igennem. Det er derfor ikke 
nødvendigvis det samme billede, som kan gen-
findes alle steder. 

DET UUNDVÆRLIGE FÆLLESSKAB
Korlivet har både i og udenfor folkekirken været 
igennem, hvad der føles som et meget langt år. 
Men midt i alle frustrationerne, har der også været 
glæder og rørende oplevelser, som vidner om, at 
musik, sang og kor giver fællesskab, tryghed og 
afledning fra bekymringer, angst og ensomhed. 

Det har bredt sig ud til næsten alle kroge af 
samfundet (og for en gangs skyld også udenfor 
vores egen kreds af indviede musikelskere), at 
musik, kunst og fællesskab er uundværligt. Dén 
 bevidsthed må der komme noget godt ud af også 
på længere sigt.

KORKONSULENT I EN CORONATID
Et år der begyndte som så mange andre, og pludselig forandrede alt sig. Som for alle andre fik det også konsekvenser for 
korkonsulenterne. Der var nok at lave i årets løb – det blev bare nogle helt andre opgaver og aktiviteter end først planlagt.

KRISTINE VAD, KORKONSULENT ØST

KORKONSULENTORDNINGEN
Korkonsulenterne tilbyder inspiration og 
sparring til korledere i deres arbejde med 
kor i folkekirken gennem blandt andet kurs-
er og efteruddannelser, samt individuel 
rådgivning. De arbejder også med at styrke 
samarbejde og erfaringsudveksling blandt 
medlemmerne og i forhold til eksterne sam-
arbejdspartnere f.eks. Kirkemusikskolerne. 
De tre korkonsulenter på landsplan dækker 
henholdsvis Nord-, Syd- og Østdanmark.

Find kontaktoplysninger på din 
 korkonsulent side 27.
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Er der forhøjet risiko for at blive smittet med 
 COVID-19 i forbindelse med korsang og udøvelse 
af musikalske aktiviteter? Og hvis ja, hvad skyldes 
så den øgede smitterisiko, og hvad kan vi gøre 
for at mindske den? Det var emnet for et webinar, 
som Folkekirkens Ungdomskor sammen med an-
dre organisationer på amatørmusik-området gen-
nemførte i august 2020.

EPISODER FØRTE TIL SKÆRPEDE KRAV
Baggrunden for webinaret, som havde 350 til-
meldte, var en række episoder i udlandet og 
Danmark, hvor korprøver eller -koncerter har 
resulteret i såkaldte superspreder-begivenheder, 
hvor en enkelt smittet, ofte uden at vide det, har 
smittet hele eller dele af koret. I enkelte tilfælde 
har det ligefrem ført til dødsfald. Det fik i foråret 
2020 myndighederne i en række lande, heriblandt 
Danmark, til at indføre skærpede retningslinjer for 
’aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dan-
nes og slynges længere væk fra personen end ved 
normal tale f.eks. sang’. 

Der har imidlertid været meget lidt eksakt viden 
om risiko og årsagssammenhænge – og de spar-
somme undersøgelser har været modstridende. 
Formålet med webinaret var derfor at dele infor-
mationer om viden og ikke-viden på området.

OMGANGSFORMER ELLER AEROSOLER?
På webinaret fremlagde overlæge og leder af kli-
nik for musikersundhed ved Odense Universitet, 
Lars Brandt, den hypotese, at det er de sociale 
omgangsformer i forbindelse med korsang - knus 
og kram, fælles kaffe og kage samt hyggesnak i 
pauserne, der er årsagen - snarere end selve det at 
synge sammen. Til støtte for det synspunkt hen-
viste han til blandt andet tyske undersøgelser, der 
viser, at dråber ved sang ikke slynges længere væk 
end højst en meter, hvorefter de falder til jorden.

Overlæge Anne Kjerulf fra Statens Seruminstitut 
pegede på, at korsang ligesom dans og skuespil 
er kendetegnet ved, at mange mennesker er tæt 
sammen i små lokaler i lang tid. Der er socialt sam-
vær i pauserne, og man deler måske nodestativer, 
noder og instrumenter. Derfor er der mange fæl-
les berøringspunkter.

Begge eksperter pegede dog også på, at smitten 
måske også spredes med såkaldte aerosoler – mi-
kroskopiske partikler, der kan holde sig svævende 
i luften i lang tid og spredes over større afstande. 
Der dannes flere aerosoler, når man anstrenger 
stemmen f.eks. ved sang, høj tale og råben. Siden 
webinaret er der kommet yderligere fokus på ae-
rosolernes betydning for smittespredningen – og 
det er blevet en del af myndighedernes anbefalin-
ger, at man lufter godt ud med jævne mellemrum 
under eksempelvis en korprøve.

UDVIKLINGEN SIDEN WEBINARET
Siden august 2020 har der været en håndfuld nye  
kendte tilfælde af COVID-19 udbrud i kor – største-
delen i forbindelse med julekoncerter.  Således 
blev DR Koncertkoret og DR Kammerkoret begge 
ramt af smitteudbrud i december 2020. Det sam-
me gjorde koret Ice Glory fra Ishøj. I alle tilfælde 
forlød det, at retningslinjer havde været overholdt. 
Der har så vidt vides ikke været konstateret smitte 
blandt børne- og ungdomskor.

En undersøgelse i efteråret 2020 blandt med-
lemmerne af Kor72, som primært organiserer 
voksne amatørkor, viste at der havde været coro-
na-smittede personer i cirka 16 procent af deres 
medlemskor. Det svarer nogenlunde til, hvad man 
ville forvente med den daværende positiv-procent 
på omkring 0,5 og en gennemsnitlig korstørrelse 
på 33 personer. I en fjerdedel af tilfældene (8) var 
personerne ikke selv klar over, at de var smittet, 

da de deltog i en korprøve. I igen en fjerdedel af 
disse tilfælde (2) nåede de at smitte hele eller dele 
af deres kor. 

Undersøgelsen fra Kor72 tyder på, at anbefalin-
gerne om at blive hjemme, når man er syg, sam-
men med de øvrige restriktioner såsom afstand 
og afspritning har haft en effekt på udbredelsen af 
COVID-19 smitte i korene. Dog har det ikke været 
nok til helt at forhindre nye smitteudbrud.

CORONA, RISIKO OG KORSANG
Myndighederne skærpede i 2020 retningslinjerne for aktiviteter med kraftig udånding, herunder sang. 
Et webinar satte fokus på den mulige risiko, og på  hvordan vi kan forebygge COVID-19-smitte i korene.

THOMAS HALFDAN BRECK, PROJEKT- OG KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

”Korsang er  ligesom 
dans og skuespil 
 kendetegnet ved, at 
mange mennesker 
er tæt sammen i små 
 lokaler i lang tid”
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FUK’s UNGE, som blev dannet i sommeren 2019, 
er en del af Folkekirkens Ungdomskor. Baggrun-
den var, at både vi og FUK mente, at unge korsan-
gere også skulle have en stemme i FUK. Vi er alle 
korsangere fra rundt omkring i landet med stor 
passion for både at gå i kor, sang og FUK. 

STOLTE AF AT VÆRE I FUK
Vores stemme blev for første gang hørt til årsmø-
det den 6. marts 2020 i Dalum, hvor vi fik mu-
lighed for at sige vores mening om mange af de 
spørgsmål, der blev drøftet. Vi er glade for at kun-
ne hjælpe FUK på alle de punkter, vi kan, og vi er 
glade og taknemmelige for den støtte, vi har fået. 

Siden har vi fået flere medlemmer og flere ambiti-
oner, men det har corona jo desværre sat en stop-
per for. Den har gjort, at vi ikke har kunnet mødes 
ordentligt i nogen tid, men det er jo et problem 
for alle inden for korverdenen. Alle i FUK’s UNGE 
er meget stolte af at være med i FUK, og vi er gla-
de for, at vi allerede har fået så megen omtale i 
KorNyt.

SOMMERSKOLE MED UDFORDRINGER
2020 var det første år, hvor FUK’s UNGE var med 
på FUK’s Sommerskole, som dette år var rykket 
til en ny lokation, Orkesterefterskolen i Holste-
bro. Her fik vi også en ny linje, orgellinjen med 

 mulighed for at få lov at spille på ’instrumenternes 
dronning’.

Året forinden havde mange af os deltaget på ung-
doms-camp’en (U-CAMP) og stiftet vores fælles-
skab, og i 2020 fik vi lejlighed til at præsentere os 
og vores visioner. Som året før, havde vi desuden 
ansvaret for, at alle kom i seng og stod op, lige-
som vi snakkede med deltagerne, hvis de havde 
problemer. 

Desværre blev Sommerskolen på grund af pan-
demien ikke helt som de andre år. Der var ret-
ningslinjer, som man skulle følge, og alle kom i 
familie grupper. Familiegrupperne bestod af san-
gere i samme aldersgruppe og på samme ”faglige” 
 niveau. Man boede også sammen, spiste sammen 
og lavede aktiviteter sammen. Det var en anden 
oplevelse, men helt klart en god én af slagsen. 

Man blev tættere som gruppe, men udfordringen 
var ikke at kunne være sammen med de andre 
familiegrupper uden at stå for tæt, faktisk 1 me-
ters afstand fra hinanden. Så vi måtte hele tiden 
minde hinanden om at holde afstand og passe på 
hinanden. I FUK’s UNGE havde vi hver vores fami-
liegruppe, som vi lavede opvarmning med, men 
som vi også sørgede for kom i seng - og måske 
var de så heldige at få en godnathistorie. Sommer-
skolen i 2020 var et særligt år, hvor vi blev tættere 
på afstand.

U-CAMP GAV NYE MEDLEMMER
Som vi alle ved, var 2020 et underligt år, hvor intet 
kunne gøres som normalt. I FUK’s UNGE er vi me-
get taknemmelige for, at vi stadig kunne få lov til 
at holde sommerskole og U-CAMP. Ligesom Som-
merskolen blev U-CAMP’en 2020 gennemført 
med et hav af restriktioner. Vi klarede os igennem 
det ved hjælp af sammenhold og spritstationer. 

U-CAMP’en er et minikursus, hvor unge kan lære 
om lederskab. De uddannede ungdomsledere 
hjælper senere til på blandt andet Sommersko-
len. Vi synes, at U-CAMP er en vigtig aktivitet, der 
kan hjælpe unge med at udvikle sig som individer. 
Herefter kan de hjælpe andre på Sommerskolen 
og videre i livet med deres nye viden om leder-
skab, konflikthåndtering og kommunikation.

På kurset møder vi de nye U-campere og fortæller 
dem om FUK’s UNGE.  Målet med det er selvføl-
gelig også at rekruttere nye medlemmer, så FUK’s 
UNGE kan vokse. I 2020 var vi så heldige, at der var 
nogle U-campere, som var interesseret i at blive 
en del af FUK’s UNGE. Og vi håber, at vi i 2021 kan 
få endnu flere med i vores fællesskab. 

VORES VISIONER FOR 2021
Corona-året 2020 lagde en dæmper på mulig-
heden for at lave en masse nye arrangementer i 
FUK’s UNGE, som unge sangere ville have delta-
get i. Men det er ikke ensbetydende med, at vi har 
opgivet visionerne for 2021 - tværtimod. Vi har en 
forhåbning om, at vi på FUK’s Sommerskole 2021 
kan tiltrække endnu flere sangglade unge, som har 
lyst til at blive medlem af FUK’s UNGE. 

I 2021 har vi både en repræsentant og en medar-
rangør fra FUK’s UNGE med på Sommerskolen, 
og vi satser derfor på at kunne blive flere sangere 
dette år. Ydermere vil vi gerne rekruttere nogle af 
de sangere, der var på U-CAMP i 2020, og som har 
interesse i at blive årets nye ungdomsledere. 

Selv om vi endnu ikke er kommet af med corona-
pandemien, er vi i FUK’s UNGE optaget af at 
skabe fællesskaber på tværs af landets regioner 
og menings fulde begivenheder for den syngen-
de ungdom. Samt at have det sjovt i hinandens 
 selskab.

Trods corona er FUK’s UNGE optaget af at skabe fællesskaber på tværs af landets regioner og
meningsfulde begivenheder for den syngende ungdom. Og det skal selvfølgelig være sjovt.

HANS CHRISTIAN BRUN-JENSEN, DELFINA DYHR, JEMIMAH NJOROGE OG MARIE LOUISE E. BRUN-JENSEN, FUK’S UNGE

NU RYKKER FUK’S UNGE

KorNyt nr. 2/2020 havde tema om FUK’s 
UNGE. Her kan man blandt andet læse en 
præsentation af de fem forfattere til denne 
artikel, læse mere om de unges involvering 
i Sommer skolen og U-CAMP 2020 og finde 
gode ideer til, hvordan man fastholder de 
unge i kirkekorene - og rekrutterer nye.  KorNyt 
kan bestilles via kommunikation@fuk.dk eller 
læses elektronisk på www.fuk.dk.
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Coronatiden har skabt en ny forståelse i den brede 
befolkning af at sang styrker sammenhængskraf-
ten og giver os en unik måde at være mennesker 
sammen på. Uge efter uge har danskerne hjemme 
foran TV-skærmen oplevet dét, som korsangere i 
mange størrelser får ved at gå til kor henne i kir-
ken: Det fælles tredje - det særlige rum, der opstår 
mellem os, når vi synger sammen. 

Det kunne ikke være en bedre nyhed for landets 
største demokratiske kororganisations frem-
tids-udsigter, når vi i det følgende ser fremad på 
korlederens rolle, musik- og menneskesyn og på 
FUK som drivkraft i det danske musik- og kirkeliv. 
Spørgsmålet er: Hvad består ”det fælles tredje” af - 
og hvordan synliggør vi det i samfundsperspektiv? 

KORLEDEREN – MENNESKESYN OG MUSIKSYN
Folkekirkens Ungdomskor har gennem årene op-
bygget en stærk fødekæde og en imponerende 
ekspertise på det korfaglige område. Kirken er 
i dag stedet, hvor de fleste børn lærer at synge. 
Mange steder rækker arbejdet langt ind i de fjer-
neste kroge af samfundet, og mange hundrede 
korledere landet over skaber lige præcis det rum, 
som børn og unge har så meget brug for i en ellers 
hektisk hverdag. 

Et kor er ikke nødvendigvis en succes bare fordi, 
korlederen er tilfreds. I dag ses sang og musik også 
som en måde at være mennesker sammen på, og 
korpædagogikken bestræber sig i langt højere 
grad end tidligere på at tænke hele mennesket ind 
i korsangen. Vi ser altså koret som et samlet for-
pligtende fællesskab - et tilhørssted. 

Værdien er at give børn glæden ved sang fra de 
er helt små, så de oplever, at sang er en nøgle til 
fællesskab. Sammen med de musikalske værdier 
videregiver man som korleder dermed også man-

ge menneskelige værdier. Det er også oplevelsen 
af at være i sync med andre mennesker og opnå 
samhørighed gennem at klinge med andre, at lyt-
te til og blive lyttet til, at bidrage med sig selv til 
fællesskabet og at stille sig til rådighed. Og vide at 
der er brug for en. Så enkelt er det – uanset om vi 
taler bredde eller elite. En 360-graders tankegang, 
der tænker hele mennesket ind i sangen, sker ikke 
på bekostning af det musikalske niveau. Det styr-
ker det musikalske niveau.

KIRKEN – MENNESKESYN OG SAMFUNDSSYN
Dette korarbejde ER kirken: Fællesskab, næste-
kærlighed, rummelighed, værdighed og respekt. 
Og folkekirkens ledelse, såvel lokalt som nationalt, 
har et væld af guldhistorier at bære frem her. Ved 
at tale korlederens rolle op og synliggøre korenes 
enorme samfundsmæssige potentiale overfor kir-
kens ledelse kan FUK bidrage til at konsolidere den 
større fortælling. 

Folkekirkens korledere videregiver en essentiel 
kulturarv til børn og unge over hele Danmark og 
har samtidig en unik indsigt i den unge genera-
tions udfordringer med fx manglende selvværd, 
social og faglig præstationsangst samt eksklusion. 

Koret i kirken kan være et væsentligt ståsted for 
den enkelte korsanger. Her føler man sig værdsat 
og accepteret præcis, som man er, fri for de man-
ge forventninger, bekymringer og den perfekt-
hedskultur der tynger en alt for stor del nutidens 
børn og unge. Mange oplever at netop kirkekoret 
har været med til at bære dem igennem en måske 
svær tid i deres opvækst, og for nogle har koret 
været afgørende for, hvordan de senere i livet har 
klaret sig.

Dette er også “det fælles tredje” - og et væsentligt 
samfundsbidrag i en verden i konstant forandring. 

Sangen er vores fælles ståsted og pejlemærke. 
Selv et corona-nedlukket kor rækker ud og holder 
sammen – vi hører om børnekor, der har omdelt 
hjemmelavede stjernehilsner i lokalsamfundet til 
dem, der kunne trænge til en julehilsen. 

KIRKEN I SAMFUNDET
Vi hører om en korleder, der uge efter uge holder 
”MUS-samtaler” over telefonen med sine kor-san-
gere for at holde linjen varm. Der bygges bro og 
identitet, og man kunne sådan ønske sig, at hele 
Danmark så med! 

FUK’s fortællinger handler altså i høj grad også om 
sang som katalysator for social bæredygtighed og 
for et værdisæt, som også andre end FUK arbejder 
med. Det er skoler, daginstitutioner, uddannelses-
steder, virksomheder, foreninger og politiske ak-
tører. Potentielle samarbejdspartnere for FUK.

Der er en del nuværende samarbejder med fx 
folkeskoler, musikskoler, lokale aktører som bibli-
oteker mm. - og potentialet for videreudbygning 
er stort. For at styrke nuværende og nye samar-
bejder er der brug for at øge kendskabet til FUK 
i den brede offentlighed.  Hvordan sker det? Har 
fx de lokale kultur- og fritidsudvalg fået øje på os 
og på den samfundsmæssige værdi af vores korar-
bejde? Kan korene agere brobyggere mellem det 
kommunale Danmark, folkeoplysnings-Danmark 
og folkekirken?

Og hvordan på hjemmebanen i kirken? Er korenes 
ståsted i kirken så veldefineret, som vi forestiller 
os, eller kan forankringen og kendskabet til vores 
arbejde blive dybere og mere udbredt også i fol-
kekirkens mange forskellige lag? Kan vi også her 
spille en endnu større rolle som advokat for det 
fælles tredje - det særlige rum, der opstår mellem 
os når vi synger sammen?

Hundreder af korledere landet over skaber lige præcis det rum, som børn og unge har så meget brug for i en 
ellers hektisk hverdag. Det særlige rum, der opstår mellem os, når vi synger sammen. Det fælles tredje.

LARS NIELSEN SARDEMANN, ORGANIST I LINDEVANG KIRKE, MEDL. HB
ANNE-KARI FERENCZI, ORGANIST OG KORLEDER I HERSTEDØSTER KIRKE, MEDL. HB

FUK, FREMTIDEN OG DET FÆLLES TREDJE
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FAKTA OM FUK I 2020

1 pandemi

13.000
korsyngende børn, unge og voksne i 
hele Danmark

3 korkonsulenter - der 
leverer professionel korfaglig 
sparring, bistand og inspiration

8 inspirerende kursustilbud 
til alle medlemmer

5 efteruddannelsesmoduler for korledere i stemme-
brug og vokalt arbejde i korprøven

4 korledercafeer - hvor korledere fra hele landet har 
udvekslet erfaringer

15.000 titler på Nodebiblioteket i Løgumkloster

8 engagerede stiftskredse

13 velbesøgte kredsaktiviteter i hele landet

10 corona-aflyste aktiviteter i stiftskredsene

350 tilmeldte til webinar om risiko 
for corona i forbindelse med sang og musik

400.000 kroner fra Kirkeministeriet i fast 
 bevilling til projekt- og kommunikationsmedarbejder

140.000 i støtte fra Statens Kunstfond

1.200 oplag af det halv-
årlige medlemsblad KorNyt 420 kirke/kor-medlemmer

90 interesserede kursister

77 deltagere på sommerskole i Holstebro - med corona-restriktioner

7 unge på U-camp - et ungdomsleder-kursus om samarbejde og teambuilding

95 personlige medlemmer
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FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR
Sekretariatsleder Henrik Gantzel
sekretariat@fuk.dk/21 79 35 31

Projekt- og kommunikationsmedarbejder 
Thomas Halfdan Breck
kommunikation@fuk.dk/52 17 58 88

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

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

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

Nodebiblioteket: 
Faglig konsulent Gitte Preussler
nodebiblioteket@fuk.dk/21 68 82 36
Bibliotekar Annette Brøchner Lindgaard
anbl@km.dk/29 33 55 25 

STIFTSKREDSE
Fyn Stiftskreds 
Kamilla Sørensen
Organist og korleder, Sanderum Kirke
fyn@fuk.dk

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

København/Helsingør Stiftskreds
Susanne Østergaard 
Korleder, Lillerød Kirke
kobenhavn-helsingor@fuk.dk

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

Ribe Stiftskreds
Hanne Degn
Organist og korleder, Gredstedbro, Jernved og 
Hjortlund kirker
ribe@fuk.dk

Roskilde/Lolland-Falster Stiftskreds
Karina Agerbo
Organist og korleder, Klostermarkskirken, 
Ringsted
roskilde-lolland-falster@fuk.dk

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

Aarhus Stiftskreds
Brian Stenger Poulsen
Organist og korleder, Aarhus Domkirke
aarhus@fuk.dk 

HOVEDBESTYRELSEN PR. 12/3 2021
Formand: Christiane Gammeltoft-Hansen
Sognepræst, Lindevang Kirke
cgh@km.dk/38 19 69 70

Næstformand: Anne-Kari Ferenczi
Organist og korleder, Herstedøster Kirke
annekari.ferenczi@gmail.com/21 86 08 75

Medlem af FU: Mie Korp Sloth
Organist, Fredensborgkirkerne
mie@korp.dk/27 29 41 75

Medlem af FU: Hanne Uhre Hansen
Teologisk og religionspædagogisk konsulent
huh@km.dk/30 44 09 51

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

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

Gitte Støvring Preussler
Organist og korleder, Ikast Kirke
gsp@webspeed.dk/21 68 82 36

Lotte Smith-Petersen
Organist og kantor, Sønder Omme Kirke
lsmithp1410@gmail.com/22 50 93 84

Lars Nielsen Sardemann
Organist og kantor, Lindevang Kirke
lsardemann@gmail.com/22 88 35 03

Heidi Buch Klemmen
Organist og korleder, 
V. Skjerninge/Ulbølle/Hundstrup kirker
heidi.organist@gmail.com/40 93 82 80

Eva Østergaard
Organist og korleder, Brøndby Strand Kirke
organistass@brondbystrandkirke.dk/20 72 47 66

Morten Bunk
Organist og domkantor, Ribe Domkirke
mortenbunk@gmail.com/61 85 24 64

Delfina Dyhr
Korsanger og studerende, FUK’s Unge
delfinadyhr@gmail.com/60 19 61 64

1. suppleant: Lone Marie Lundsgaard
Sognepræst, Vojens Kirke
lml@km.dk/74 54 11 11

2. suppleant: Lasse Meyer Sørensen
Organist og korleder, Gram/Fole kirker
lasse.gramkirke@gmail.com/28 40 68 48

KONTAKT OS
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