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 2. Organisation 2016. 
 
Glostrup Sangforening af 1883´s (GS) bestyrelse: 
 
Formand:                                                               Hans Lindberg 
Næstformand:                                                        Poul Thomsen 
Kasserer:                                                                Peter Baunsøe 
Bestyrelsesmedlem:                                               Flemming Reib. (sekr.) 
Bestyrelsesmedlem:                                               Jan Friberg Knudsen. (Webside) 
Bestyrelsesmedlem:                                               Flemming Petri 
 
2 suppleanter til bestyrelsen:                                Kjeld Petersen 
                                                                                 Niels Andersen 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Øvrige tillidsposter: 
 
2 revisorer:   Hans Frederiksen, John Nielsen, 
1 revisorsuppleant:  Leif Olsen   
3 sangere til sangudvalg: Niels Andersen, Arne Kristiansen, Helmut Stark 
1 sanger til koncertudvalg: Poul Thomsen 
Festudvalg:    1. bas gruppen (Første år) 
2 arkivarer:   Torben Pedersen, Hans Frederiksen, 
1 stagemanager:  Hans Lindberg 
Fanebærer og suppleant: Erik Christiansen, Torben Pedersen. 
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3. Set fra formandens stol. 
2016 blev for sangforeningen et meget aktivt år. Ud over de 114 timers undervisning, 
har medlemmerne deltaget en række projekter, seminarer, kor-festival og koncerter, så 
det samlede timer udover undervisningen, er opgjort til ca. 72 timer. I alt 186 timer, 
hvilket er rekord til GS´s historie. 
Det koster selvfølgelig at trække så hårdt på medlemmernes fritid, men på intet 
tidspunkt har bestyrelsen modtaget kritik for det høje aktivitetsniveau.  
Et så højt aktivitetsniveau kræver selvfølgelig en god økonomi.  
 
De største udfordringer for GS ligger lige for. 
Vi mister til stadighed medlemmer og vores gennemsnitsalder stiger år efter år. 
Bestyrelsen har gennem året brugt de metoder vi synes var rigtige for at skaffe nye 
sangere. Mange koncerter, plakater, flyers, roll-up reklamer, face book annoncer og 
meget andet uden at der kom ét eneste nyt medlem.  
Hvis GS ikke skal ophøre om nogle år, må der nye medlemmer til – og det er jer, 
sangere, der har bolden. I alene kan skaffe de medlemmer, der skal til for at 
foreningen overlever – Kom så i gang…..!!!!! 
 
Hvis vi stadig vil opretholde et højt aktivitetsniveau, med mange koncerter, 130 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.  
En enkelt sanger udmeldte sig i år pga. økonomien.  
Det er kedeligt at det er årsagen. Men sådan er det nu engang, uden penge kommer vi 
ikke langt. 
Men vi synes, at GS medlemmer får meget for deres undervisningsgebyr og vi mener 
ikke at vores undervisningsgebyr ligger for højt, når vi sammenligner os med andre 
folkeoplysnings foreninger f.eks. FOF eller AOF. 
 
GS har i år gennemført projekter og koncerter, støttet af Glostrup Kommune og 
Statens Kunstfond. Glostrup Sangforening takker hermed for den store støtte vi har 
modtaget og for den velvilje Glostrup Kommunes Kulturudvalg viser os.   
 
Ligeledes har GS i årets løb gjort brug af Glostrup Sogns Kirker.  
GS takker hermed Glostrup Sogns Menighedsråd for deres velvilje og 
imødekommenhed, når vi ansøger. 
 
2017 byder på en kor-rejse til Budapest i juni – juli måned. Rigtig mange har meldt 
sig til denne tur, omkring 50 personer. Jeg er sikker på at det nok skal blive en succes, 
sangmæssigt og socialt. 
Året byder desuden igen på GS-korfestival i oktober måned. Det synes som om at vi 
med vores initiativ til GS-korfestival, har ramt noget andre kor har manglet, samvær 
og inspiration fra andre kor. Vi håber at der kommer lige så mange deltagende kor 
som sidste år. 
 
Så velkommen 2017 – og husk det med de nye medlemmer – ellers……………. 
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4. Bestyrelsesmøder 
Generalforsamlingen for året 2015 blev afholdt d. 29. januar 2016 på Leragergård.  
Der blev derfor afholdt et bestyrelsesmøde d. 20. januar 2016, som kun omhandlede den 
forestående generalforsamling og året 2015´s regnskab.  
 
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 11.april 2016 konstituerede 
bestyrelsen sig således: 
 
Formand: Hans Lindberg 
Næstformand: Peter Baunsøe 
Kasserer: Peter Baunsøe 
Bestyrelsesmedlem: Poul Thomsen 
Bestyrelsesmedlem: Jan Friberg Knudsen. (WEB side) 
Bestyrelsesmedlem: Flemming Reib.(Sekr.) 
Bestyrelsesmedlem: Fl. Petri 
2 suppleanter til bestyrelsen: Kjeld Petersen, Niels T. Andersen 
 
senere på året (oktober) ændrede bestyrelsen konstitueringen, idet 
Poul Thomsen blev Næstformand og Peter Baunsøe fortsatte som Kasserer. 
 
Der er yderligere gennem året frem til denne generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder, 
henholdsvis d. 11. april 2016, 15. aug. 2016, & 24. oktober 2016 (ét møde efter hvert afsluttet 
kvartal). 
Bestyrelsen har i 2016 udsendt 3 nyhedsbreve til foreningens medlemmer. 
Bestyrelsen har i 2016 udarbejdet 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. Rejser mm 
5. Sangudvalget 
6. Projekter, Bethesda GS-korfestival, Koncerter, Glostrup Kommunes 825 år 

Byjubilæum, Opera på Glostrup Skole. 
 

 

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.  
 



Z:\sharedcloud\octopus\data\tmp\Tentakel-1-3484129030463761231.octo\1046755d-3733-4764-8b3c-555e84635feb.doc 
Page 7 of 42 

15/01/2017 

Bestyrelsen må for regnskabet i 2016 konstatere, at vi får et underskud på nogle af 
vores projekter.  Dette underskud bliver dog mere end opvejet af en samlet besparelse 
på ikke- projektorienterede omkostninger, således at vi også i år kan præstere et 
overskud. 
 
Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi indstiller til generalforsamlingen at fastholde det 
undervisningsgebyr, som blev vedtaget sidste år, på 1800 kr./år for 129 
undervisningstimer.  

Besparelser: 
Bestyrelsen har desuden vedtaget, at vi i 2017 kun optræder på Plænen i TIVOLI én 
gang, enten på Kor-dagen eller på ÅBEN SCENE. 

 
Undervisning: 
Vi har i 2016 gennemført 114 undervisningstimer, idet vi holdt lang sommerferie. 
9 undervisningstimer (maj måned) er betalt uden offentligt tilskud.  
 
Brugerbetalingen for undervisningen i 2016 var på kr. 1.800,00 / år, hvilket giver en 
gennemsnitlig pris på ca. 16,00 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 2016 på 500 kr. pr. 
deltager. Et samlet beløb på ca. 16.000 kr. 

Offentlige Myndigheder: 
Alle formalia vedr. Skat - Selskabs-og Erhversstyrelsen - Danske Bank - Glostrup 
Kommune er ført ajour, herunder Børneattest, Lokalelån, Fuldmagter, 
adgangsrettigheder mm. 
 

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 på National Museet. 
 
Nedenstående liste giver et overblik: 
 

Koncerter Egne Betalte Bemærkninger 
Vestegnens Kortræf x   
Lyskoncert  x  
Tivoli x   
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Forårs koncert – Nationalmuseum x   
Hospice koncert - Måløv x   
Bethesda GS-korfestival x   
Abu Hassan- Opera på Glostrup 
Skole x x  
Rostock Korets – besøg fra Sverige x   
Lions Park, Søllerød x   
Guldbryllup x  GS medlem. 
Glostrup Kommunes 
jubilæumskoncert – Østervang 
Kirke  x  
Glostrup Kulturnat  x  
Dalvangens Plejecenter  x  
Østervang Kirke – Julekoncert  x  
Vanløse Kirke- Julekoncert  (x)  
Glostrup Kirke- De ni læsninger  x  
Glostrup Shopping Center  x  
 

Ad.2 Aktivitet: 
Vi har ved hvert bestyrelsesmøde en 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 2016 har været på niveau som tidligere år med 16 koncerter. 
 
Vi har i løbet af året givet tilbud på koncerter til: 

• Lejre Kulturuge – 1. maj koncert. 
• TV2 – Danmark har talent. 
• DR. – Snobbernes Juleshow. 
• DR – Danmark synger julen ind. 
• FOF Vestegnen – Julekoncert i Glostrup. 
• Egedal kommune – Nytårskoncert på rådhuset. 
• Casting Uitch Iscratch – Reklamefilm om København. 

 

Ad.3. Foreningens hjemmesider 
Opdatering af hjemmesiderne sørger ”hjemmesideudvalget” (Jan Friberg, Hans Fr., 
Poul Thomsen og Torben Pedersen) for at udføre.  
Udvalget har i 2016 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. 
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Hjemmesiderne bliver jævnligt revideret, der bliver lagt nye billeder og artikler ind. 
Arkivarerne sørger for at medlemsliste, aktivitetsplan mm. Bliver ajourført. 
 

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 ingen ændringer for den enkelte sanger, der stadig har 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 ikke foretaget rejser i ind- og udland. 
Vi har haft besøg af et mandskor fra Sverige, Rostock ved Göteborg som gerne ville 
træffe os og lave en koncert sammen med os. På grund af vores travlhed med 
operaprojektet kunne vi kun ”strække” os til et Get Together koncert. 

Ad. 5. Sangudvalget. 
Bestyrelsen har taget referatet fra det årlige sangudvalgsmøde til efterretning. 
Referatet er desuden udsendt til alle sangerne og der er kommet nogle få 
bemærkninger fra medlemmerne. 
Et af sangudvalgets 3 medlemmer har ikke kunnet forlige sig med vores vedtægter og 
de retningslinjer bestyrelsen har udstukket for sangudvalget arbejde og udmeldte sig. 
Efterfølgende har sangudvalget kun to medlemmer. 
 
For en god ordens skyld gentages de retningslinjer, som vores vedtægter angiver og 
den kompetence bestyrelsen har vedtaget og givet sangudvalget. 
 
Vedtægter (uddrag): 

STÅENDE  UDVALG 
 

Stk. 9 Sangudvalget består af 5 medlemmer hvoraf 3 medlemmer vælges på 
generalforsamlingen. 
Korets dirigent og 1 medlem valgt blandt bestyrelsesmedlemmerne, er faste 
medlemmer af sangudvalget. 
     Medlemmerne og korets dirigent er forpligtet til at overholde de bestemmelser som 
sangudvalget med bestyrelsens godkendelse foreskriver med hensyn til orden ved 
sangøvelser, koncerter, udflugter og lignende. 
 
Bestyrelsen retningslinjer for SU arbejdet: 
 

Sangudvalgets kompetence 
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• Sangudvalget udarbejder forslag til linjen i repertoiret under hensyntagen til korets 
arrangementer og formåen.  

• Enhver detailplanlægning af repertoire foretages af dirigenten. 
• Sangudvalget gennemfører ved optagelse af nye sangere stemmeprøvning for disse. 
• Sangudvalget kan udarbejde forslag til orden ved sangøvelserne, koncerter, udflugter 

og lignende. Disse forslag skal godkendes af bestyrelsen. 
 

Møder 
• Sangudvalget mødes 1 gang årligt på en adresse, der bestemmes af sangudvalget. 

Der er intet til hinder for yderligere møder. 
 
 

Ad.6.  Koncerter (Bethesda – Opera i Glostrup Skole – 
Glostrup 825 års byjubilæum) 

Bethesda: 
GS-korfestival i 2015 gav anledning til en gentagelse i 2016.  
Nu dog med en udvidelse af koncertdage med yderligere 3 dage.  
I 2016 kom der rigtig mange tilmeldinger. 
8 kor om mandagen – 9 kor om onsdagen – 8 kor om torsdagen. 
I alt over 650 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 skrev kontrakt med Bethesda for 2017. 4 kor har allerede tilmeldt sig og vi 
håber på en  lige så stor tilslutningen i 2017. 
 

Opera i Glostrup Skole 

 
 
Opera i Glostrup Skole blev gennemført som planlagt. 
Med støtte fra Kulturstyrelsen og Glostrup Kommune gav vi børnene i 4D og deres 
forældre samt det betalende publikum en stor oplevelse. 
Se redegørelsen under punkt 19  
 
 

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. 
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Der er ansøgt om undervisningstimer iht. Folkeoplysningsloven for 2017-2018. 
Der er ansøgt om lån af undervisningslokaler for året 2017-2018.  
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 og Poul 
Thomsen i 2015. 
Kulturnats udvalget har holdt 1 møde i det forgangne år. Mødet omhandlede fordeling 
de midler, der var til rådighed til de ansøgte aktiviteter. 
  
I januar og april 2016 afholdes et stormødemøde 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 formand for Glostrup 
Foreningsunion, én af kommunens tre paraplyorganisationer (De tre 
paraplyorganisationer er: Idræt, Børn og Unge samt Øvrige.) 
 
 
 
Glostrup Kommunes Kulturudvalg har i år efter ansøgning fra Glostrup Sangforening 
bevilget midler til afholdelse af følgende koncerter: 
Lyskoncert i marts måned: ca. 24.000 kr. 
Jubilæumskoncert i Østervang Kirke, oktober måned: 20.000 kr. 
Julekoncert i Østervang Kirke i december måned: 20.000 kr. 
Glostrup Kulturnat: Glostrup Shopping Center: 5.000 kr.  
 
En samlet bevilling til koncerter på ca. 45.000 kr. 
Som det ses af regnskabet er disse midler brugt alene til omkostninger ved 
arrangementerne og der er overfor kommunen aflagt fuldt og helt regnskab for alle 
udgifterne. 
 

Glostrup Kommunes 825 års jubilæum. 
Jubilæumsfestlighederne fandt sted fra 27 august 2016 til 29. okt. 2016. 
En række forslag var indsendt til jubilæums komiteen og hele planen tog form hen 
over foråret.  
Det Center for Kultur og Borgerkontakt i Glostrup Kommune der stod for denne store 
planlægning.  
GS formanden har deltaget i Jubilæums komiteens arbejde i kraft af formand for 
Glostrup Forenings Union (GFU) samt som koordinator for Glostrup Musiknetværk. 
 
Det blev til en stor åbningsfest hen over weekenden i uge 24, med deltagelse af HKH 
Kronprinsesse Mary. 
Der blev afholdt en række koncerter og idræts aktiviteter på Stadion og der var rigtig 
mange tilhørere / publikum som nød arrangementet i det gode vejr. 
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GS´s bidrag til jubilæumsfestlighederne var vores operaforestillinger (2) samt en 
Jubilæumskoncert i Østervang Kirke d. 23 oktober 2016. 
 
 

Borgmester John Engelhardt 60 års fødselsdag. 
Borgmesterens fødselsdag blev markeret ved en reception d. 9 august 2016 på 
Glostrup Bibliotek. GS formand og næstformand deltog. 

 

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 jubilæumskoncert i oktober og en 
julekoncert december måned. 
Vi har tilsagn om at kunne låne kirken til korprøver, når andre muligheder for 
øvelokaler var udtømte. 
   
Der er ansøgt om at afholde en efterårskoncert og en jule koncert i 2017, 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, og Jannik Hansen i forbindelse med Glostrup 
Musiknetværk koncert – Jubilæumskoncerten– Julekoncerten og De 9 Læsninger.  
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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 paraply foreninger 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 informations-virksomhed 
for foreningerne og deres medlemmer på baggrund af medlemsforeningernes behov. 

 
Hvert år i februar måned vælges på generalforsamlingen en bestyrelse som i 2015 så 
sådan ud: 
Formand: Hans Lindberg, Glostrup Sangforening 
Næstformand: Jens Erik Mejsbye, Glostrup Gospel 
Kasserer: Preben Thorvig, Venstre mfl. 
Sekretær: Lise Krøner , Slægtforskningsforeningen for Vestegnen 
Bestr. Medlem: Poul Erik Pedersen, Visens Venner 
Suppleant 2: Birgit Udby, Glostrup Musikor 
Suppleant (1): Yrsa Holm Kristensen, Slægtsforskning. 
Revisor 1: Henning Hansen, GS 
Revisor 2: Hans Frederiksen, GS. 
Revisor suppleant: Benny Klitbo 
 
Som formand i Glostrup Foreningsunion har GS formand ledet bestyrelsens arbejde. 
GFU har afholdt 3 møder i 2016. 
Formanden 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. Forenings-arbejdet, dog ikke til foreningernes drift. 
Glostrup Sangforening har i år ikke fået tildelt et beløb fra materielkontoen. 
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Der afholdes generalforsamling i GFU d. 20. feb. 2017, hvor Hans Lindberg 
genopstiller til formandsposten. 
 

8. Glostrup Musiknetværk: 

 

Medlemmer 2016 
Glostrup Bibliotek, 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 og Vestegnens Harmonika Klub. 
 

2016 – Koncert afvikling 
GS Formand er koordinator af Musiknetværkets arbejde. 
Arbejdet har bestået i udarbejdelse af koncertafvikling og koordinering mellem de 
enkelte aktørgrupper både som kontaktperson og som konferencier på selve dagen.  
 

 

2016- Planlægning 
Der har været afholdt ét møde i dette år, idet musiknetværket indgår en aktør i 
Glostrup Kommunes 825 år jubilæums program. 
For Lyskoncerten i 2016 blev der udarbejdet et budget og en ansøgning til Glostrup 
Kommune (Kulturpuljen) om dækning af udgifterne til Lyskoncerten i 2016. Denne 
ansøgning har Glostrup Kulturudvalg imødekommet i december måned. 
Glostrup Musiknetværk afholdt en ”Lyskoncert”, søndag d. 17. april 2016 i 
henholdsvis Glostrup Kirke og Glostrup Bibliotek (Kælderen).  
Kontakten til de enkelte medlems foreninger sker via mails. 

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 i foråret (i 2016 i 
januar måned). 
Her kommer alle foreninger med deres forslag til den kommende Kulturnat og der 
sættes den deadline for ansøgningerne. 
Der er ca. 220.000 kr i Kulturnatspuljen. 
Disse penge fordeles af udvalget til de ansøgte foreninger. I år var der ca. 10.000 kr. 
til hver forening (arrangement). 
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Planlægning og gennemførelse: 
På grund af GS store engagement i forbindelse med operaforestilingerne i september 
og jubilæumskoncerten sidst i oktober måned valgte vi den lette løsning at optræde for 
Glostrup Shopping Centers handlende i Centeret. 
GS optrådte fredag eftermiddag på scenen i centeret. 

 

 
 
 

10. Dirigent, instruktør, solister og orkester 
Dirigent . 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Dirigent Ole Jørgensen har været vores dirigent i 5 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. 
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Han venlige væsen gør ham desuden til en yderst vellidt person både blandt sangerne 
og hos bestyrelsen.  
 

Instruktør 

 

Solister. 
Som solist ved koncerterne i Østervangkirke og Julekoncerterne i Vanløse Kirke og 
Østervang Kirke medvirkede Angelica Asp (sopran). 
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Orkester 
 

 
 

11. Sangudvalget (SU) – Generelle betragtninger: 
Sangudvalget (SU) sammensættes af 3 valgte sangere på generalforsamlingen, GS 
formand og GS 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. 
 
I beretningen for 2015 stod der: 
 
Repertoire: 
Der er mange ønsker. Nogen vil gerne have mere opera musik. Andre vil gerne have 
et større klassisk repertoire, idet de henviser til tiden omkring 1990, andre igen 
kirkemusik eller flere fædrelandssange.  
Sådan er det når 40-45 sang- og musikglade mennesker er i samme forening. 
SU kan selvfølgelig ikke efterkomme alle sangernes ønsker. 
 
Den hidtidige underholdningslinje fortsætter, som vi har gjort det gennem ret så 
mange år under hensyntagen til: 
 
 ”Hvordan underholder vi vores publikum bedst muligt?” 
 
Vi mener, at den underholdende niche, vi gennem mange år (Phillips og Oles dirigent 
perioder) har fundet, er den rigtige for koret.  
Dette indebærer ikke, at andet end rytmisk musik kan forekomme. Det må gerne være 
en gang ”blandede bolsjer”, som et tidligere SU medlem udtrykte sig. 
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På baggrund af vores succes ved de afholdte koncerter i de tidligere og indeværende 
år, må det stå klart, at den linje stadig er vejen frem. 
 
Koret er glad for, at professionelle kunstnere vi samarbejder med, synes at GS er et 
attraktivt kor at lave koncerter med. Desuden er vi misundt af mange andre kor, fordi 
vi netop laver det samarbejde. 
Vi vil derfor fremover fortsætte med denne aktivitet, da det er en af de muligheder vi 
ser for at kunne tjene nogle penge til vores fremtidige aktiviteter og rejser. 
Hvis man er i tvivl, så tænk på vores succes ved de netop afholdte koncerter. Fyldte 
kirker hver gang. 
 
På baggrund af vores aktivitetsplan planlægges et program og projekter for ca. 2 år 
ad gangen. Hvis indholdet kendes, når denne beretning skrives, er de medtaget. 
Så der er ingen undskyldning for ikke at føle sig orienteret. 
 
Dermed er ikke sagt, at der ikke kan forekomme ændringer i det planlagte, for gode 
ideer er altid velkomne. Det giver noget for koret at arbejde hen imod. 
 
Alt dette er stadig gældende, og der henvises i øvrigt til det udsendte referat fra SU 
mødet i 2016. 

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 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 2016 fra første torsdag i januar til 15. juni, hvorefter der var 
sommerferie til 2den torsdag i august.  
Juleferie blev holdt fra 20. dec. 2015 til anden torsdag i januar efterfølgende år 
(2017).  
Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag var fridage.  
Korprøverne var i 2016 fastlagte på torsdage fra kl. 18:30 til 21:30.  
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14. Repertoire for 2016.  
 

Titel Komponist Tekst forfatter Lyd fil 
Abu Hassan 3 
Penge, Penge 

Carl Maria von 
Weber Arr. Ole Jørgensen  

Abu Hassan 9 
Hil dig vor fyrste 

Carl Maria von 
Weber Arr. Ole Jørgensen  

Abu Hassan10 
Slutsang 

Carl Maria von 
Weber Arr. Ole Jørgensen  

Be my Life’s 
Companion 

Bob 
Hillard/Milton de 
Lugg Arr. Ole Jørgensen  

Bort allt vad oro 
gör C.M.Bellman Arr. Ole Jørgensen MP3 :1.tenor  2.tenor  1.bas  2.bas  

Climb Ev´ry 
Mountain 

Rich. Rodgers-
Oscar 
Hammerstein 2 

Karen Hoffmann 
Arr. Ole Jørgensen  

Den danske Sang Carl Nielsen Kai Hoffmann  

Den blå anemone Egil Harder Kai Munk  
Der kommer altid 
en sporvogn og en 
pige til Sven Gyldmark 

Poul Sørensen – Phillip 
Faber  

Den lille Ole med 
parablyen Ole Jacobsen Peter Lemche  

Edelweiss 

Rich Rodgers-
Oscar 
Hammerstein 2 

Karen Hoffmann 
Arr. Ole Jørgensen  

Forelsket i 
København 

Bent Fabricius 
Bjerre 

Sejr Volmer Sørensen / 
Ole Jørgensen  

Gå med, gå med 
Kai Normann 
Andersen 

Børge og Arvid Müller / 
Ole Jørgensen  

Gribe efter blanke 
ting 

Kai Normann 
andersen Poul Henningsen  

Herligt, en 
sommernat Fr. Kuhlau J. L. Heiberg 

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

En elefant kom 
marcherende Ukendt Ole Jørgensen  

How deep is your 
love 

Berry Gibb, 
Robin Gibb & 
Maurice Gibb. 
1977 Arr. Ole Jørgensen 

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

Hvor smiler fager 
den danske kyst Oluf Ring 

Phillip Faber / Johs. V. 
Jensen  

I believe Ervin Drake, 

Irvin Graham/Jimmy 
Shirl/Al Stillman/ Phillip 
Faber  

In the Mood Glenn Miller Ole Jørgensen  
Jeg ved en 
lærkerede 

Horace Silver / 
Harald Bergstedt Ole Jørgensen  

Jeus bleibe meine Johan Sebastian   

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/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/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/a9eabb1bc8d2de4a7b4614d62177c8fe.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/9dead2e9957e191a9d80f0223f71222a.mp3
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freunde Bach 

Lyse nætter Aske Bentzon 
Alberte Winding/Ole 
Jørgensen  

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   

Min Jesus lad mit 
hjerte få Carl Nielsen B.C.Lund - Phillip Faber  
Når vinteren 
rinder 

Johannes 
Thorrild 

Ole Jørgensen / Johan 
Skjoldborg  

Raindrops keep 
falling on my 
head Burt Bacharach Ole Jørgensen  

Sommervise Otto Mortensen Tøger Larsen  
Susanne, Birgitte 
og Hanne Sven Gyldmark Erik Leth – Phillip Faber  
Solen er så rød 
mor Carl Nielsen Harald Bergstedt  

Some enchanted 
evening 

Rich. 
Rodgers/Oscar 
Hammerstein 2 - William Stickles  

Sproget 
Bernhard 
Christensen 

Poul Henningsen / Ole 
Jørgensen  

Take It Easy, 
Boy, Boy 

Leo Mathiesen 
1940 Arr. Ole Jørgensen  

Tunge mørke 
natteskyer Carl Nielsen 

Phillip Faber / Jacob 
Knudsen  

Ud ad Landevejen Bernhard 
Christensen Herman D. Koppel 

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

When the Saints Traditional Denys Hood 
MP3: 1.tenor  2.tenor  1.bas  2.bas 
 

 
 
I alt 39 numre på vores 2016 repertoire liste. 
 

Jul – repertoire for 2016 
 
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 

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/d967481babfec3ecf715a3a41f06b1b2.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/766e583b08782c718ee898c4e7e76264.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/29b233fcff989d68ffb3ba16fe5659c1.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/d1be39900d45d5a23989c88ab59d2951.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/d967481babfec3ecf715a3a41f06b1b2.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/766e583b08782c718ee898c4e7e76264.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/29b233fcff989d68ffb3ba16fe5659c1.mp3
http://www.gs-mandskor.dk/User_files/d1be39900d45d5a23989c88ab59d2951.mp3
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/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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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 

Glade Jul   
Blandet kor 
arrangement 

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 

Juletræet med sin pynt Egil Harder 
Mogens 
Lorentsen 

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

Julen har bragt velsignet bud   
Blandet kor 
arrangement 

Sneflokke kommer vrimlende Th. Aagaard Jeppe Aakjær 
MP3:   1.tenor   
2.tenor  1.bas  2.bas 

Maria gennem torne går Tysk Folkemelodi Thomas Alvad  

Sancta Lucia 
Italiensk 
Folkemelodi Alex Garff  

Santa Baby Joan Javits  Phillip Springer  

Santa Claus is coming to town 
J.Fred Coots & 
Haven Gillispie Ole Jørgensen  

We wish you a merry Christmas English traditional Ole Jørgensen  
White Christmas Irving Berlin Irving Berlin  
    

 
I alt 19 sange på vores julerepertoire. 

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/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/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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15. Koncerter i 2016 
 
Referenceliste for afholdte koncerter. 
Opdateret pr. dec. 2016 
 

Dato Arrangement Sted Arrangør 
18. dec. 
2016 

Julekoncert 5. 
De ni læsninger 

Glostrup Kirke Glostrup Sogn 

18. dec. 
2016 

Julekoncert 4 Glostrup Shopping 
Center 

Glostrup Shopping 
Center 

11. 
dec.2016 

Julekoncert 3 Vanløse Kirke Vanløse Lokalråd 

10. 
dec.2016 

Julekoncert 2 Østervang Kirke Glostrup Kommune - 
Glostrup Sangforening 
af 1883 

24. nov. 
2016 

Julekoncert 1 Dalvangens 
Plejecenter Glostrup 

Odd-Fellow Logen 

28. okt. 
2016 

Glostrup Kulturnat Glostrup Shopping 
Center 

Glostrup Kommune 

27. okt. 
2016 

Lions Park  Søllerød Senior boligforeningen 

23. okt. 
2016 

Glostrup Kommunes 
825 års 
jubilæumskoncert 

Østervang Kirke Glostrup Kommune – 
Glostrup Sangforening 
af 1883 

13. okt. 
2016 

GS-Korfestival Bethesda, 
København 

GS-Korfestival 

1. okt. 
2016 

Rostock Koret fra 
Sverige 

Nordvangskolen. 
Glostrup 

Glostrup Sangforening 
af 1883 

22.-23 sep. 
2016 

Opera på Glostrup 
Skole. 
Abu Hassan 

Nordvangskolen. 
Glostrup 

Glostrup Kommune, 
Kulturstyrelsen & 
Glostrup Sangforening 
af 1883 

12. juni 
2016 

Forårs Koncert National Museet Glostrup Sangforening 
af 1883 

21. maj 
2016 

Kordage i Tivoli Plænen - Tivoli Kor 72 & Tivoli 

17. apr. 
2016 

Lyskoncert. Glostrup 
Kirke 

Glostrup Kirke. 
Glostrup 
Fritidscenter 

Glostrup 
Musiknetværk 

6 mar. 
2016 

Vestegnens Kortræf Brøndby Kulturhus-  
Brønden 

Brøndby Koret 

2016    
 
 
I alt 15 koncerter i 2016.  
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16. Noder 
Nye Noder 
 
  
Titel Musik Tekst Arrangør 
Abu Hassan 3 
Penge, Penge 

Carl Maria von 
Weber 

Arr. Ole 
Jørgensen 

 

Abu Hassan 9 
Hil dig vor fyrste 

Carl Maria von 
Weber 

Arr. Ole 
Jørgensen 

 

Abu Hassan10 
Slutsang 

Carl Maria von 
Weber 

Arr. Ole 
Jørgensen 

 

Den lille Ole med 
parablyen Ole Jacobsen Peter Lemche 

 

Forelsket i København 
Bent Fabricius 
Bjerre 

Sejr Volmer 
Sørensen / Ole 
Jørgensen 

 

Gå med, gå med 
Kai Normann 
Andersen 

Børge og Arvid 
Müller / Ole 
Jørgensen 

 

En elefant kom 
marcherende Ukendt Ole Jørgensen 

 

Lyse nætter Aske Bentzon 

Alberte 
Winding/Ole 
Jørgensen 

 

Jeg ved en lærkerede 

Horace Silver / 
Harald 
Bergstedt Ole Jørgensen 

 

Jeus bleibe meine 
freunde 

Johan 
Sebastian Bach  

 

Sommervise Otto Mortensen Tøger Larsen  
Solen er så rød mor Carl Nielsen Harald Bergstedt  

Sproget 
Bernhard 
Christensen 

Poul Henningsen 
/ Ole Jørgensen 

 

Blue Christmas Bill Hayes 
Jay Johnson / Ole 
Jørgensen 

 

Have yourself a Merry 
little Christmas Hugh Martin 

Ralph Blane / 
Ole Jørgensen 

 

Hvad er det der gør jul 
til noget særligt 

Peter Sander 
Andersen Ole Jørgensen 

 

 
Der er tilgået Glostrup Sangforening 16 nye noder i 2016, således at vores arkiv nu 
indeholder ca. 1662 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 bruge, 

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 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 eller en MIDI 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 via Landssekretariatet for Amatørmusik i Aarhus, 
i henhold til gældende regler. 

http://www.koda.dk/
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17. Medlemsliste, - Medlems til- afgang for 2016 
 

 

Årsnåle: 
Årsnåle til medlemmer af Glostrup Sangforening af 1883. 
Der er uddelt en 10 års nål til Jan Hasselby og Hans Hagen. 
 

Medlems til- og afgang i 2013: 
Tilgang: 
Henrik Wille 
 
 
Afgang:  
Jan Hasselby, Torben Larsen, Henrik Wille, Arne Kristiansen 
Samlet afgang i 2016 på 3 sangere. 
 
I alt 37 aktive medlemmer. 
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18. 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 Idræt med til at tilrettelægge kulturarbejdet, herunder 
Glostrup Byjubilæum, Kulturnatten mm.  
Ansøgninger om økonomisk støtte til større arrangementer skal gå direkte til 
kulturudvalget. 
I 2015 har vi ikke fået tilskud fra materiale kontoen.  
Foreningsunionen udsender hvert år en liste med oplysninger om alle tilsluttede 
foreninger samt en række nyhedsbreve. 
 

Dansk Sangerforbund (DSF) 
 

 
 
 
Dansk Sangerforbund er en paraplyorganisation for danske mandskor, og er sammen 
med andre amatørkor og orkestre samlet i en Landsforening for Amatørmusikere 
(DAM) . Landssekretariatet for Amatørmusik varetager foreningernes daglige 
forretning overfor statslige myndigheder og KODA. 
Glostrup Sangforening anmelder alle koncerter til landssekretariatet, med oplysninger 
om programmet for koncerten. Kulturministeriet afholder derefter KODA afgifterne, 
således at vi holdes skadesløse.  
Der udgives 4 gange årligt et fælles blad for alle amatørmusikere. Dette blad uddeles 
gratis til alle GS sangere. 
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19. Sket i året 2016: Sanglige begivenheder  
 

Vestegnens Kortræf - Søndag d. 6. mar. 2016.  
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.  
Det arrangerende kor kan invitere et gæstekor, som i år var orkesteret Fresco 
Korene må hver især synge 15 min. 
I 2016 var Brøndby Koret arrangør. Koncerten blev holdt i Kulturhuset Brønden, 
Brøndby Strand. 
Glostrup Mandskor blev dirigeret af Ole Jørgensen. 
 

Glostrup Musiknetværk - Søndag d. 17. april 2016. 

Lyskoncert  
Glostrup Musiknetværk er i 2010 blevet dannet på initiativ af Glostrup Bibliotek og 
har siden oprettelsen fået nye medlemmer og deltagere.  
Oprindeligt bestod Glostrup Musiknetværk af Glostrup Bibliotek, Glostrup 
Byorkester, Glostrup Sangforening af 1883, Visens Venner i Glostrup, Glostrup 
Gospelkor, Glostrup Bio, Glostrup Sogns organister og Glostrup Sogns Børnekor. 
Siden er Glostrup Musiknetværk blevet udvidet med Glostrup Musikor, Jazz Five, 
Glostrup Musikskole, Vestegnens Harmonikaklub så antallet af netværksdeltagere nu 
er på 12. 
 
Afvikling i 2015: 
Koncerten blev afviklet søndag d. 17. april 2016 begyndende i Glostrup Kirke og 
efterfølgende i Glostrup Aktivitetscenter 
Koncerten begyndte kl. 13 i kirken og fortsatte i Glostrup Biblioteks Kælder kl. 15. I 
alt en samlet koncert tid på ca. 3½ - 4 timer. 
I Glostrup Kirke medvirkede: Glostrup Sangforenings Mandskor, Glostrup Musikor, 
Glostrup Musikskole, en litterat og Glostrup Sogns Børnekor. 
På Glostrup Bibliotek medvirkede: Glostrup Byorkester, Jazz Five, Visens Venner i 
Glostrup og  Glostrup Gospelkor . 
Vestegnens Harmonikaklub medvirkede ikke i år. 
Glostrup Sogn og Glostrup Bibliotek lagde lokaler til. 
Tilhørere: 
Ved årets koncert kom der ikke så mange tilhørere som tidligere. Glostrup Kirke var 
besøget dårligt og mange af tilhørerne gik da børnekoret var færdig med at optræde. 
Endnu dårligere var besøget i Glostrup Bibliotek, kun en 10-12 personer. Det var 
åbenbart byorkesterets familie og da orkesteret var færdig med deres program forlod 
disse koncertlokalet. Tilbage var så 5-10 tilhørere. Der kom dog flere til Glostrup 
Gospel,  
Koncerten blev annonceret i Folkebladet. 
 
Fremtid: 
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Glostrup Musiknetværk er enige om at Lyskoncerterne ikke skal fortsætte i samme 
form som i år.  
Glostrup Sangforening som er selvbestaltet tovholder har lagt op til en ændring af 
formen, men ikke alle aktører har givet sit samtykke. 
Derfor vil der ikke blive nogen Lyskoncert i år – men vi vil bruge året til at finde den 
helt rigtige form for koncert, som alle er enige i.  
Glostrup Musiknetværk udvider gerne sin kreds, hvis der er andre foreninger der 
ønsker samarbejdet om projektet 
Glostrup Musiknetværk takker herved Glostrup Kommune for velvilligt økonomisk 
støtte 
 
 

Kordag I Tivoli – d. 21. Maj 2016 
Det er efterhånden en tradition at Kor72 og TIVOLI  inviterer til kordage I Tivoli. 
De mange kor der tilmelder sig optræder forskellige steder i Tivloli, på Plænen, 
Harmonien og på Pantomimeteateret. 
Glostrup Sangforening deltog også i år. 
Vi har 20-25 min. på scenen og vi var sidste kor inden eftermddagspausen. 
Vejret var fint og der var mange tilhørere. 
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Glostrup Sangforenings Forårskoncert. Nationalmuseet, 
Prinsens Palæ, København -  Søndag d. 12. juni 2016. 
  

 
 
Siden 2008 har GS afholdt sin forårs koncert på Ny Carlsberg Glyptotek i festsalen. 
Museet meddelte for et år siden at den nye ledelse have en anden holdning til 
gratiskoncerter, som vi var en del af, og derfor måtte vores samarbejde gennem 10 år 
ophøre. 
Vi søgte derfor et andet sted at holde vores forårskoncert.  
Vi ansøgte om Statens Museum for Kunst, Den Hirchprungske Samling, Kastrupgaard 
Samlingen m.fl., fordi vi ønskede at holde koncerten et sted hvor der mange turister 
og dermed mange tilhørere. 
Efter ansøgning fik vi tilladelse til at holde vores koncert på Nationalmueet, i museets 
auditorium. Et fint lokale (se billede) med en udmærket akustik.  
Vi fremstillede plakater og flyers for at guide publikum til salen og det lykkedes da 
også at få mange tilhørere. 
I 2017 har vi fået lovning på igen at bruge auditoriet til forårskoncerten. 
Efter koncerten spiste koret på Restr. Gilleleje i Nyhavn. Vi havde hele restr. for os 
selv. En meget hyggelig eftermiddag med god stemning. 
 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj56Jr20qvRAhUJFSwKHa_3AjUQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g189541-d207266-Reviews-The_National_Museum_of_Denmark-Copenhagen_Zealand.html&psig=AFQjCNE6jBWgwYhvLPst-ZmBJkf4fie9Hw&ust=1483727760613086
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj56Jr20qvRAhUJFSwKHa_3AjUQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g189541-d207266-Reviews-The_National_Museum_of_Denmark-Copenhagen_Zealand.html&psig=AFQjCNE6jBWgwYhvLPst-ZmBJkf4fie9Hw&ust=1483727760613086
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj56Jr20qvRAhUJFSwKHa_3AjUQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g189541-d207266-Reviews-The_National_Museum_of_Denmark-Copenhagen_Zealand.html&psig=AFQjCNE6jBWgwYhvLPst-ZmBJkf4fie9Hw&ust=1483727760613086�
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Opera på Glostrup Skole. - Projekt: Abu Hassan - Periode: 7. 
sep. 2016 til 23. sep. 2016 
NOTE: 
I årsberetningen medtages kun konklusionen. 
Den afsluttende rapport vedlægges som bilag til beretningen 
 
Konklusion: 
Sted: Du befinder dig på Københavns Vestegn, Glostrup Kommune - i en skoleklasse med 24 børn. 
Instruktøren spørger: Hvor man af jer elever i 4D har set en opera eller en musical ? 
Stor stilhed i klassen - man er endnu ikke helt fortrolig, med denne nye instruktør, hun er jo ikke som 
deres egen lærer? 
 Men efter nogen tid kom svaret, at to af eleverne havde oplevet en opera eller en musical, men kun 
én kunne huske at have set musicalen Shrek. (Havde deres forældre? ) 
 
Så den verden, vi nu skal åbne for dem, er helt ny. 
 
Gennem mindre end 3 ugers arbejde á 3 timer dagligt, formåede vi at indfører disse børn i en helt ny 
verden, en verden de ikke kendte i forvejen og som åbnede deres øjne og ører for en for dem ukendt 
kunstart. Med professionel disciplin og vedholdenhed i prøverne, således at resultatet af arbejdet 
kunne vises for et publikum, der havde betalt for at se operaen. 
 
Instruktøren til klassen: Når I som paladsvagter kommer ind på scenen, er det ikke en flok dalrende 
4D elever der vader ind - Så er det paladsvagter - Soldater…Ud igen... Ind igen...Duer ikke....Ud !!! 
Lidt efter lidt går det op for eleverne, hvad der kræves og til sidst da musikerne, kor og solisterne 
kommer til, fattes helheden. Disciplin og respekt for andres arbejde. Stilhed når andre arbejder. 
 
Og børnene gennemførte det hele og fik forrygende oplevelse ud af det, sammenhold, fællesskab - 
noget ingen andre på skolen fik del i. 
4D på Nordvangskolen bliver nu kaldt OPERAKLASSEN, og to elever fra andre klasser har søgt om at 
komme over i OPERAKLASSEN, fordi den er noget særligt !!! 
 
Og for os andre var og er det en fornøjelse at samarbejde med børnene. At opleve gensynsglæden og 
deres reaktioner, når vi møder dem i skolen og i byen er det som om vi har kendt hinanden i årevis. 
Så målet blev nået.  
Vi er sikre på at den oplevelse børnene her fået, vil give dem en ballast i deres videre uddannelses- 
forløb og liv. 
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Rostock Mandskor, Sverige - Besøg d. 1. oktober 2016 
 
 

 
 

 
Midt i al vores travlhed med Opera-projektet og GS-Korfestival fik vi alligevel plads 
til et besøg fra Sverige. 
Rostock Mandskor, fra en by udenfor Göteborg sendte en forespørgelse til os vi kunne 
arrangere en koncert for dem under deres besøg i København. 
Vi havde ikke tid til at finde andre koncertseder end vores egen Aula på 
Nordvangskolen, men vi kunne vel lave en ”get together”  sammenkomst. 
Så på denne lørdag eftermiddag havde vi nogle hyggelige timer sammen, med god 
sang og musik. 
Om der i fremtiden bliver noget videre samarbejde vides endnu ikke. 
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GS-korfestival - Bethesda 

Mandag, onsdag og torsdag d.10, 12 & 13. oktober 2016 
 
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 onsdagen og 4 kor om torsdagen. 
Så vi satsede igen i 2016. 
Her tilmeldte sig 8 kor om mandagen, 9 kor om onsdagen og 8 kor om torsdagen. I alt 25 kor 
med deltagelse af ca. 650 sangere. 
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 2017  
 

 
Rørt til tårer, men dog…… 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikwOmnq5PKAhUBqHIKHVOSAUEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kristeligt-dagblad.dk%2Fdanmark%2F1.-oktober-1896-l%25C3%25A6s-det-f%25C3%25B8rste-kristeligt-dagblad&bvm=bv.110151844,d.bGQ&psig=AFQjCNFv0TxNN8CiBv7TKEfX9LA2Hp78ng&ust=1452106194315000
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Lions Park – Søllerød - Torsdag d. 27. oktober 2016. 
 

 
 

 
En af vore sangere har familie, der bor på Lions Park Senior boliger i Søllerød, også 
kaldet Det musikalske Ældrecenter. 
Vi blev inviteret til at lave en 50. min. koncert i den smukke dagligstue på 
ældrecenteret. 
Der kom rigtig mange beboere for at høre os. 
En rigtig fin aften – og et godt visitkort fik vi lagt 
 

Glostrup Kulturnat - Fredag d. 28. okt. 2016. 
Vores kulturnat optræden fandt i år sted i Glostrup Shopping Center. 
Under sædvanlige forhold ville kulturnatten kun være den sidste lørdag i oktober 
måned. Men i anledning af 825 år jubilæet havde man udvidet tidsrummet med fredag 
også. 
Det benyttede vi os af. 
Vi lavede et 30. min.s  program på centerets lille scene.  
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Glostrup Kommunes 825 års Jubilæumskoncert. 
Søndag d.23. oktober 2016 
 
Deltagere: 
Orkester: Symfonia Kammerorkester, København 
Solist: Sopran Angelica Asp - København 
Dirigent og musikarrangør: Ole Jørgensen, København 
Kor: Glostrup Sangforenings Mandskor. 
 

 
 
Koncertlængde: 90 min. uden pause. 
 
Antal tilhører: ca. 230 personer. 
 
Gennemførsel af koncerten: 
Koncerten blev gennemført med  
Der blev afholdt en 6 timers generalprøve i Garnisons Kirke i København, søndag d. 
4. sep. 2016, med orkesteret. 
Før koncerten i Østervang Kirke blev der afholdt en forprøve på 1½ timer. 
Koncerter blev gennemført på det annoncerede tidspunkt med ca. 230 tilhørere i kirke 
salen og sidelokalerne. 
 
 

Julekoncert på Dalvangens Ældrecenter - Torsdag d. 24. nov. 
2016. 
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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. 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. 
 

Julekoncert Østervang Kirke, lørdag d.10. december 2016 

 

 
 
 

Julekoncert med Glostrup Sangforenings Mandskor, Symfonia 
Kammerorkesters Strygere og solist Angelica Asp 

 
 
Glostrup Sangforenings Mandskor gav årets julekoncert i Østervang Kirke sammen 
med Symfonia Kammerorkesters Strygere og sangsolisten 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, Symfonia Kammerorkesters 
Strygere akkompagnerede og sangerinden Angelica Asp satte det sidste musikalske 
julekrydderi med både hjerte og humor. 
 
Symfonia Kammerorkester (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. 
 
Alle koncerter i Østervang Kirke begynder kl. 15:30. Allerede ½ time før koncerten 
var publikumskøen så lang at vi så os nødsaget til at åbne dørene før tid. Hurtig blev 
salen fyldt og vi måtte åbne til mødelokalet bag i kirken. 
Kirken kan rumme ca. 200 besøgende, så der var fuldt hus også i år. En hyggelig og 
stemningsfuld koncert. 
Koncerten er annonceret i Glostrup Sogns Menighedsblad, Kulturnaut, elektroniske 
plakater og gennem Face Book. 
Der blev fremstillet programmer som blev udleveret ved indgangen til kirken. 

 

Julekoncert Vanløse Kirke, Søndag d. 11. december 2016 
Det er tredje 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. 
 
 
 

 
 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVgrS_qJPKAhVj8XIKHRPdAIkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FVanl%25C3%25B8se_Kirke&psig=AFQjCNHXyKpmyT9FkjzuCgIKd93SyDiVcA&ust=1452105451675424
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De 9 læsninger i Glostrup Kirke - Søndag d. 18. dec. 2016.  
 

 
 
 
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 (2017) deltager i et lignende arrangement. 
 

Julekoncert i Glostrup Shopping Center – Søndag d. 18. 
december 2016. 
 
Efter vore optræden ved Glostrup Kulturnat bad Glostrup Shopping Center os om at 
komme og give en lille julekoncert i centeret på ca. 20-30 minutters varighed. 
Vi kom lige fra De 9 Læsninger i Glostrup Kirke så vi var allerede i Julestemning. 
Desværre var der afsluttende håndboldkamp i TV, så der var ikke så mange 
handlende. 
Men jul blev det alligevel. 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI_-OZ76vRAhXBKCwKHamgC34QjRwIBw&url=http://www.juletrae.com/shop/lej-et-juletrae-40c1.html&psig=AFQjCNGbpKBSCZnXze327wITTtVnh3nuYw&ust=1483735391303240
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI_-OZ76vRAhXBKCwKHamgC34QjRwIBw&url=http://www.juletrae.com/shop/lej-et-juletrae-40c1.html&psig=AFQjCNGbpKBSCZnXze327wITTtVnh3nuYw&ust=1483735391303240�
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20. Sket i året 2016: Sociale arrangementer. 
 

Sommerafslutning  
Koncerten på Nationalmuseet den 12. 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. 

Dødsfald 
En af vores mest trofaste venner og sangere, Jan Hasselby, døde i sommer efter fleres 
års kamp mod kræften. Jan var 1.bas og elskede sangen. Han nød at være en del af 
vores forening. 
I ugen inden han døde, fik Jan sin sidste koncert med mandskoret på Hospice i Måløv. 
Det var en vemodig slutning på et langt og godt liv for Jan.  
GS har meget at sige Jan tak for.  
Han var skyld i at vi kunne komme til KINA i 2010 og donerede et tilskud til vores 
fælles arrangementer gennem rigtig mange år. 
Jan´s dødsfald er et stort tab for hans familie og vi savner ham rigtigt meget. 
Æret være Jan´s minde. 
 
 

 

 

Udflugt til Christiania – 28. august 2016 
Første bas gruppen arrangerede i september en udflugt og besøg på Christiania i 
København. Der var guidet omvisning, gennem Pusher Street (14 dage senere blev 
den revet ned). Guiderne gav os en meget ”rosenrødt” indblik i Fristadens historie og 
mange gøremål. Men sjovt var det at få Fristadens mange problemer belyst fra en 
anden side end den sædvanlig. 
Vi sluttede med middag kl. 18:00 på Spiseloppen. 
25 personer deltog 
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Hr. Arne Kristiansens Guldbryllup d.24. september 2016 
Hr. Arne Kristiansens guldbryllup blev afholdt på Hotel Søfryd i Jyllinge. 
26 sangere + dirigent ofrede deres lørdagshygge med familien for at synge for 
guldbrudeparret. 
En måned senere udmeldte Hr. Arne Kristiansen sig af sangforeningen. 
 
 

134 års Stiftelsesfest d. 19. november 2016.  
Året Stiftelsesfest d. 134. i rækken blev aflyst pga. manglende tilslutning. 
 

21. 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, Face Book 
mm. 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. 
 
 

22. Planlægning for 2017. 

 

 

Nye sangere 2017: 
Gennemsnitsalderen i GS bliver højere og højere.  
Nu er det jeres (sangernes) opgave at sikre foreningens overlevelse. 
Hold jer ikke tilbage. 
 

Tisvilde Højskole – 3,4 & 5 februar 2017 
Igen i år tager GS på Højskoleophold – og igen på Tisvilde Højskole. 
Over 30 sangere har tilmeldt sig. 
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Vi er sikker på det bliver en lige så stor succes som sidste år. 
 

Dansk Sangerforbunds Kursus d. 26. februar 2017. Glostrup 
Hvert år har de jyske mandskor et kursus i Vandel i februar måned. Til det kursus er 
vi også inviteret, men hvor korene i Jylland kan nøjes med en beskeden rejse udgift 
vil vores blive væsentlig større pga. afstanden til Vandel og broafgift. 
Så derfor har vi presset på for at få et kursus i København. Det er nu lykkedes og det 
holdes i Glostrup. 
Kursusleder er Jon Hollesen. 
Nærmere vil tilgå. 
 

Rejse til Budapest 
I år skal vi på kor-rejse til BUDAPEST. 
Koncertarrangør i Budapest er MusikReisenFaszination (MRF) som også var arrangør 
ved turen i 2013 til Krakow i Polen. 
Turen varer 5 dage (4 nætter) og vi flyver til Ungarn med Norwegien. 
Afrejsedatoen er d. 28.juni 2017. 
Hjemkomst d.2. juli 2017. 
Programmet for turen udsendes senere når informationerne kommer fra MRF. 
 

Efterårskoncert I Østervang Kirke – Glostrup. 
Igen i år har Glostrup Kommune købt en efterårskoncert af Glostrup Sangforening. 
Koncerten bliver afholdt d. 22. oktober 2017 efter samme form som i 2016. 
Økonomien er på plads ved hjælp af midler fra Glostrup Kommunes Kulturpulje 
 

Julekoncerter 2017 
Der bliver i alt 5 julekoncerter i 2017, ligesom vi havde det i 2016. Dalvangens 
Plejecenter, Østervang Kirke, Vanløse Kirke, De 9 Læsninger i Glostrup Kirke 
afsluttende med Glostrup Shopping Center. 
 
Formen for koncerterne i Østervang Kirke og Vanløse Kirke bliver en gentagelse af 
2016  
Økonomien er på plads ved hjælp af midler fra Glostrup Kommunes Kulturpulje og 
Vanløse Lokalråd (Københavns Kommune). 
 

 

23. Særlig tak: 
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 hjemmeside udvalget for en fin og ajourført hjemmeside. 
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24. Afslutning  
Afslutningsvis vil vi takke alle, vores dirigent, vores solister og instruktør, 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 2016. 
 
 
Herlev, 16. januar 2017 
 
 
__________________                      __________________   __________________ 
Hans Lindberg                           Jan Friberg Knudsen                                    Fl. Petri 
Formand                                           Bestyrelsesmedlem                                            Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
__________________                      ___________________                                  _________________    
Peter Baunsøe                                       Poul Thomsen   Flemming Reib 
Kasserer                        Næstformand    Sekretær 
                                                                                  
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Generalforsamlingens dirigent 
 
 
Bilag: 

Opera på Glostrup Skole  
- ABU HASSAN -  

Afsluttende rapport. 
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