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2. Organisation 2018. 

 
Glostrup Sangforening af 1883´s (GS) bestyrelse: 

 
Formand: Hans Lindberg 
Næstformand: Jan F. Knudsen (Webside) 
Kasserer: Peter Baunsøe 
Bestyrelsesmedlem: Peter Gjedsted Larsen. (sekr.) 
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Pedersen 
Bestyrelsesmedlem: Flemming Petri (Arkivar) 
  

 
2 suppleanter til bestyrelsen:       Carl Bent Rønnow Torp 
            Niels Andersen  

 
 
 

 
 
 
 

Øvrige tillidsposter: 
 

2 revisorer: Leif Olsen, Erik Christiansen 
1 revisorsuppleant: Hans Hagen 
3 sangere til sangudvalg: Helmut Stark, Kjeld Petersen, Peter Gjedsted Larsen 
1 sanger til koncertudvalg: Jan Knudsen 
Festudvalg: 2. bas gruppen (Første år) 
2 arkivarer: Flemming Petri , Torben Pedersen, 
1 stage manager: Hans Lindberg 
Fanebærer og suppleant: Erik Christiansen, Kjeld Pedersen. 
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3. Set fra formandens stol. 
 
2018 blev for sangforeningen et godt og aktivt år. Ud over de ca.130 timers 
undervisning, har medlemmerne deltaget i en række projekter, seminarer, kor-
festival og koncerter. 
Det koster selvfølgelig at trække så hårdt på medlemmernes fritid, men på intet 
tidspunkt har bestyrelsen modtaget kritik for det høje aktivitetsniveau. 

 
Hvis vi stadig vil opretholde et højt aktivitetsniveau, med mange koncerter, 110 timer 
undervisning pr. år kan undervisningsgebyret ikke nedsættes. 
Vi ved, at det for nogen medlemmer, er det en stor omkostning at være medlem 
hos GS. 
Men vi synes også, at GS medlemmer får meget for deres undervisningsgebyr og vi 
mener ikke at vores undervisningsgebyr ligger for højt, når vi sammenligner os med 
andre folkeoplysningsbund f.eks. FOF eller AOF. 
Derudover er der i år kommet nye udgifter til foreningen. Der er kommet nye 
retningslinjer for indberetning af afspillede titler til KODA.  
Som medlem af Dansk Sangerforbund (DSF) har vi fået en abonnementspris op til 
10 koncerter pr. år. Afgiften pr. koncert ligger på ca. 400 DKK.  
Det var tidligere en udgift, som Kulturministeriet betalte, men som nu pålægges 
foreningerne. 
GS har i foråret udarbejdet retningslinjer ifm med vedtagelsen af EU Persondata 
Forordningen, hvilket gav noget hektisk arbejde i maj måned. Det er nu på plads og 
vi følger lovgivningen til ”punkt og prikke”. 
Gennem rigtig mange år har GS været medlem af paraply organisationen for 
mandskor, Dansk Sanger Forbund (DSF). Gennem lige så mange år har jeg efterlyst 
en mere aktiv forening, synlig for omverdenen, initiativrig så omverdenen kunne se 
at vi var et godt alternativ til de mange blandede kor. Kor hvor især kvinderne 
dominerer (i antal, ups.) 
På trods mange opfordringer fra GS, er der aldrig sket noget som helst, selvom vi har 
et DSF-bestyrelsesmedlem i GS. 
Derfor besluttede vi i bestyrelsen at udmelde os fra 31 december 2018 og melde os 
ind i KOR72 fra 1. jan. 2019. Så ser vi hvad der sker med de forslag, som vi allerede 
har indsendt til Musikudvalget for KOR72. 
 
For første gang nogensinde måtte GS melde afbud til en koncert. VESTEGNENS 
KORTRÆF. 18 medlemmer var sengeliggende med influenza og gennem mine 
febertåger så jeg ikke anden udvej end at sende afbud. Det er surt at være arrangør, 
når noget sådan sker, men om det var årsagen til at Vox Hospitalis mistede modet er 
der ingen forklaring på. Men hele arrangement med kor fra Vestegnen blev taget op 
til drøftelse hen over året. Vi fortsætter, måske i en lidt anden form, i 2019 med 
Albertslundkoret som vært. 

 
GS har i år gennemført projekter og koncerter, støttet af Glostrup Kommune.  
Fornyelsen var gennemførelsen af en NYTÅRSKONCERT i januar måned og en 
FAMILIE KONCERT i oktober måned.  
Det gav rigtig mange nye tilhørere, idet forældrene til børnene samlede hele 
familien, nogle gange 3 generationer, som tilhørere. Børnene var som altid søde og 
sjove – og vi fik gode koncerter ud af det. 
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  Glostrup Sangforening takker hermed for den store støtte vi har modtaget og for den 
velvilje Glostrup Kommunes Kulturudvalg altid viser os. 
Vores succes med at få skoleklasser med i vores koncertprojektet har bredt sig til ikke 
alene at foregå i Glostrup Kommune, men nu også i Københavns Kommune. Med støtte 
fra Vanløse Lokalråd, og med billet indtægter fra et meget stort publikum, lykkedes det 
os at gennemføre en koncert på Kirkebjerg Skole. Med stor tilslutning fra skolens lærere 
og skoleledelse. 
 
2018 bød på en kor-rejse til Hamburg i april måned. Invitationen kom gennem en af 
vores sangere som havde kontakt til Mandskoret Hamburger Lidertafel. Koret havde 195 
år jubilæum og havde i den anledning arrangeret en FESTKONCERT i Hamburg. Titlen 
på koncerten var ”Hallo Europa hier Hamburg”. Og så var der lagt op til europæisk 
musik….troede vi. Men vi optrådte som eneste korsange fra de andre europæiske lande 
tog værterne sig selv af….på tysk. 
Men vi havde nogle rigtig flinke værter, fik set og hørt meget og fik knytte nogle rigtig 
gode kontakter. 
 
Det blev en succesfuld rejse både sangmæssigt og socialt. 
 
Vores sommerkoncert fandt sted i Bygningskulturens Hus i Borgergade. Et nyt 
koncertsted for GS. Desværre kom der ikke så mange tilhører her, som vi kunne ønske 
os, måske ligger det i den forkerte ende af København, et sted hvor der ikke kommer så 
mange turister. Vi prøver igen at komme til Ny Carlsberg Glyptotek eller et andet godt 
sted. 
 
Året bød desuden igen på GS-korfestival i oktober måned. Ikke så mange kor som i 
2017, max 6 kor pr. aften og rigtigt hyggeligt 
Det ser ud som om, at vi med vores initiativ, har ramt noget, andre kor har manglet, 
nemlig samvær og inspiration fra andre kor. 
Vi håber at der kommer lige så mange deltagende kor i 2019, som sidste år. 
 
Vi vil i år fortsætte samarbejdet med Glostrup Skole. 
Vi har planlagt at gennemføre en koncert med børn fra Nordvangskolen, 
”Festkoncerten” i oktober måned. 
 Det er vores mål at få så mange børn fra 4.klasserne til at deltage i disse koncerter    
således at vi over en tidsperiode på 8 år har givet 4.de klasse børnene indblik i, hvordan 
kor – orkester og solist samarbejder og får flot musik ud af det. 
Forhåbentligt vil børnene blive interesseret i musik og korsang. 
Også her var der rigtig mange tilhørere 200 til Nytårskoncerten og 120 efterårets 
koncert. Flot – Festligt og Fornøjeligt. De tre Fér. 
På dette grundlag har vi søgt Glostrup Kommunes Kulturpulje til vores koncerter i 2019. 
 
Vores Julekoncerter, 4 i alt, er gennem årene blevet et tilløbsstykke, både i Glostrup og i 
Vanløse. Fyldte Kirker og en rigtig god og fornøjelig stemning – julestemning mellem 
os der optræder og publikum 
 
GS i årets løb gjort brug af Glostrup Sogns Kirker. 
GS takker hermed Glostrup Sogns Menighedsråd for deres velvilje og 
imødekommenhed, når vi ansøger. 
 
Så velkommen 2019 – og husk det med de nye medlemmer – ellers……………. 
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4. Bestyrelsesmøder 
Generalforsamlingen for året 2017 blev afholdt d. 26. januar 2018 på Leragergård. 
Der blev derfor afholdt et bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018, som kun omhandlede 
den forestående generalforsamling og året 2017´s regnskab. 

 
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 16.april 2018 konstituerede 
bestyrelsen sig således: 

 
Formand: Hans Lindberg  
Næstformand: Jan Friberg Knudsen. (WEB side)   
Kasserer: Peter Baunsøe 
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Pedersen 
Bestyrelsesmedlem: Peter Gjedsted Larsen 
Bestyrelsesmedlem: Fl. Petri 
2 suppleanter til bestyrelsen: Niels T. Andersen, Carl Bent Rønnow Torp 

 
Der er yderligere gennem året frem til denne generalforsamling afholdt 2 
bestyrelsesmøder, henholdsvis d. 16. april 2018, og 20. aug. 2018. 
Bestyrelsen har i 2018 udsendt 2 nyhedsbreve til foreningens medlemmer. 
Bestyrelsen har i 2018 udarbejdet og revideret et ”Årshjul” som måned for måned 
angiver huske- og skæringsdatoer for arbejdet i Glostrup Sangforening. 

 
Bestyrelsesmødets hovedpunkter har gennem året været: 

1. Økonomi. 
2. Aktivitet. 
3. Foreningens hjemmeside. 
4. Rejse til Hamborg, 
5. Sangudvalget 
6. DSF / KOR72 
7. Projekter, Bethesda GS-korfestival, Koncerter, Julekoncerter. 
8. Nye projekter (koncerter i 2019 eller 2020). 
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Ad.1 Økonomi: 
Bestyrelsesmøderne er lagt således, at vi hver gang kan have regnskabet fra et 
afsluttet kvartal med. Regnskabet bliver gennemgået og kommenteret, og hvis der skal 
foretages justeringer af den ene eller anden slags sættes disse i værk og gennemføres 
til næste møde. 

 

Bogholderi: 
Vores bogholderisystem, giver os et godt overblik og en nemmere 
regnskabsaflæggelse. 
Der er i det vedlagte regnskab en oversigt over de enkelte større projekters over- 
/underskud. 
Vedr. foreningens økonomi henvises til regnskabsaflæggelsen. 
Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi indstiller til generalforsamlingen at forhøje vores 
undervisningsgebyr. 

 
Besparelser: 
Bestyrelsen har desuden vedtaget, at vi i 2019 ikke optræder i TIVOLI. 
Bestyrelsen har vedtaget at reducere antallet af undervisningstimer fra 126 timer i 
2018 til 111 timer i 2019. 
 
Tilbud: 
GS har i 2018 afgivet tilbud på koncerter til: 

• Køge Kirke, Køge 
• St. Anskar Kirke, Odense. 
• Den danske Sømandskirke, Hamborg 

 
Undervisning: 
Vi har i 2018 gennemført 126 undervisningstimer, idet vi holdt lang sommerferie. 
9 undervisningstimer (februar måned) er betalt uden offentligt tilskud. 

 
Brugerbetalingen for undervisningen i 2018 var på kr. 1.850,00 / år, hvilket giver en 
gennemsnitlig pris på ca. 14,00 kr./undervisningstime pr. sanger. 
Der har i år ikke være grund til nævneværdige rykkere til deltagerne og alle har betalt 
deres undervisnings gebyr nogenlunde til tiden. 
Alle indbetalinger for undervisning forgår via netbank. 

 
Bethesda (GS-Korfestival): 
Deltager betaling var kr. 50,00. Denne betaling blev afholdt af foreningen. Et samlet 
beløb på kr. 1.750,00 

 
Tisvilde Højskole 
GS har ydet tilskud til week-end opholdet på Tisvilde Højskole i 2018 på ca. 800 kr. 
pr. deltager. 

 
Offentlige Myndigheder: 
Alle formalia vedr. Skat - Selskabs-og Erhversstyrelsen - Danske Bank – EU-
Dataforordningen, Glostrup Kommune er ført ajour, herunder Børneattest, 
Lokalelån, Fuldmagter, adgangsrettigheder mm. 
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Koncerter: 
Som det fremgår af regnskabet er der ikke indtægter ved alle koncerter. Det er heller 
ikke alle koncerter der giver andet end dirigentens løn. 
Det tilstræbes at få honorar for alle koncerter. De koncerter vi selv afholder, er 
f.eks. Forårskoncerten i Bygningskulturens Hus. 

 
Nedenstående liste giver et overblik: 

 
Koncerter / medvirkende ved Egne Betalte Bemærkninger 

Vestegnens Kortræf 0  Deltog ikke pga sygdom 
VOC, Valby - Nytårskoncert  x  
Nytårskoncert, Nordvangskolen  x  
GS-Korfestival, Bethesda x   
Koncerter I Hamborg x  2 koncerter 
Efterårskoncert, Vestervangskolen  x Glostrup Kommune 
Glostrup Kulturnat  x Glostrup Kommune 
GS-Forårskoncert x  Bygningskulturens 

Hus 
Julekoncert, Dalvangens plejecenter  x Odd Fellow logen 
Julekoncert, Østervang Kirke  x Glostrup Kommune 
Julekoncert, Vanløse Kirke  x Vanløse lokalråd 
Julekoncert, De 9 læsninger  x Glostrup Sogn 
Tivoli x   

 

Ad.2 Aktivitet: 
Vi har ved hvert bestyrelsesmøde kort gennemgået de koncerter, som koret har haft i 
det forløbne kvartal. Dette for at sikre, at ingen bestyrelsesmedlemmer ligger inde 
med en kritik fra kormedlemmer, der ikke bliver behandlet. 
Der er en generel enighed om at de afholdte koncerter med vores dirigent Ole 
Jørgensen, er forløbet med et flot og et godt resultat og at både publikum og kor har 
fået stort udbytte af dem. 

 
Aktivitetsniveauet for 2018 har næsten været på niveau som tidligere år med 14 
koncerter. 

 

Ad.3. Foreningens hjemmesider 
Opdatering af hjemmesiderne sørger ”hjemmesideudvalget” (Jan Friberg, Fl. Petri og 
Torben Pedersen) for at udføre. 
Udvalget har i 2018 ikke afholdt nogen møder, men klaret opgaven via mails og intern 
kontakt til vores WEB-master 
. 

 
Design: 
Design af vores hjemmesider ligger i teknisk forstand hos Jan Friberg Knudsen. 
Alle forslag til udbygning og forbedring kan ske ved henvendelse til Jan, som så 
udfører opgaven. 
Hjemmesiderne bliver jævnligt revideret, der bliver lagt nye billeder og artikler ind. 
Arkivaren sørger for at medlemsliste, aktivitetsplan mm. bliver ajourført. 
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Noderne: 
Som back up for GS’ noder, er der på Internettet oprettet et arkiv med navnet ”Drop 
Box” Her ligger alle GS’ noder, lydfiler m.m. 
Arkivarer og dirigenten kan hente materiale fra ”Drop Boxen” via et link. 
Linket giver ikke redigeringsrettigheder 
Ejeren af Drop Boxen”(arkivaren), har ansvaret for opdateringerne, idet 
originalmaterialet ligger på arkivarens PC. (synkroniseres med nettet). 
Papirkopi af noden findes i nogen grad i arkivet i Nordvang skolens kælder. 
Der er sket ændringer i adgangsforholdene iht. Persondata forordningen for den 
enkelte sanger, men retningslinjer dertil er udsendt af arkivaren. 
Der er stadig adgang til noder og lydfiler ved hjælp af Intranettet. 

 
Alle aktive og passive medlemmer her ret til at få deres indlæg optaget på 
hjemmesiden. Det gælder både positiv og negativ kritik. 

 

Ad. 4. Rejser – Gæster mm. 
Der er i år foretaget rejse til Hamborg. 
(se omtalen senere i beretningen.) 

 
Ad. 5. Sangudvalget. 
Sangudvalget har i 2018 afholdt et årligt møde. Mødet blev afholdt den 5. nov. 
2018. Følgende blev drøftet: 

• Drøftelse af sommerkoncerten 2018 
• Evaluering af Familiekoncerten 5. okt. 2018 
• Evaluering af familiekoncerten 6. okt. 2018 
• Evaluering af Kulturnatsprogrammet 27. okt. 2018 
• Evaluering af GS- Korfestival – Bethesda 2018 
• DSF – KOR72 
• Nytårskoncert Glostrup 2019 
• Nytårskoncert Vanløse 2019 
• Vestegnes Kortræf 2019 
• TIVOLI 2019  
• Sommerkoncert nr. 1 i 2019 
• Sommerkoncert nr. 2 i 2019 
• Nye noder i 2019 
• Nye sangere 
• Europa koncert 2020 
• Tilbagemeldinger fra sangerne 

 
Der foreligger et referat fra mødet – alle SU-medlemmer deltog i mødet. 
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Ad.6. DSF / KOR72 Medlemskab 

 
Gennem rigtig mange år har GS været medlem af DSF. Det er naturligt, at vi tilhører en 
organisation, der varetager mandkorsangen interesser.  
Vi har gennem flere år drøftet medlemskabet af DSF i bestyrelsen og noteret os, at 
aktivitetsniveauet og kor-tilbuddene i andre organisationer var/er væsentligt højere end i 
DSF. 
Der er afsendt en opsigelse af medlems skabet gældende fra 31 dec. 2018. 
Pr. 1. jan. 2019 er vi indmeldt i KOR72. 
Så sangerne kan forvente rigtig mange KOR-TILBUD i 2019 fra KOR72. 
 
 
Ad. 7 Koncerter (Nytårskoncert, Forårskoncert, GS-Korfestival 
2018 – Festkoncert med børn fra Glostrup Skole – 
Julekoncerter) 

GS-Korfestival 2018: 
GS-korfestival i 2017 gav anledning til en gentagelse i 2018. 
Stadig med 3 koncertdage som tidligere. 
I 2018 kom der lidt færre tilmeldinger end i 2017, men vi havde også besluttet at vi kun 
ville have 6 kor pr. aften. Således at det ikke blev en maraton koncert som i 2017 
Der kom 
6 kor om mandagen – 6 kor om onsdagen – 4 kor om torsdagen. 
I alt over 500 sangere deltog. 
Det ser ud til at vi har truffet noget, som de andre kor har manglet efter at Kor- 
dirigentforeningen ophørte i 1990erne. 
Vi har skrevet kontrakt med Bethesda for 2019. 
En række kor har allerede tilmeldt sig og vi håber på en lige så stor tilslutning som 
tidligere. 

 

Nytårskoncert og Festkoncert med deltagelse af børn fra Glostrup 
Skole 
Formål: 
Formålet med disse Nytårskoncerter og Festkoncerter er at forsætte udviklingen af 
nye koncerttraditioner af høj kvalitet. Vi ønsker at bidrage til musikglæden, 
fællesskabet og den lokale kulturelle identitet i Glostrup. 
Grundstenen er etablering af Glostrup helt eget professionelle symfoniske 
underholdningsorkester, som kan indgå i samarbejde med f.eks. foreninger og skoler. 
Musikken og koncerterne skal være for alle og for en væsentlig del målrettet børn og 
deres familier. Vi vil inkludere børnene i ambitiøse musikprojekter, så de får 
oplevelser for livet og mærker at være en del af det særlige fællesskab som omkranser 
musikken. 
Festkoncerten eksperimenterer i lille format med denne vision. De medvirkende børn 
har op til koncerten fremstillet deres helt egen dirigentstok, haft besøg i klassen af 
vores dirigent Ole Jørgensen. Det har øvet sig på sangene og under forprøven og 
koncerten prøvet at dirigere et professionelt orkester. 
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Ejerskab af koncerterne: 
Samarbejdet mellem Nordiske Sinfonietta (NS) og Glostrup Sangforening (GS) har 
nu fungeret gennem en række år. 
For at sikre at der ikke er tvivl vedr. ejerskabet af de planlagte koncerter oplyses 
følgende: 
Generelt er det således at den gruppe, NS eller GS, der har pengene, også har 
ejerskabet til koncerterne.  
Derfor er det således, at alle koncerter i Glostrup Kommune afholdes i GS regi og 
alle koncerter i Københavns Kommune afholdes i NS regi. 
Det vil sige at GS er økonomisk ansvarlig i Glostrup Kommune, men ikke i 
Københavns kommune. Der er GS blot medvirkende ved koncerten. 
De praktiske opgaver har vi fordelt mellem os på en hensigtsmæssig måde. 

 
Forårskoncert 
GS har gennem mange år været inviteret til at deltaget i Korenes dag i TIVOLI. Også i 
2018 deltog vi. Vi optrådte på Pantomime teateret på en meget varm lørdag.  
Bygningskulturens hus var rammen om vores forårskoncert. Et nyt koncertsted som 
skulle afprøves. Salen var fin fin at optræde i og koncerten forløb som den skulle. 
 
Julekoncerter 
I 2018 afholdt Glostrup 4 julekoncerter. 
Vores traditionsbundne koncert for de ældre på Dalvangens Plejecenter. 
Desuden årets julekoncert i Østervang Kirke og Vanløse Kirke, samt ved De 9 
Læsninger i Glostrup Kirke. 

 
 
 
Ad 8 Nye projekter. 

 
Korenes Dag i Tivoli. 
Inspireret af Hamburger Liederkranz måde at lave et internationalt Europa projekt med 
kor fra flere europæiske lande, har vi udarbejdet et groft skitseforslag til af lave 
KORENES DAG i TIVOLI om til en kor-uge med deltagelse fra kor fra EU. 
Grovskitsen er sendt til KOR72 Musikudvalg.  
 
GS Ønskekoncert. 
Igen inspireret af vores tur til Tyskland, hvor vi i Den danske Sømandskirke prøvede at 
lave en ønskekoncert, hvor publikum udvalgte sangene.  
Ideen går ud på at udarbejde en programliste på ca. 20 numre så publikum selv 
sammensætter GS-koncerten.    
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5. Glostrup Kommune. 

Samarbejdet med Glostrup kommune og Center for Kultur og Borgerkontakt, må 
betegnes yderst velfungerende. 
De lovmæssige krav til indgivelse af børneattest og oprettelse af digital postkasse er 
udført. 
Der er ansøgt om undervisningstimer iht. Folkeoplysningsloven for 2019-2020. 
Der er ansøgt om lån af undervisningslokaler for året 2019-2020. 
Disse ansøgninger er bevilget. 

 
Der er en løbende korrespondance med Center for Kultur og Borgerkontakt, når der 
kommer lokale aflysninger fra Nordvang skolens side. Andre lokaler skal reserveres 
on-line på kommunens portal. (Se Glostrup Kommunes hjemmeside). 

 
Formand Hans Lindberg er i 2012 indtrådt i Glostrup Kulturnats udvalg. 
Kulturnatsudvalget har holdt 2 møder i det forgangne år. Møderne omhandlede 
fordeling af de midler, der var til rådighed til de ansøgte aktiviteter samt 
opfølgning / regnskab efter afviklingen af kulturnatten 

 
I januar 2019 afholdes et stormøde for alle foreninger. 

 
Formand Hans Lindberg blev i efteråret 2013 indvalgt som suppleant til Glostrup 
Kommunes Folkeoplysnings udvalg, men har ikke deltaget i møderne. 

 
Formand Hans Lindberg blev i februar 2014 valgt til næstformand for 
Glostrup Foreningsunion, én af kommunens tre paraplyorganisationer (De 
tre paraplyorganisationer er: Idræt, Børn og Unge samt Øvrige.) 

 
Glostrup Kommunes Kulturudvalg har i år (2018) efter ansøgning fra Glostrup 
Sangforening bevilget midler til afholdelse af følgende koncerter: 
Nytårskoncert: Nordvang skolen 27. Jan. 2018: 27.000 kr. 
Festkoncert; Nordvangs skolen d.28. okt. 2017: 27.000 kr. 
Julekoncert i Østervang Kirke i december måned: 21.000 kr. 
Glostrup Kulturnat, i samarbejde med Glostrup Shopping Center: 5.000 kr. 

 
En samlet bevilling til koncerter på ca. 80.000 kr. 
Som det ses af regnskabet er disse midler brugt alene til omkostninger ved 
arrangementerne og der er over for kommunen aflagt fuldt og helt regnskab for 
alle udgifterne. 
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6. Glostrup Sogn 
Der er gode normale forbindelser og gensidigt godt samarbejde mellem Glostrup 
Sogns Menighedsråd, sognets præster, organister og Glostrup Sangforening af 1883. 
Samarbejdet med Sognepræst Esper Silkjær vedr. De 9 Læsninger er fint. 

 
GS havde fået lov til at låne Østervang Kirke til en julekoncert december måned. 
Vi har tilsagn om at kunne låne kirken til korprøver, når andre muligheder for 
øvelokaler var udtømte. 
 
GS deltog i årets Bevægegudtjeneste, en utraditionel Gudstjenesteform der 
afvikles hvert tredje år i sognet. 

 
Der er ansøgt om at afholde en julekoncert i 2019, men vi har endnu ikke fået 
skriftligt tilsagn. 

 
Vi er blevet fint behandlet af menighedsråd, præster og personalet i Glostrup Sogn, 
samt Organisterne Susanne Dyhr, Jannik Hansen og øvrige personale ved afholdelsen 
af Julekoncerten og De 9 Læsninger. 

 
 
 
7. Glostrup Foreningsunion (GFU): 

Der er ikke mange kommuner, der har så velorganiseret samarbejde 
mellem frivillige foreninger og kommunen, som vi har i Glostrup. 
Dette samarbejde går gennem Glostrup Foreningsunion, som 
repræsenterer ”Øvrige Foreninger” i kommunen. 
De andre foreninger er Idræts- og ungdomsorganisationerne. 
Disse paraplyforeninger er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget 
(valgt for 4 år, samme år som kommunalvalget.). 
Glostrup Foreningsunion varetager desuden opgaver iht. Deres 
formålsparagraf: 

 
GLOSTRUP FORENINGSUNION er hjemmehørende 
i Glostrup Kommune. 

Foreningens formål er 
• At være paraplyorganisation for lokale foreninger, der ikke er repræsenteret i anden 

tilsvarende organisation i Glostrup Kommune. 
• At være samarbejdsorgan mellem medlemsforeningerne indbyrdes og mellem 

medlemsforeningerne og Glostrup Kommune i fælles anliggender. 
• Som paraplyorganisation at medvirke til at fastholde og udvikle et aktivt fritidsliv for 

såvel børn, unge og voksne i Glostrup Kommune. 
 At tage initiativ til at afholde kurser, konferencer og anden informationsvirksomhed 

for foreningerne og deres medlemmer på baggrund af medlemsforeningernes behov. 
 
Hvert år i februar måned vælges på generalforsamlingen en bestyrelse som i 2018 så 
sådan ud: 

Formand: Henning Richard Jensen, Dansk Røde Kors  
Næstformand: Hans Lindberg, Glostrup Sangforening  
Kasserer: Jens Erik Mejlsbye, Glostrup Gospel 
Bestr. Medlem: Birgit Udby, Glostrup Musikor  
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Bestr. Medlem: Kim Rømer, Sofarækken – Glostrup Bio 
Suppleant 1: Susanne Madsen, Glostrup Musikor 
Suppleant 2: Åben 
 
 
Som næstformand i Glostrup Foreningsunion har GS’s formand arbejdet i bestyrelsen.  
GFU har afholdt 3 møder i 2017. 
Næstformanden for GFU er ligeledes formand for Glostrup Kulturnat Udvalg. 
 
Arbejdet i bestyrelsen går ellers gnidningsfrit, idet GFUs arbejde nu er ”kogt ned” til det, som 
GFU er forpligtet til iht. GFUs love. 
 
Glostrup Foreningsunion har bl.a. til opgave at fordele midler fra materielkontoen. Det er 
penge (ca. 22.000 kr.), som er øremærket til GFUs medlemmer. 
Medlemsforeningerne kan ansøge indtil 1. april om helt eller delvis tilskud til materialer ifm. 
Foreningsarbejdet, dog ikke til foreningernes drift. 
Glostrup Sangforening har i år ikke fået tildelt et beløb fra materielkontoen. 
 
Der afholdes generalforsamling i GFU d. 19. feb. 2019, hvor Hans Lindberg genopstiller til 
bestyrelsen. 
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8. Glostrup Musiknetværk: 

Medlemmer 2017 
Glostrup Gospel kor, Glostrup Byorkester, Glostrup Musikor, Visens Venner i 
Glostrup, Jannik Hansen – organist i Østervang Kirke, Karen Margrethe Olsen 
– organist i Glostrup Kirke, Susanne Dyhr -organist, Marie Wärme – Glostrup 
Musikskole, Lions Klub, Glostrup. 

 

2019- Planlægning 
Der har været afholdt noget møde i dette år. 
Glostrup Sangforening føler ikke at vi magter at føre Musiknetværkets 
arrangementer videre uden deltagelse af en kommunens kulturinstitutioner, 
Glostrup Bibliotek eller Glostrup Musikskole. 
Så vi mangler lidt initiativ fra kommunens institutioner eller at f.eks. Glostrup 
Byorkester for en gangs skyld tager førertrøjen på og ikke blot glider med på 
andres initiativ og forarbejde. 
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9. Glostrup Kulturnat: 
Baggrund: 

Kulturnatsudvalget består af en række medlemmer (7 + Sigrid Rasmussen fra Center for 
Kultur og Borgerkontakt), der frivilligt stiller op. 
Det daglige arbejde fortages af Sigrid Rasmussen. 
Kulturudvalget indkalder til ”Stormøde”, alle foreninger i Glostrup hvert år i januar 
måned. Her evalueres sidste års kulturnat og her kommer alle foreninger med deres 
forslag til den kommende Kulturnat. 
Der er ca. 220.000 kr. i Kulturnatspuljen. 
Disse penge fordeles af udvalget til de ansøgte foreninger. I år var der ca. 8.000 kr. til 
hver forening (arrangement). Året emne: LYS 
 
Planlægning og gennemførelse: 

GS gennemførte et ”Fællessangs projekt” i Glostrup Shopping Center. Vi havde delt 
vores program i to afdelinger af ca. ½ time kun afbrudt af børnedansere fra Hvisssing 
Danseforening. 
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10. Dirigent og solist 
Dirigent . 

 
 
 

 

Dirigent Ole Jørgensen har været vores dirigent i 6 år. 
Det er svært at finde andet end rosende ord til vores dirigent, Ole Jørgensen. 
Dygtig, flittig med autoritet og med en selvfølgelighed dirigerer han både kor og 
orkester, som om han aldrig har gjort andet. 
Han komponerer, udarbejder arrangementer, og kommer med nye initiativer. Ole 
Jørgensen er en stor drivkraft for vores forening. 
Ole Jørgensens store kontaktflade indenfor musikken og musiklivet i København, er 
ligeledes til Glostrup Sangforenings bedste, idet hans ry i de kredse er rigtigt godt. 
Han venlige væsen gør ham desuden til en yderst vellidt person både blandt sangerne 
og hos bestyrelsen. 

 

Solister. 

Som solist ved koncerterne ved Festkoncerten, i Østervangkirke og Julekoncerterne i 
Vanløse Kirke og Østervang Kirke medvirkede Angelica Asp. 
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10a.    Nordiske Sinfonietta. 
 
 

 
 
 

Klassisk for alle 
Nordiske Sinfonietta er et professionelt ensemble med base i København. 

Vi formidler klassisk og nyere musik for alle, med fokus på kvalitet, variation og 
publikumsinddragelse. 

Vi udvikler også projekter som involverer og engagerer børn, i samarbejde med skole, 
kommune og foreningsliv. 
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11. Sangudvalget (SU) – Generelle betragtninger: 
Sangudvalget (SU) sammensættes af 3 valgte sangere på generalforsamlingen, 
GS’s formand og GS’s ansatte dirigent. 
Det er SU opgave at finde den linje i repertoire, som egner sig bedst til korets 
stemmer og formåen, under hensyn til de koncerter, som koret skal have. 
Aktivitetsplanen er lagt for 2 år fremadrettet, men der kan selvfølgelig komme 
forskellige ændringer og tilføjelser. 
 

 
12. Arkivaren: 
Arkivarens ihærdighed for at fremskaffe den helt rigtige node uden fejl er et 
uvurderligt arbejde for Glostrup Sangforening. 

 
Nodearkivaren udarbejder sammen med dirigenten, MP3 og/eller MIDI filer til brug 
for sangernes indlæring. Den aktuelle nodeliste viser hvor mange MP3 og MIDI filer, 
der er udarbejdet. 
Alt dette er lagt ind på Sangforeningens hjemmeside, hvor sangerne selv skal printe 
noden. Ligeledes opdateres næste uges prøveprogram, således at sangerne har 
mulighed for at øve numrene hjemmefra. Derved spares tid i indøvningsprocessen, så 
vi kan bruge tiden på at lave musik sammen i stedet for. 

 
 

13. Korprøverne: 
 
Korets sæson gik i 2018 fra første torsdag i januar til 15. juni, hvorefter der var 
sommerferie til 2den torsdag i august. 
 
 
Juleferie blev holdt fra 16. dec. 2018 til første torsdag i januar efterfølgende år (2019). 
Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag var fridage. 
Korprøverne var i 2018 fastlagte på torsdage fra kl. 19:00 til 21:10 med 1 pause indlagt
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Den danske Sømandskirke i Hamborg 
 

 
Sømandskirkens    
Præst
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13a.     Repertoire for 2018. 
 

Titel Komponist Tekst forfatter Bemærkninger 
 Alley Cat  Bent Fabricius 

Bjerre 
  

 
Be my Life’s 
Companion 

Bob 
Hillard/Milton de 
Lugg 

 
 
Arr. Ole Jørgensen 

 

Befal du dine veje Hassler   

Blue Moon Lorens Hart Rich. Rodgers  

Bei mir bist du 
schön 

Cahn-Chaplin Scolom Secunda  

Du er min øjesten Sven Gyldmark Arr. Ole Jørgensen  

 
 
Edelweiss 

Rich Rodgers- 
Oscar 
Hammerstein 2 

 
Karen Hoffmann 
Arr. Ole Jørgensen 

 

En yndig og 
frydefuld 
sommertid 

 
 
Folkemelodi 

 
 
Arr. Ole Jørgensen 

 

Forelsket i 
København 

Bent Fabricius 
Bjerre 

Sejr Volmer Sørensen / 
Ole Jørgensen 

 

God only know Brian Witon & 
Tony Asher 

Ole Jørgensen  

 
Gå med, gå med 

Kai Normann 
Andersen 

Børge og Arvid Müller / 
Ole Jørgensen 

 

Funiculi, 
Funikula 

 
L. Denza 

Jens Louis Petersen / Ole 
Jørgensen 

 

Fangekoret, 
Nabucco 

 Verdi   

Herligt, en 
sommernat 

 
Fr. Kuhlau 

 
J. L. Heiberg 

MP3: 1.tenor 2.tenor 1.bas 
2.bas 

 
 
How deep is your 
love 

Berry Gibb, 
Robin Gibb & 
Maurice Gibb. 
1977 

 
 

Arr. Ole Jørgensen 

 
 
MP3: 1.tenor 2.tenor 1.bas 
2.bas 

Herre, du vandrer 
forsoningens vej 

Tore Littmark Lissner  

Habanera George Bizet   

In the Mood Glenn Miller Ole Jørgensen  

Jeg ved en 
lærkerede 

Horace Silver / 
Harald Bergstedt 

 
Ole Jørgensen 

 

http://www.gs-mandskor.dk/User_files/5f21133c0a0469f31e7004b4368b10a6.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/d2d1417ceaad13755be0b2ff10fdce0f.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/a9eabb1bc8d2de4a7b4614d62177c8fe.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/9dead2e9957e191a9d80f0223f71222a.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/5f21133c0a0469f31e7004b4368b10a6.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/d2d1417ceaad13755be0b2ff10fdce0f.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/a9eabb1bc8d2de4a7b4614d62177c8fe.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/9dead2e9957e191a9d80f0223f71222a.mp3
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Jeg sætter min hat 
som jeg vil 

Bent Fabricius 
Bjerre 

Klaus Rifbjerg / arr. Ole 
Jørgensen 

 

 
Kvinder 

 
Franz Lehar 

  

Morgensang af 
Elverskud 

 
Niels W. Gade 

 
B.S. Ingemann 

 

Mandalay Oley Speaks Rudyard Kipling MP3 :1.tenor  2.tenor  1.bas 2.bas 
 
My lord what a 
morning 

 
 

Spiritual 

 MIDI: 
1.tenor 2.tenor 1.bas 2.bas 

Alle 

Morgensang af 
Elverskud 

 
Niels W. Gade 

 
B.S.Ingemann 

 

Man kan vel ikke 
gøre for at man 
har charme 

 
 
R. Benatzsky 

 
Ol Mogens Dam / Ole 
Jørgensen 

 

Ode an die 
Freude 

L.v. Beethoven  Fr. Schiller  

Puttin´on the 
Ritz 

Irvin Berlin   

Raindrops keep 
falling on my 
head 

 
 
Burt Bacharach 

 
 
Ole Jørgensen 

 

Sommersang I 
Mariehaven 

Helge Engelbrecht  
 

 
Some enchanted 
evening 

Rich. 
Rodgers/Oscar 
Hammerstein 2 - 

 
 
William Stickles 

 

 Ol´´ man river Jerome Kern / 
Oscar 
Hammerstein 

Phillip Faber  

Take It Easy, 
Boy, Boy 

Leo Mathiesen 
1940 

 
Arr. Ole Jørgensen 

 

Those were the 
days 

 
Gene Raskin 

 
Ole Jørgensen 

 

 
That´s Amore 

 
Herry Warren 

Jack Brooks / Ole 
Jørgensen 

 

Tunge mørke 
natteskyer 

 
Carl Nielsen 

Phillip Faber / Jacob 
Knudsen 

 

Visen om de atten 
svaner 

 Cornelis Vreeswijk Poul Sørensen  

 
 

I alt 37 numre på vores 2018 repertoire liste. 

http://www.gs-mandskor.dk/User_files/2a73d7e9f9d956e8eae7d8dd85c879f3.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/e91f90aa500b0de54f651849a3572d7e.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/b4d659876acaa2c1c3a36da47d5bcaf2.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/e2dba0f010d9023fc662f3cd029e4a0a.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/e64e75132aea2517effdee862f8addfb.pdf
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/e64e75132aea2517effdee862f8addfb.pdf
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/5a34a0fd921791296280271e67889e84.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/62f34b8fb53dbfa480b86186da54cde9.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/ceb2f52e9c3b4e46405a592c2e2000d6.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/e9461b94832dec3c0b1dde769091f155.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/dd1a2b2e5b9f34200f33acc8df99ac7c.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/dd1a2b2e5b9f34200f33acc8df99ac7c.mid
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Jul – repertoire for 2018 
 

Titel Komponist Tekst forfatter Lyd fil 
 
 
Barn Jesus i en krybbe lå 

 
 
Niels W Gade 

 
 
H.C. Andersen 

MIDI 1.tenor 
2.tenor 1.bas 2.bas 
Alle 

 
Blue Christmas 

 
Bill Hayes 

Jay Johnson / Ole 
Jørgensen 

 

 
Deck The Hall 

 
Traditional 

 
Ole Jørgensen 

MP3:  1.tenor 
2.tenor  1.bas 2.bas 

 
Dejlig er Jorden 

 
Schlesisk 

 
B.S.Ingemann 

Blandet kor 
arrangement 

 
 
En rose så jeg skyde 

 
 
Cøln 

 
 
Uffe Hansen 

MIDI 1.tenor 
2.tenor 1.bas 2.bas 
Alle 

 
Højt fra træets grønne top 

 
E Horneman 

 
Peter Faber 

Ingen lydfil 

Hvad er det der gør jul til noget 
særligt 

 
Peter Sander Andersen 

 
Ole Jørgensen 

 

Have yourself a Merry little 
Christmas 

 
Hugh Martin 

Ralph Blane / Ole 
Jørgensen 

 

 
 
Julen har bragt velsignet 

 
 
C.E.F. Weyse 

 
 
B.S. Ingemann 

MIDI 1.tenor 
2.tenor 1.bas 2.bas 
Alle 

 
Jeg så julemanden kysse mor 

 
Tommy Corner 

Susanne Palsbo / 
Ole Jørgensen 

 

 
 
Juletræet med sin pynt 

 
 
Egil Harder 

 
Mogens 
Lorentsen 

MIDI 1.tenor 
2.tenor 1.bas 2.bas 
Alle 

 Jul, Jul strålande jul  Nordqvist   

Kender I den om Rudolf  Marks Ole Jørgensen  

 
Sneflokke kommer vrimlende 

 
Th. Aagaard 

 
Jeppe Aakjær 

MP3:  1.tenor 
2.tenor  1.bas 2.bas 

Maria gennem torne går Tysk Folkemelodi Thomas Alvad  
 
Santa Claus is coming to town 

J.Fred Coots & Haven 
Gillispie 

 
Ole Jørgensen 

 

 Oh Holy Night    

We wish you a merry Christmas English traditional Ole Jørgensen  

 
 

Velkommen igen Guds Engle små 

A.P.Berggren / 
N.F.S.Grundtvig/Ole 
Jørgensen 

  

White Christmas Irving Berlin Irving Berlin  

I alt 20 sange på vores julerepertoire. 

http://www.gs-mandskor.dk/User_files/0dce1fb7cc5e9cdb687bef35357f297a.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/dda7d61293df745137d2de008a9434ba.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/c6a30d43e771984ff2caccd535db7000.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/09833b586c3573ee22db54ff1bc93255.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/2646f24471904d750b768fbb1ccba300.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/2646f24471904d750b768fbb1ccba300.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/5f21133c0a0469f31e7004b4368b10a6.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/d2d1417ceaad13755be0b2ff10fdce0f.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/a9eabb1bc8d2de4a7b4614d62177c8fe.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/9dead2e9957e191a9d80f0223f71222a.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/92b359026eddb22e80935f3b36185198.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/3e3f2e277efcf4646345b427fe110a6c.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/aad452d2f85e512a97885ee0a3a52251.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/bee490828aac5c8f5dbe002ac0dbbe98.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/86f369e16091401149b6766591016b6f.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/86f369e16091401149b6766591016b6f.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/d79e979a6f9c4fbd4659c9002a77b883.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/7205c61542d8cd07e30addd0cbf142a2.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/92e7bbcfb3d5dbe5be4ed9f806577916.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/403f352c37cfac49ac30313b86c505b3.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/91c6e97010a1ac66b37cf2f8d7b74b27.mid
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/f4803cb1f4d2d0631cb9fffb08fd9523.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/b05783dc2233a3cd298683b3013cc282.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/162188502d54146aab209be84cb60caa.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/a39e24e52b22e16e1ad6b8c075d78b00.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/3192a36aaba1cd202da06d9a032a0211.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/3192a36aaba1cd202da06d9a032a0211.MID
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/5f21133c0a0469f31e7004b4368b10a6.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/d2d1417ceaad13755be0b2ff10fdce0f.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/a9eabb1bc8d2de4a7b4614d62177c8fe.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/9dead2e9957e191a9d80f0223f71222a.mp3
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14. Koncerter i 2018 
 

Referenceliste for afholdte koncerter. 
Opdateret pr. dec. 2018 

 
I alt 14 koncerter i 2018 

 
Dato Arrangement Sted Arrangør 

16.dec.2018 Julekoncert 4 Glostrup Kirke, 
Glostrup 

Glostrup Sogn 

14.dec.2018 Julekoncert 3 Vanløse Kirke Vanløse Lokalråd 
8.dec.2018 Julekoncert 2 Østervang kirke, 

Glostrup 
Glostrup Sangforening af 
1883, støttet af Glostrup 
Kommune 

13.dec.2018 Julekoncert 1 Dalvangens 
Plejecenter, 
Glostrup 

Odd-Fellow Logen 

7. okt. 2018 Festkoncert m 4 A. Kirkebjerg 
Skole Vanløse 

Kirkbjerg Skole 
Vanløse 

Støttet af Vanløse Lokalråd 

6. okt.2018 Festkoncert m. 4.D Glostrup 
Skole 

Nordvangskolen, 
Glostrup 

Glostrup Sangforening af 
1883, støttet af Glostrup 
Kommune 

8.okt – 
11.okt 2018 

5. GS Korfestival Bethesda, 
Rømersgade- 
København 

Glostrup Sangforening af 
1883 

23. sep. 
2018 

Glostrup Sogn: 
Bevægegudstjeneste 

Østervang 
Kirke, Glostrup 

 

10.juni 2018 Forårs Koncert Bygningskulturens 
Hus, Borgergade 111. 
K 

Glostrup Sangforening af 
1883 

2. Juni 2018 Kordage i Tivoli Pantomime teateret  i 
Tivoli 

Kor72 

29. apr. 2018 Hallo Europa, Hier Hamburg Hauptkirche St. 
Katharinen - 
Hamburg 

Hamburger Liedertafel 

29. apr. 2018 Den danske sømandskirke I 
Hamburg 

Det danske Hus  

27, jan. 2018 Nytårskoncert,  Nordvangskolen 
Glostrup 

Glostrup Sangforening af 
1883, støttet af Glostrup 
Kommune 

17. jan. 2018 VOC. Valby  VOC Nytårskoncert 

2017    
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15. Noder 
Nye Noder i 2018 

 
 

Titel Musik Tekst / Arrangør Bemærkninger 
Aley Cat  

Bent Fabricius 
Bjerre 

  

Befal du dine veje Hassler   

Blue Moon Lorens Hart Rich. Rodgers  

Bei mir bist du schön Cahn - Chaplin Scolom Secunda  

God only knows Brian Witon & 
Tony Asher 

  

 
Du er min øjesten 

 
Sven Gyldmark 

Arr. Ole 
Jørgensen 

 

Herre du vandrer 
forsoningens vej 

Tore Littmark Lissner  

Habanera  G. Bizet   

Jul, Jul strålande Jul Nordqvist   

 Kvinder  Franz Lehar   

Kende I den om Rudolf Marks   

Oh, Holy Night    

Puttin on the Ritz Irvin Berlin   

Visen om de atten svaner Cornelis 
Vreeswijk 

  

 
 
 

Der er tilgået Glostrup Sangforening 14 nye noder i 2018, således at vores arkiv nu 
indeholder ca. 1689 titler. 
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Arkiv 
Arkivet i kælderen på Nordvangskolen er tidligere blevet drastisk indskrænket. Vores 
arkiv består af ca. 10 ringbind med noderne i alfabetisk orden. Det er således at der er 
ét (1) eksemplar af hver node i arkivet. Alle andre noder er kasseret. 
Alle GS noder, som er kategoriseret i 3 kategorier, 1-2 & 3. 

 Kategori 1 er noder som enten er aktuelle eller som GS senere hen vil bruge. 
 Kategori 2 er noder / numre som med lidt omskrivning vil kunne bruges. 
 Kategori 3 er noder som vi med den interesse vi har i dag, ikke vil blive brugt, 

men som dog gemmes. 
Kategori 1 og 2 noder er scannet og ligger som digitale noder i "Drop box". 
Alle noder er registret i en exel-database, som administreres af arkivarerne. 
Adgang til denne drop box har alene dirigenten, arkivarerne og hjemmeside 
administratoren. 
Udarbejdelsen af MP3 filer og til dels MIDI filer været brugt i det personlige 
hjemmearbejde. Disse filer er ligeledes arkiveret i Drop-box. 

 
Glostrup Sangforening indkøbte i 2012 nodeprogrammet ’SIBELIUS 2012’ og når 
noden er indtastet og tjekket, arkiveres en PDF fil, på hjemmesiden. 
SIBELIUS kan også fremstille MIDI filer og vores dirigent laver MP3 filer. Vi 
fremstiller en MP3 fil for alle 4 stemmergrupper, og én samlet med alle stemmer. 
Derved har sangerne mulighed for at bruge computeren for at øve sig derhjemme. 

 
Alle noder vil være at finde på hjemmesiden og sangerne skal selv printe noder til 
brug for prøver og koncerter. Arkivaren har kun få eller ingen eksemplarer til 
uddeling til de sangere, der glemmer selv at printe. 

 
Dirigenten udarbejder og fremsender til sangerne en nodeliste. Arkivaren lægger den 
på Websiden, sammen med de noder vi har på repertoiret. Hvis der kommer tilføjelser 
til denne liste, opdateres hjemmesiden. Det er sangerens opgave at holde sig orienteret 
ved daglig kontrol af hjemmesiden, printe noden og indsætte denne i en nodemappe 
med alfabet. 
Noderne, og kun de noder der er listet på nodelisten, skal være indsat i mappen i den 
alfabetiske følge, (så vil der heller ikke være tvivl om hvad musikstykket hedder!). 
Gamle noder skal kasseres! 

 
 

KODA afgifter. 

Alle koncerter er anmeldt til KODA, i henhold til gældende regler. 
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16. Medlemsliste, - Medlems til- afgang for 2018 
 
 
Årsnåle: 
Årsnåle til medlemmer af Glostrup Sangforening af 1883. 
Der er ikke uddelt 10 års nåle i 2018. 
Der er ikke uddelt 25 års nåle i 2018. 
Der er ikke uddelt 40 års nåle i 2018. 

 

Medlems til- og afgang i 2018: 
Tilgang: 
Kurt Micron, 1. Bas 
Gunnar Friis Proschowsky, 2. tenor 
Mogens Andersen, 2. bas 
 

 
 
Afgang: 
Torben Pflug, 2. bas 
Flemming Reib, 2. Tenor 
Jens Christiansen, 2. tenor 
 
Samlet afgang i 2018 på 0 sangere. 

I alt 33 aktive medlemmer. 
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Medlemsliste pr. 29.dec. 2018 
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17. Medlemskaber 

Glostrup Foreningsunion 
Glostrup Foreningsunion er en sammenslutning af foreninger i Glostrup Kommune. 
Denne forening har en fast repræsentation i Folkeoplysningsudvalget og er sammen 
med Center for Kultur og Borgerkontakt med til at tilrettelægge kulturarbejdet, 
herunder Glostrup Kulturnat m.m. I Glostrup Kommune. 
Ansøgninger om økonomisk støtte til større arrangementer skal gå direkte til 
kulturudvalget. 
I 2017 har vi ikke fået tilskud fra materielkontoen. 
Foreningsunionen udsender hvert år en liste med oplysninger om alle tilsluttede 
foreninger samt en række nyhedsbreve. 

 

Dansk Sangerforbund (DSF) 
 

Dansk Sangerforbund (DSF) er en paraplyorganisation for danske mandskor. 
Dansk Sangerforbund arrangerer kurser for mandskorsangere primært i Jylland. 
Dog blev der sidste år afholdt et kursus for mandskorene på Sjælland, (det første 
kursus i 10 år !!) her på Nordvangskolen. 

 
Der er ikke meget ”drive” i DSF, set i forhold til organisationen for de blandede kor, 
KOR72, som bestandigt sætter nye aktiviteter i gang.  

 
I 2018 blev der varslet nye ændringer vedr. amatørmusikkens afregning med 
KODA. Det bliver givetvis ikke en bedre ordning end tidligere. Så vi må betale en 
afgift til KODA hver gang vi optræder. 
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19.     Sket i året 2018: Sanglige begivenheder 
 
VOC. Valby – Nytårskoncert - Onsdag d. 17. Januar 

2018. 
Vores 2 tenor sanger Helge Nielsen er en meget aktiv mand. Foruden hans aktive 
medlemskab af GS er han også aktivt medlem af Valby Omsorgscenter (VOC-Valby) 
Helge havde formidlet at vi skulle begynde året med en Nytårskoncert i Valby. Det er en 
årlig tradition i VOC at man begynder året lidt festligt – altså med os. Vi havde 
sammensat et program af festlige numre som vi var sikre på ville falde i tilhørernes 
smag. 
Vi underholdt en lille times tid en onsdag formiddag. 
 

Nytårskoncert – Nordvangskolen 27 jan 2018 
 
 

 
 
 
Deltagere: 
 

• Orkester: Symfonia Kammerorkester, København 
• Solist: Sopran Angelica Asp - København 
• Kor: Glostrup Sangforenings Mandskor. 
• Glostrup Skole: 4D fra Nordvangs skolen 
• Dirigent og musikarrangør: Ole Jørgensen, København 
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Koncertlængde: 120 min. med pause. 
 
Antal tilhører: ca. 190 personer. 
 
Vision og Samarbejdet med Glostrup Skole: 
Efter vores succesfulde samarbejde med børnene fra Glostrup Skole (klasse 4D/2016) 
med operaprojektet, og i efteråret 2017 med samme klasse, syntes vi det ville være en 
god ide at forsætte samarbejdet fremover. 
Derfor indgik 4D/2017/2018 i samarbejdet. 
Med udvikling af nye koncerttraditioner af høj kvalitet, ønsker vi at bidrage til 
musikglæden, fællesskabet og den lokale, kulturelle identitet i Glostrup. 
Visionen er etablering af Glostrups helt eget professionelle underholdningsorkester, som 
vil kunne indgå i samarbejde med f.eks. foreninger og skoler. Koncerterne skal være for 
alle og med et særligt fokus på børn og familier.  
Vi vil desuden inkludere børnene i ambitiøse musikprojekter, så de får oplevelser for 
livet og mærker hvordan det er at være en del af det særlige fællesskab som omkranser 
musikken. 
 
Nytårskoncerten d. 27. januar 2018 var det andet eksperimenterede forsøg i lille format 
med denne vision. De medvirkende børn havde op til koncerten bygget hver deres egen 
dirigentstok og havde haft besøg af dirigent Ole Jørgensen.  
De havde øvet sig på sangene fra Sound of Music og under forprøven og koncerten fik 
de alle prøvet at dirigere et professionelt orkester og Glostrup Sangforenings Mandskor 
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Publikum: 
Koncerten blev annonceret i FOLKEBLADET, Kulturnaut, Glostrup Kommunes 
Facebookside og via de elektroniske medier. Allerede 1 time før kom publikum og 
aulaen blev hurtigt fyldt. 
 
Vi brugte ikke skolens faste scene, mest fordi skolens flygel absolut skal stå der og ikke 
må flyttes? (Det er den mest uhensigtsmæssige placering af et instrument og begrænser 
for den frie udfoldelse både på scenen og på gulvet. Hvem har dog givet sådan en 
ordre?) 
 
Musikerne og korene var opstillet på langsiden af salen, hvilket gav en bedre kontakt til 
publikum og en mere tæt atmosfære. Der var lejet podier til korene der var placeret bag 
musikerne. 
Der kom ca. 200 besøgende, mange helt nye, som via deres børn og børnebørn fik en 
god oplevelse og som forhåbentlig kommer igen ved vores næste koncert. 
Aulaen er meget velegnet til vores form for koncert. 
 
Næste koncert på Nordvang skolen bliver Familiekoncerten. Den vil blive afviklet 
lørdag d. 6. oktober 2018, kl. 15:00. 
Billetprisen var: 100 kr. for voksne og 20 kr. for børn op til 18 år. 
 
Gennemførsel af koncerten: 
Børnene havde 2 tirsdage før koncerten, haft besøg af dirigent Ole Jørgensen og 
operasanger Angelica Asp, som sammen med sanglærer Lisbet Merlung (Flet) 
indstuderede sangene fra Sound og Music, som børnene skulle fremføre med orkester. 
Før koncerten på Nordvangs skolen blev der afholdt en forprøve på 2½ time med alle 
deltagere. 
 
Koncerten blev gennemført på det annoncerede tidspunkt. 
Koncertprogrammet indeholdt foruden en fællessang også en musikalsk Quiz med 
præmie,  
 
Billeder – Link: 
https://photos.app.goo.gl/Kdyt0uGic2cEHHnD3 
 
 

GS-Seminar på Tisvilde Højskole d. 2 -4 februar 2018 
Atter i år inviterede bestyrelsen til en sang week-end på Tisvilde Højskole. Målet med 
denne week-end  er foruden at knytte det sociale sammenhold i koret at få begyndt året 
med indlæring af en række nye satser som vores dirigent har lavet. Week-enden er 
selvfølgelig et tilbud til medlemmerne, som reelt betaler 30% af omkosningerne – resten 
tages fra GS midler. 
I år var der omkring halvdelen af sangerne der ikke kunne komme – ærgeligt fordi vi 
sangligt vil få et ”efterslæb” i indlæringen, som vil tage tid fra de ordinære prøver – 
ærgeligt fordi vi bruger en masse penge på opholdet, som vi kunne have brugt bedre på 
anden måde. 
Men det var hyggeligt på Tisvilde Højskole – gode rammer – dejlig mad og hyggeligt 
samvær. 
 
 

https://photos.app.goo.gl/Kdyt0uGic2cEHHnD3
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DSF sangkursus 2018 – Søndag d. 25. februar 2018. 
Det er andet år Dansk Sangerforbund, Sjællands afdelingen holder dette kursus med Jon 
Hollesen. Et kursus hvor Jon kommer alle sangens nuancer igennem. Kurset varer ca. 6 
timer inkl. Frokostpause. GS har som bekendt udmeldt sig af DSF og vil derfor ikke 
deltage i kurset i 2019, dog har vi lovet at reservere lokalet, hvis man ønsker at 
gennemfører kurset, hvad jeg dog ikke tror på. 
 

Vestegnens Kortræf - Søndag d. 4. mar. 2018. 
Årets Kortræf for kor på Vestegnen, der udgøres af Albertslundkoret, Vallensbæk 
koret, Glostrup Musikor, Vox Hospitalis, Brøndbykoret og Glostrup Sangforening af 
1883, inviterede atter i år til koncert. 
Korene må hver især synge 15 min. 
Fællesnummeret var:  
I 2018 var Vox Hospitalis arrangør. Koncerten blev holdt på Nordvangskolen, 
Aulaen. 
Men, desværre lagde 18 sangere sig med influenza i ugen op til koncerten. Så 
liggende i sengen meldte vi afbud – lidt synd for arrangørerne – der havde gjort 
sig stor umage og lagt mange kræfter i arrangementet. Koncerten blev 
gennemført, men umiddelbart efter udmeldte Vos Hospitalis sig af 
sammenslutningen. Glostrup Musikor var også lidt slappe i koderne og 
overvejede at melde fra fremover.  
GS indkaldte til møde hvor alle kor var repræsenterede. Vi blev enige om at 
fortsætte men i en lidt anden form, en work-shop form. Albertslundkoret er 
værter og kommer i løbet af vinteren med forslaget.  
Så endnu holder vi sammen !!! 
 

 
 
Kordag I Tivoli – Lørdag d. 2. Juni 2018 
Det er efterhånden en tradition at Kor72 og TIVOLI inviterer til kordage I Tivoli. 
De mange kor der tilmelder sig optræder forskellige steder i Tivoli, på Plænen, 
Harmonien og på Pantomimeteateret. 
Glostrup Sangforening deltog også i år på Pantomimeteateret på en dejlig varm 
sommerdag. 
Men ikke mange tilhørere. 
GS deltager ikke i 2019 
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Hallo Europa – Hier Hamburg 
28-29-30 april 2018 

 
Sådan lød invitationen til os i februar måned. 
Vi, Hamburger Liedertafel von 1823 (HL) holder 195 års jubilæums koncert i 
Haupkirche St. Katharinen d. 29 april 2018 kl. 18:00. 
Der skal synges sange fra europæiske lande, Danmark, Finland, Norge, Sverige 
Skotland, Irland….i alt 18 lande.  
Vi I ikke komme og repræsentere Danmark?  
Vi var imponeret over at HL magtede så mange kor på én gang. Men tyskerne kan jo så 
meget. Så vi sagde ja tak. Glædede os til turen.  
 
Tilmelding, hotelbestilling, bus leje til 30 personer og så afsted 6-7 timers rejse er jo 
ikke så vanskelig.  
Vældige gode værter, Hubertus og Hans Jörg tog imod os, førte os rundt i Hamborg. Fint 
hotel, god mad, flinke mennesker, hvad kan man ønske sig mere. 
Et besøg på udsigt balkonen på Elbsymfonien, sight seeing i Hamborgs store havn førte 
os til Den Danske Sømandskirke, hvor vi blev beværtet flot og kvitterede med en lille 
ønskekoncert på ½ time.  
Herfra til koncerten – en kort opvarmning, så var vi klar.  
Men for os danskere var festkoncerten lidt af en skuffelse, da det gik op for os at de 
eneste gæster udefra var os selv. Alle de andre lande var kun repræsenteret ved deres 
sange, sunget på tysk af værtskoret. 27 sange eller musikalske indslag kun afbrudt af 1 
times spisepause og en række taler. Så klokken 23 kunne køre med bussen tilbage til 
hotellet, godt trætte og lidt skuffede (over koncerten). Tysk, tysk………Hør CDén og 
bedøm selv 
Men vores guider skal have stor ros. De gjorde turen til et rigtigt godt minde og en 
oplevelse 
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Glostrup Sangforenings Forårskoncert.  

Bygningskulturens Hus- Borgergade 111. K 
Søndag d. 10. juni 2018. 

 
Siden 2008 har GS afholdt en forårskoncert. 
De første mange år optrådte vi på Ny Carlsberg Glyptotek, men blev forvist” at en ny 
bestyrelse ville noget andet end amatør-koncerter. 
I to år optrådte vi så på Nationalmuseet, i museets auditorium. Ikke så festligt og 
indbydende som Ny Carlsberg Glyptoteket, men meget udmærket. 
Det havde dog været bedre hvis vi kunne optræde i forhallen, så var det meget nemmere 
at få tilhørere idet turisterne kommer og går i en lind strøm. 
Det første år fik vi lokalet gratis, men i år havde museets revision forlangt en leje på 
6.000 kr. for salen. 
Derfor fandt vi en anden koncertsal i Bygningskulturens Hus i Borgergade. Fin sal, og vi 
blev vel modtaget. Men turistmæssigt var det meget dårligere end Nationalmuseet. 
Vi ser os om efter nye lokaliteter til 2019 Forårskoncerten. 
Vi fremstillede plakater og flyers for at guide publikum til salen og det lykkedes da også 
at få nogle tilhørere.  
Efter koncerten spiste koret på Restr. Gilleleje i Nyhavn.  
Vi havde hele restr. for os selv. En meget hyggelig eftermiddag med god stemning. 
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Bygningskulturens Hus 
Borgergade 111. 

København K 
 
 
 

Bevægegudstjeneste: Østervang Kirke 
Søndag d. 23 sep. 2019 

 
 
Hver tredje år inviterer Glostrup Sogn sin menighed til en utraditonel Gudstjeneste. En 
Gudstjeneste hvor menigheden bevæger sig rundt til forskellige ”stationer” i sognet. På 
disse stationer foretages de sædvanlige kirkelige ritualer,    skriftlæsning , nadver etc. 
 
Glostrup Sangforening har deltaget hver gang også i 2018, hvor vi sang i Østervang 
Kirke ved afslutningen af Gudstjenesten. 
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GS-korfestival - Bethesda 
Mandag, onsdag og torsdag d.8, 10 & 11. oktober 2018 

 
I 2014 prøvede vi om det var muligt at genoptage Bethesda korkoncerterne som var 
gennemgående i 1990erne. 
Det var et ønske fra tidligere SU-medlemmers side og fra vores bestyrelse at genoptage de 
koncerter, som GS tidligere havde været en del af i Missionshuset Bethesda. 
Disse koncerter ophørte i midten af 1990erne pga. missionshuset ombygning og arrangørernes 
nedlæggelse af Kordirigentforeningen. 
I 2014 kunne vi samle 6 kor på den ene dag vi havde afsat for at se om ”det gik” 
I 2015 kunne vi samle 6 kor om mandagen og 8 kor om onsdagen og 4 kor om torsdagen. 
I 2016 kunne vi samle 8 kor om mandagen, 9 kor om tirsdagen og 8 kor om torsdagen. 
I 2017 kunne vi samle 6 kor om mandagen, 5 kor om onsdagen og 9 kor om torsdagen 
Så vi satsede igen i 2018. 
Her tilmeldte sig 6 kor om mandagen, 6 kor om onsdagen og 4 kor om torsdagen. I alt 20 kor 
med deltagelse af ca. 600 sangere. Så lidt færre kor end sidste år. 
Salen var fyldt alle tre aftener med glade sangere. 
Der blev serveret kaffe og the med småkager til. 
Det udarbejdede program, som også var korenes billet fik mange roser med på vejen, for sin 
høje kvalitet. 
Hvert kor havde 15 min. på scenen og den sangmæssige kvalitet var rigtig fin. 
Alle de deltagende kor fik inspiration til det videre arbejde. 
Vi gentager GS-korfestivallen igen i 2019 

 

Rørt til tårer, men dog…… 
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Festkoncert lørdag d. 6. okt. 2018 
Familiekoncert på Vestervangskolen, Glostrup 

 
 

 
 
 
Deltagere: 
 

• Orkester: Nordiske Symfonietta, København 
• Solist: Sopran Angelica Asp - København 
• Kor: Glostrup Sangforenings Mandskor. 
• Glostrup Skole: 4D/2018 fra Nordvangs skolen 
• Dirigent og musikarrangør: Ole Jørgensen, København 

 
 
Koncertlængde: 120 min. med pause. 
 
Antal tilhører: ca. 110 personer. 
 
Samarbejdet med Glostrup Skole: 
Efter vores succesfulde samarbejde med børnene fra Glostrup Skole (klasse 4D/2016) 
med operaprojektet, og i efteråret 2017 med samme klasse, syntes vi det ville være en 
god ide, at forsætte samarbejdet fremover. 
Derfor indgik 4D/2017/2018 i samarbejdet omkring Nytårskoncerten og til denne 
Familiekoncert var det så 4D/2018´s tur til at deltage. Hermed har vi samlet haft 3 
fjerdeklasser med. 
 
Vision: 
Med udvikling af disse nye koncerttraditioner af høj kvalitet, ønsker vi at bidrage til 
musikglæden, fællesskabet og den lokale, kulturelle identitet i Glostrup. 
Vi vil desuden inkludere børnene i fremtidige ambitiøse musikprojekter, så de får oplevelser for 
livet og mærker, hvordan det er at være en del af det særlige fællesskab som omkranser 
musikken. 
 
Familiekoncert projektet, efterår 2018:  
Gennemførsel af koncerten: 
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Projektet var en forrygende succes.  Dirigent og solist besøgte børnene på skolen 3 
gange op til koncerten og sammen med sanglærer Lisbet Merlung (Flet) , underviste 
dem i sange, koreografi og i at dirigere.  
Børnene syntes det var meget spændende at få besøg af professionelle musikere. Det 
lykkedes fint at samle hele klassen til at fokusere på det vi skulle lave sammen.  
Før koncerten på Vestervangs skolen blev der afholdt en forprøve på 2½ time med alle 
deltagere. 
 
Til koncerten strålede børnene af entusiasme og gav den hele armen sammen med 
orkestret.  
Salen emmede af god stemning og vi fik mange positive tilbagemeldinger fra publikum, 
lærere og skoleledelse. 
Børnene havde øvet sig på sangene fra Sound of Music samt ”Min kat den danser 
tango”. Under forprøven og koncerten fik de alle prøvet at stafét dirigere et professionelt 
orkester til tonerne af Champagnegaloppen. 
 
Publikum: 
Koncerten blev annonceret i FOLKEBLADET, Kulturnaut, og via de elektroniske 
medier.  
Allerede 1 time før kom publikum og den Musiske Sal blev hurtigt fyldt. 
 
Vi lånte Glostrup Stadions podier, og takker for deres store hjælpsomhed og velvilje. 
Ligeledes lånte vi Vestervangskolens lydanlæg. Glostrup Skole og Glostrup Ejendomme 
skal herved have stor tak for deres hjælpsomhed. 
 
Musikerne og korene var opstillet mod murstensvæggen i salen, hvilket gav en god 
kontakt til publikum og en mere tæt atmosfære 
Der kom ca. 110 besøgende, mange helt nye, som via deres børn og børnebørn fik en 
god oplevelse og som forhåbentlig kommer igen til vores næste koncert. 
Både den Musiske Sal på Vestervangskolen og Aulaen på Nordvangskolen er meget 
velegnet til vores form for koncert. 
 
 
Koncerten blev efteranmeldt i Folkebladet d. 11. okt 2018. (Se vedlagte omtale) 
Billetprisen var: 100 kr. for voksne og 20 kr. for børn op til 18 år. 
 
Koncerten blev gennemført på det annoncerede tidspunkt. 
Koncertprogrammet indeholdt foruden en fællessang også en musikalsk Quiz med 
præmie,  
 
Billeder – Link: https://photos.app.goo.gl/2LkifmFdJJpn8uGq5 
 
Regnskab: 
 
Der blev bevilget 26.000 kr. til projektet. 
Underskrevet regnskab vedlægges. 
 
Myndigheder: 
Alle tilladelser fra Hovedstadens Beredskab og bevilling vedr. udskænkning af alkohol 
fra Københavns Vestegns Politi er indhentet. 
Koncerten er anmeldt til KODA efter gældende retningslinjer.  
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Festkoncert Kirkebjerg Skole, Vanløse 
 
 
Deltagere: 
 

• Orkester: Nordiske Symfonietta, København 
• Solist: Sopran Angelica Asp - København 
• Kor: Glostrup Sangforenings Mandskor. 
• Kirkebjerg Skole: 4A/2018  

Dirigent og musikarrangør: Ole Jørgensen, København 
 
 
Koncertlængde: 120 min. med pause. 
 
Antal tilhører: ca. 210 personer. 
 
 
Vision: 
Vi ønsker udvikling af nye koncerttraditioner af høj kvalitet, ønsker vi at bidrage til 
musikglæden, fællesskabet og den lokale, kulturelle identitet på Københavns Skoler 
Vi vil inkludere børnene i fremtidige ambitiøse musikprojekter, så de får oplevelser for 
livet og mærker, hvordan det er at være en del af det særlige fællesskab som omkranser 
musikken. 
Sådan lyder visionen. 
Vi fik i år muligheden for at bringe vores succes fra Glostrup Skole videre til 
Københavns Kommune. Kirkebjerg skole i Vanløse syntes projektet fra Glostrup var 
spændende og vi gennemførte koncerten med 4A. 
 
Gennemførsel af koncerten: 
Projektet var en forrygende succes.  Dirigent og solist besøgte børnene på skolen 3 
gange op til koncerten og sammen med sanglæreren, underviste dem i sange, koreografi 
og i at dirigere.  
Børnene syntes det var meget spændende at få besøg af professionelle musikere. Det 
lykkedes fint at samle hele klassen til at fokusere på det vi skulle lave sammen.  
Før koncerten på Kirkebjerg skole blev der afholdt en forprøve på 2½ time med alle 
deltagere. 
 
Til koncerten strålede børnene af entusiasme og gav den hele armen sammen med 
orkestret.  
Salen emmede af god stemning og vi fik mange positive tilbagemeldinger fra publikum, 
lærere og skoleledelse. 
Børnene havde øvet sig på sangene fra Sound of Music samt ”Min kat den danser 
tango”. Under forprøven og koncerten fik de alle prøvet at stafét dirigere et professionelt 
orkester til tonerne af Champagnegaloppen. 
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Glostrup Kulturnat - Lørdag d. 28. okt. 2017. 
 

 

 

 

Året emne for Glostrup Kulturnat var LYS. 

Lyset er livgivende, Lys er glæde… ja rigtig mange måder kan man 
definere emnet på. 

Men det er en ny ting for Kulturnatten og et ønske fra de deltagende 
foreninger at give overgangen til den mørke tid en ramme at arbejde 
indenfor. 

Glostrup Sangforening havde aftalt med Glostrup Shopping Center at vi 
ville lave en times fællessang i Centeret. 2 gange ½ time med dans fra 
Hvissinge Danseforening i sangpausen skulle danne rammen. 

Vores første del gik som den skulle. Mange tilhører og rigtig god 
stemning. Men efter den efterfølgende dans trak alle tilhørerne sig hjem 
igen eller til andre kulturnats aktiviteter, så anden del blev en lidt tam 
affære. 

Så næste år ingen pauser – én lang optræden. 
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Julekoncert Østervang Kirke,  
Søndag d.8. december 2018 

 
 

Julekoncert med  
Glostrup Sangforenings Mandskor,  
Nordiske Sinfonietta Strygekvintet  

og  
solist Angelica Asp. 

Dirigent: Ole Jørgensen 
 
 

 
 
 
 
Glostrup Sangforenings Mandskor gav årets julekoncert i Østervang Kirke sammen med 
Nordiske Sinfonietta Kammerorkester og solisten Angelica Asp.  
Koncerten førte os gennem stemninger af både klassiske julesange og forskellige indslag 
fra andre lande og traditioner. Engelske Christmas-Carols blandet med amerikanske 
julehits, samt naturligvis en perlerække af de skønneste danske julesange. 
 
Det store mandskor sang med smægtende juleklang, Nordiske Sinfonietta Strygekvintet 
akkompagnerede og sangerinden Angelica Asp satte det sidste musikalske julekrydderi 
med både hjerte og humor. 
 
Nordiske Sinfonietta Strygekvintet (www.symfonia.dk) er et professionelt ensemble, 
stiftet af dirigeret af Glostrup Sangforenings Mandskors egen dirigent, Ole Jørgensen.  
Angelica Asp er uddannet fra konservatoriets solistlinje og har medvirket på blandt 
andet Hofteatret, Den Fynske Opera, Opera Hedeland og Malmö Opera.  
Glostrup Sangforenings Mandskor er et af Glostrups mest produktive musikalske 
aktiver. Et velsyngende og traditionsrigt mandskor med rødder tilbage til 1883 
(www.gs-mandskor.dk).  
Julekoncerten blev ledet af dirigent Ole Jørgensen (www.olejorgensen.com). 
 
 

http://www.symfonia.dk/
http://www.gs-mandskor.dk/
http://www.olejorgensen.com/
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Gennem rigtig mange år har Glostrup Sangforening med støtte fra Glostrup Kommune 
afholdt sin årlige julekoncert i Østervang Kirke.  
En dejlig og god tradition er hermed videreført. 
Stor tak til Kulturudvalget for en fantastisk støtte. 
Tak til Glostrup Sogns Menighedsråd for lån af kirken. 
 
Desværre var der ikke programmer til alle de fremmødte tilhører. 200 stk. havde vi på 
forhånd udlagt på stolene sammen med vores traditionelle quiz-kupon. 
Så vi måtte til kopimaskinen for at alle kunne få et program og være med til 
konkurrencen. 
Så over 200 tilhørere kom til vores koncert, og sørgede for en dejlig og afslappet 
stemning.  
 
Koncerten er annonceret i Folkebladet, Kulturnaut, POLITIKEN, Glostrup Sogns 
Menighedsblad, elektroniske plakater og gennem Face Book. 
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Julekoncert på Dalvangens Ældrecenter  

Torsdag d. 13.dec. 2018. 
 

 

 

 

Endnu en af vores faste traditioner er at synge julen ind på Dalvangens Plejecenter i 
Glostrup. Det er en del af traditionen at vi gør det sidste torsdag i november måned. 

Men i år blev koncerten flyttet til torsdag d. 13. dec. 2018, fordi Dalvangens 
Plejecenter var lukket af myndighederne pga. sygdom blandt beboerne. 

Men en julekoncert skal de ældre have, det manglede bare. 

Koncerten på plejehjemmet er sponseret af Odd Fellow Ordenen i Glostrup.  

Vi mener at vore ældre medborgere er glade for at vi kommer og det er hyggeligt for 
os med årets første æbleskiver og Glögg. 
Dirigent Ole Jørgensen. 
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Julekoncert Vanløse Kirke,  
Fredag d. 14. december 2018 

 
Det er femte gang GS har sunget i Vanløse Kirke. Koncerten kom i hus fordi vores 
dirigent gennem sine kontakter i Vanløse Lokalråd blev bedt om at lave en 
aftenkoncert i kirken. Koncerten gennemførtes sammen med solist Angelica Asp. (Se 
under Julekoncert Østervang Kirke) 
Kirken var fyldt med tilhørere og mange måtte gå forgæves. 
Vi prøver igen til næste år at få en koncert i Vanløse Kirke. 
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De 9 læsninger i Glostrup Kirke  
Søndag d. 16. dec. 2018. 

 

 
Sammen med Sognepræst Esper Silkjær blev "De ni læsninger" afholdt i Glostrup 
Kirke. 
Glostrup konfirmander deltog som oplæsere. 
Kirkens Korsang både a cappella og unisont. 
GS sang 5 sange afsluttende med White Christmas. 
Der var pænt med tilhørere. 
Det er aftalt at vi igen næste år (2018) deltager i et lignende arrangement. 

 
 

Og så blev det jul, IGEN. 
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18. Sket i året 2017: Sociale arrangementer. 
 
Sommerafslutning 
Koncerten på Nationalmuseet den 10. juni er det normalt vores sidste koncert inden 
sommerferien. Så vi benyttede lejligheden til en hyggelig sammenkomst. 
I år var det igen på restr. Gilleleje i Nyhavn. 
Restr. blev ryddet for andre gæster og ca. 40 GSere nød nogle timer sammen med lidt 
god mad, øl og vin og fællessang. 

 
135 års Stiftelsesmarkering d. 25. november 2018. 
Festkomiteen, 2 bas gruppen valgte i år at markere årsdagen for Glostrup 
Sangforenings Stiftelse med en aften på Cafe Axelborg i København. 
Det blev en hyggelig aften med megen god Jazz musik dejlig mad. 
En rigtig hyggelig aften i gode venners lag 
Koret fik i pauserne lov til at underholde de øvrige gæster med sange fra 
vores righoldige repertoire. 
Fin aften og en god markering af korets 135 års fødselsdag. 

 

19. PR arbejdet 
Annoncering og reklamering af GS -  koncert reklame: 
Der er udarbejdet plakater, flyers, programmer til alle de koncerter GS har medvirket 
i. 
Der er indrykket annoncer i Folkebladet, Glostrup Sogns Menigheds blad, Facebook 
m.m. Der skrevet artikler til lokalpressen (Vanløse Bladet, Vanløse Avis) i de områder 
hvor koncerterne skulle afvikles. 
Der er annonceret i Kulturnaut, men om annoncen er optaget vides ikke. 
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20. Planlægning for 2019. 
 
 
 
 

 

 
 
Nye sangere 2019 (Gentagelse): 
Gennemsnitsalderen i GS bliver højere og højere. 
Nu er det jeres (sangernes) opgave at sikre foreningens overlevelse. 
Hold jer ikke tilbage 
 
 

Oversigt: Planlagte Koncerter i 2019 
 
 

Dato Navn Sted 
13. jan 2019 Nytårskoncert, Kirkebjerg Skole Vanløse 
3 marts 2019 Vestegnens Kortræf Albertslund 
25 maj 2019 Frederikssund og Omegns teater Frederikssund 
15 juni 2019 GS sommerkoncert 1 Vanløse Kirke 
16 juni 2019 GS sommerkoncert 2 København 
5. okt. 2019 GS-Efterårskoncert 1 Glostrup 
6. okt. 2019 GS-Efterårskoncert 2 Vanløse 
10 okt. 2019 GS-Korfestival, Bethesda København 
26. okt. 2019 Glostrup Kulturnat Glostrup 
7 dec. 2019 Julekoncert 1. Østervang Kirke Glostrup 
12 dec. 2019 Julekoncert 2, Dalvangen Glostrup 
13 dec. 2019 Julekoncert 3. Vanløse Kirke Vanløse 
15 dec. 2019 Julekoncert 4. Glostrup Kirke Glostrup 
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GS-Korfestival 2019 
 

 
7. - 9. og 10. oktober 2019 

 I 
Bethesda 

Rømersgade 17, 1362 København K. 

Til efteråret skal vi mødes igen i Bethesda. 

Blandede kor, damekor, herrekor, kammerkor, ja alle vokalensembler 

indbydes. 
 

Invitation: 

Glostrup Sangforenings Mandskor inviterer herved til den 6. GS-Korfestival. 

Sidste år var der meget stor tilslutning, idet 600 sangere fyldte salen over 3 

aftener med dejlig sang og musik. Til stor inspiration for alle deltagere. 

Vi følger selvfølgelig succesen op og håber lige så stor tilslutning, som i 2018. 
 
 

Festkoncert på Nordvangskolen – Glostrup. d.5.okt 
2019  

Igen i år arrangeres en FESTkoncert af Glostrup Sangforening.  
Koncerten bliver afholdt d. 5. oktober 2019 efter samme form som i 2018. 
Midler fra Glostrup Kommunes Kulturpulje er ansøgt. 
 
Julekoncerter 2019 

Der bliver i alt 4 julekoncerter i 2019, ligesom vi havde det i 2018. Dalvangens 
Plejecenter, Østervang Kirke, Vanløse Kirke, og De 9 Læsninger i Glostrup Kirke. 
 
Formen for koncerterne i Østervang Kirke og Vanløse Kirke bliver en gentagelse af 
2018 
Midler fra Glostrup Kommunes Kulturpulje og Vanløse Lokalråd (Københavns 
Kommune) er søgt. 
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21. Særlig tak: 
GS retter en stor tak til vores dirigent Ole Jørgensen for hans gode lektioner, 
flotte koncerter, musikquiz og inspirationer til nye projekter.   
GS skylder Helmut Stark stor tak for fremstilling af plakater og programmer, 
som er udført meget professionelt og altid til tiden. 
Tak til arkivar og hjemmesideudvalget for en fin og ajourført hjemmeside. 

 

 

22. Afslutning 
Afslutningsvis vil vi takke alle, vores dirigent, vores solist, Nordiske Sinfonietta, 
aktive som passive medlemmer for et godt år.  
Tak for den tillid I alle har vist bestyrelse og stående udvalg. Tak fordi I sluttede op 
om de arrangementer vi havde tilrettelagt for jer.  
Tak til alle gruppeformænd, tillidsmænd, for det arbejde de har lagt for dagen til 
gavn for denne forening og som er medvirkende til at foreningen trives så godt som 
den gør.  
Tak for et godt år 2018. 
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Hans Lindberg  Kjeld Pedersen       Flemming Petri 
Formand  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
 
 
 

    

 
 

Peter Baunsøe  Jan F. Knudsen  Peter Gjedsted 
Larsen 

Kasserer  Næstformand  Sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingens dirigent
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