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Fredag d. 25 januar 2013 havde Glostrup Sangforening af 1883 sin årlige ordinære generalforsamling. Årsberetningen 
for 2012 blev udsendt på GS’ hjemmeside d. 16 januar 2013, og der kom ikke nævneværdige kommentarer til beret-
ningen og det vedlagte regnskab. Bestyrelsen blev genvalgt og fortsætter som hidtil. Og så har vi taget hul på et nyt år 
med store planer for den nærmeste fremtid. 
 
Allerede i efteråret foreslog vi sangerne at tage til en kor-festival i Krakow - Polen, og ikke mindre end 54 har meldt sig 
til turen. Rejsen foregår med fly til Krakow og opholdet er på 5 dage. Så i perioden 3. til 8. oktober er GS bortrejst. 
   Men inden da skal vi have en række koncerter, som vi pt. forbereder nye sange til. Vores første koncert er d. 3. marts 
2013 hos VUC i Albertslund, hvor vi sammen med andre kor afholder Vestegnens Kortræf  2013. Det er en årlig 
tilbagevendende begivenhed , altid den første søndag i marts måned. Her kan I foruden GS, også høre Al-
bertslundkoret, Brøndby Koret, Glostrup Musikor, Vox Hospitalis og Vallensbæk koret. Koncerten begynder kl. 14.00. 
   Senere samme måned d. 17. marts holder Glostrup Musiknetværk sin årlige "lyskoncert" i Glostrup Kirke og i Glo-
strup Bio. Det er en hel eftermiddag med sang og musik udført af forskellige orkestre og kor der hører til i Glostrup 
Kommune. I år er der kommet nye medlemmer til netværket, idet Glostrup Musikskole, Glostrup Ungdomscenter og 
Vestegnens Harmonika klub medvirker. Glostrup Bibliotek medvirker med en litterat som læser egne digte. Koncerten 
begynder i Glostrup Kirke kl. 13 og afsluttes sidst på eftermiddagen med en Gospelkoncert i Glostrup Bio. 
 
Glostrup Sangforenings sommerkoncert afholdes på 6. år i Ny Carlsberg Glyptoteket søndag d. 2. juni  2013 kl. 14.30 i 
Festsalen. 
   Glostrup Sangforening medvirker igen i år på Valdemarsdag d. 15. juni 2013 i Holmens Kirke ved Danmarks Sam-
fundets højtidelighed ved uddeling af faner og flag. Højtideligheden begynder kl. 19.30. 
   Glostrup Sangforening har foreslået at lave en uge med sang for skolebørn i sommerferien. Deltagere er børn fra 2. 
klasse til 5. klasse, i alt 30 børn. GS og børnene vil indstudere udvalgte sange fra The Sound of Music med vores 
dirigent Ole Jørgensen og sangpædagog Birgit Lyngholm som lærere. I alt 42 lektioner i uge 26 inkl. en koncert om 
fredagen, hvortil familie og pårørende er velkomne som tilhørere. 
 
Glostrup Kulturnat som hvert år afholdes den sidste lørdag i oktober måned, i år lørdag d. 26. oktober, har nu været 
afholdt i 11 år. Hvert år er der blevet efterspurgt fornyelse. Denne fornyelse er hvert år udeblevet, og Kulturnatten har 
kørt i sit sædvanlige mønster. Men i 2013 bliver det måske anderledes. Glostrup Sangforening er blevet bedt om at lave 
et kulturnats-show i Glostrup Hallen for alle de musiske foreninger i Glostrup Kommune. Det arbejdes der på i øjeblik-
ket, og her kan røbes at de fleste af de "store betydningsfulde foreninger" i Glostrup Kommune allerede har sagt ja til 
ideen. Der bliver nedsat en "junta" med GS som indpisker til at planlægge og lede showet. Det bliver et show med 
dansere - sangere - orkestre - teaterfolk o.m.a. som skal underholde. Vi forventer at koncerten begynder kl. 18.00 og 
slutter kl. 23. Men nærmere herom efter sommerferien. 
   Endelig arbejder vi i GS med en ide om at genoptage en tidligere tilbagevendende begivenhed, nemlig Bethesda 
Koncerterne - vi planlægger i 2014 at afholde en koncert med deltagelse af 6 - 8 inviterede kor en torsdag aften. En god 
aften med sang og musik som vi husker det. 
 
Så kære venner - selvom tiden går og vi alle bliver ældre, så skal der ske noget. Vi skal have nye medlemmer og derfor 
skal alle gøre en stor indsats for at skaffe 10 ny medlemmer til GS. Også I, vores venner, kan hjælpe her. I kan få flyers,  
demo DVD, demo CD tilsendt. Så kom bare i gang. 
 
Men vigtigst af alt, kom til vores koncerter - slut op om korets arbejde. 
 
På gensyn 
 
Mange hilsner 
Hans Lindberg 
Formand     


