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       Herlev 14. august 2014 
 
 
Nyhedsbrev nr. 2014-2 
 
 
En dejlig og god sommer er snart slut. 
Det blev for GS ikke nogen lang ferie, idet vi havde projektet Annie med børn fra 
Glostrup Kommune i uge 27, og Copenhagen Opera Festival i uge 31. Derudover kom 
der en medvirken ved en work-shop i Rudersdal kommune med Sound of Music. Så i 
alt fik vi vel 3 uger, hvor der ikke var sang. 
Selvom mange var taget på ferie, i sommerhus, var der fint fremmøde til alle 
arrangementerne.  
Det kan kun gennemføres fordi vi er så mange !!! 
 
Men inden vi går i gang med vores juleprogram har vi en række koncerter foran os. 
I uge 37 løber Vestegnens Kulturuge af stablen.  
For andet år vil der være store aktiviteter på Vestegnen. 
Vi opfylder Glostrup Kommunes mål med en koncert med kor og orkester i Østervang 
Kirke torsdag d. 11. sep. 2014.  
Prøven er henlagt til Garnisons Kirke i København. 
Vores dirigent har allerede udsendt programmet for koncerten til jer. Det skal nok 
blive en fin koncert. 
 
I slutningen af 1980erne og i 1990erne blev der afholdt efterårskoncerter for kor i 
Bethesda i Rømersgade.  
Det var den daværende kordirigentforening, der var arrangør for disse koncerter.  
En hel uge igennem genlød salen af glad kormusik, og man gik så langt at korene hver 
aften udnævnte "Aftenens kor". 
Alt det eksistere ikke mere. Kordirigentforeningen er opløst .... så der er ingen sang i 
salen længere... 
Gennem lang tid har det været et ønske i bestyrelsen og sangudvalget, at vi skulle 
genoplive tidligere tiders koncertrække i Bethesda.  
Det gør vi så. 
Vi lægger blødt ud med en enkelt aften, torsdag d, 2. oktober. 
Det har været lidt af en opgave at finde de kor, der kunne og ville være med til en 
sådan aften. 
Mange kor er inviteret, og af dem faldt 2-3 stykker fra undervejs, så vi måtte finde 
andre.  
Men resultatet er, at udover vores kor medvirker Gundsøkoret, Hundige Koret, 
Glostrup Musikor, Københavns Politi Sangkor, Musica Viva. I alt 6 kor. 
Der er lagt op til en hyggelig sangaften. 
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Allerede dagen efter får vi besøg fra Sverige af Katrineholms Kammerkor. 
Katrineholms Kammerkor traf vi i Krakow (Polen) på vores tur sidste år.  
De fik invitationen til at besøge os d. 3-5 oktober. 
Koret bliver indlogeret på Hotel Lautrup Park i Ballerup. 
Vi skal sammen med svenskerne have 2 koncerter, lørdag d. 4. okt. 2014 kl. 15:30 og 
i Literatur Haus, Møllegade, N - søndag d. 5. okt. kl. 16:00. 
 
Lørdag aften skal vi spise og hygge os sammen med svenskerne på Hotel Lautrup 
Park.  
Jeg har forlods bestilt plads til 40 GSere med damer. Menuen er 2 retter efter 
køkkenchefens valg. Pris for mad er kr. 325,00 pr. person. Tilbud på vin er 
195,00 kr pr. flaske. 
Men jeg har brug for jeres til-/framelding til denne middag, således at jeg kan 
give hotellet besked. Besked til Poul Thomsen senest d. 1. sep. 2014. 
 
Efter at svenskerne er taget hjem, har vi ca. 4 uger til Glostrup Kulturnat. 
Atter i år er vi sammen med Hvissinge Danseforening, Glostrup Gospel, Glostrup 
Amatørscene og Glostrup Byorkester i Glostrup Hallen. 
Vi har to afdelinger, Den første sammen med børnene fra i sommer med Musicalen 
ANNIE og anden afdeling alene. 
Glostrup Byorkester afslutter aftenen.  
Og så er det vintertid. 
 
JULEN 2014 
Julen for GS begynder 1 november med 3-4 prøver med julesange inden vores første 
koncert på Dalvangens Plejecenter sidste torsdag i november måned. 
Senere kommer der 3 koncerter i række, fredag, lørdag og søndag d. 12-13-14 dec., 
hvor vi sammen med Angelica Asp, ---- 

 
og Ole, skal underholde i Vanløse -, Østervang - og Vor Frue Kirke . 
 
Julen afsluttes vanen tro i Glostrup Kirke med "De ni Læsninger". 
 
Hermed er sangprogrammet overstået for 2014. 
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Sociale Begivenheder: 
 
Men vi har to sociale begivenheder i løbet af dette efterår. 
Først skal vi fejre Arne Olesens 70 års fødselsdag d. 27. sep. 2014 (invitation er 
udsendt) og senere vore egen 131 års Stiftelsesfest d. 8. nov. 2014. Arrangement af 
denne fest er lagt i trygge 1.tenor hænder. Vi glæder os til festen. 
 
Fremtidsplaner: 
I juli måned besøgte jeg den nye moske i Rovsinggade på Nørrebro.  
Moskeen består af to dele, en religiøs del og en kultur del.  
Jeg aftalte med lederen af kulturdelen, at kontakte ham i løbet af september måned for 
at undersøge muligheden for en kulturel aften på tværs af kulturelle forskelle mellem 
indvandrere og danskere. 
Men det hører I nærmere om. 
 
En ny skolelov er nu i gang efter sommerferien.  
I denne lov er der lagt op til samarbejde mellem de frivillige organisationer og skolen. 
Foreningerne i Glostrup har været til en række møder derom og GS har sendt sine 
forslag til samarbejde ind.  
Vi tilbyder et fælles projekt med musicalen ANNIE, med lærerkræfterne på skolen, 
børn fra 1-4 klasse, GS og Birgit og Ole som lærere. 
Vi må så se hvad det bliver til. 
 
I foråret har GS sat et projekt i gang i Glostrup Kommune med henblik på at give vore 
handicappede medborgere en varig oplevelse gennem sang (korsang) og musik. 
Center for Kultur og Borgerkontakt og jeg har inviteret dirigenten Frans Rasmussen 
til et par møder, for at blive inspireret af ham.  
Han har jo gennemført en række projekter som er kendte fra TV, bl.a.Stemmer i 
Opgangen" - Stemmer fra Voldsmose" og sidst men ikke mindst "Stemmer fra 
Odsherred" , hvor psykiske handicappede oplevede det at synge sammen for første 
gang i deres liv. 
Denne oplevelse vil vi også gerne give vores handicappede medborgere i Glostrup 
Kommune. 
Vi håber på at for sat en kor sammen af 30 deltagere. Opdelt i 3 mindre kor á 10 
sangere/hjælpere med hver deres lærer. 
Frans Rasmussen tilknyttes projektet som vejleder mm. 
GS og andre kor i kommunen skal i projektet være støttekor ved koncerterne.  
 
Der er lagt op til i september måned at besøge projektet i Odsherred. 
 
Og det hele koster penge. Mange penge... 
Kulturudvalgsformanden er orienteret og man mener i forvaltningen at der vil være 
stor opbakning for projektet i kommunen. 
Og så må vi se hvad der sker fremover.  
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Så er der taget en række andre initiativer for at få flere sangere til GS.  
 
I foråret kontaktede jeg Sprogskolen i Glostrup for at undersøge muligheden for at 
promovere os blandt skolens elever (3000 elever på års basis går på skolen). 
Mødet var meget positivt, men jeg har ikke hørt fra ledelsen endnu.  
Men det gør jeg i sep. måned. 
 
Det var så alt fra mig her og nu. 
Husk at meddele Poul vedr. middagen på Hotel Lautrup. 
 
God arbejdslyst. 
 
Hans Lindberg 
GS formand 


