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2. Organisation 2019. 

 
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 
            Kurt Michon 

 
 
 

 
 
 
 

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 (Andet år) 
2 arkivarer: Flemming Petri , Torben Pedersen, 
1 stage manager: Hans Lindberg 
Fanebærer og suppleant: Erik Christiansen, Kjeld Pedersen. 
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3. Beretning for året 2019. 
Året 2019 bød på positive oplevelser tiltag men også nogle få mindre positive. 
 

De positive først. 
Aktivitetsniveauet i foreningen er stadig højt og vi fik gennemført rigtig mange 
koncerter i årets løb. Ikke mindre end 18 gange har Glostrup Sangforenings 
Mandskor været på scenen og vist hvad vi kunne. Der har været rigtig mange gode 
tilbagemeldinger, både skriftlige og mundtlige og vi har formået at få helt nye 
publikummer til at høre os eksempelvis ved vores koncerter med børnene på 
Nordvangskolen. Utallige er de forældre, der kommer til os og takker os for ”at 
have  givet børnene den oplevelse, at være en del at et større koncertprogram, hvor 
voksne mennesker tager sig tid til at gøre noget sammen med dem (børnene)”. Hver 
gang vi laver disse koncerter kommer der mere end 120 mennesker, der måske 
aldrig ville være kommet og høre os. 
Der har været efterspørgsler, som vi ikke har kunne opfylde, fordi vi i vores 
planlægning ikke kunne indpasse et ønsket program i vores tidsplan. Vi planlægger 
mere end 2 år frem i tiden, er det altid et puslespil, at få det til at gå op. Vores 
forpligtelser overfor Glostrup Kommune for de bevillinger, der er givet os gennem 
Kulturpuljen, har jo første prioritet. Så må alt andet vige, hvis ikke vi kan forhandle 
os til en ordning. 
Vores planlagte program har år efter år været de samme, Vestegnens Kortræf i 
marts måned, vores afsluttende sommerkoncert i juni. 
Men i første halvår af 2019 lagde vi hårdt ud med helt nye koncerter, idet vi 
allerede først i januar måned medvirkede som ”Fangekor” til en ny serie, der bliver 
udsendt i DR i løbet af foråret 2020. Optagelser, en hel dag fra kl. 7:30 til 18:00 
med utallige gentagelser.  Efterfølgende Nytårskoncert for Odd Fellow Logen i 
Glostrup. Herefter 2 koncerter i Vanløse med børn fra Kirkebjergskole, 2 koncerter 
på én dag, Copenhagen DOX med koncert i Vangede Kirke, koncert i 
Frederikssund Teater sidst i maj måned, og sluttelig en koncert på Hellerup 
Hospice. I alt seks nye steder. 8 koncerter i foråret ! Det er længe siden vi har 
prøvet det. 
Og det fortsatte efter sommer ferien. GS stillede op til Veteran dag, 
Frivillighedsdag, Kulturnat, tre julekoncerter. Alt i alt meget positivt. 
Vi har gennem året blevet modtaget med stor imødekommenhed hos politikerne i 
Glostrup Kommune, I Kulturudvalget idet alle vores ansøgninger er blevet 
imødekommet. Stor tak skal lyde herfra. 
Glostrup Sangforening har underskrevet en kontrakt med Glostrup Kommune om et 
fast årligt kommunalt tilskud på 79.500 kr. / år i tre år (2020 – 2021-2022). Dette 
tilskud giver os mulighed for at planlægge de tre koncerter som vi årligt har 
forpligtet os til. Dertil kommer at det stadig er muligt for os at søge den nu 
reducerede kulturpulje om tilskud til nye ideer. 
”GLOSTRUP FOLKEKOR” er et af de nye tiltag vi har sat i søen. Et fællessangs 
arrangement hvor vi over 5 lørdag eftermiddage (én i hver måned, november, 
december (2019) og januar, februar og marts (2020). Det er vores håb at få så 
mange mennesker til at komme og synge sammen med os. 
GS-KORFESTIVAL har vi igen i år gennemført. Der var tilmeldt 6 kor pr. aften, på 
3 aftener, i alt 18 kor. Men desværre var der færre kordeltagere end tidligere. 
Samtidig havde Bethesda sat prisen på leje af salen op så vi kom ud med et mindre 
underskud. Derfor besluttede vi i foråret at flytte hele GS-Korfestivalen til 
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Koncertkirken på Nørrebro, udvide antallet at festivaldage således at der blive 4 
dage i alt. En samlet besparelse på ca 6000 kr. Et godt udgangspunkt for 2020. 
 
Vores økonomi kommer ud med et resultat på et lille overskud. Vi spinder ikke guld 
på vores aktiviteter, så vi har ingen mulighed for at nedbringe vores 
undervisningsgebyr. 
 

Nyhedsbreve: 
I 2019 har bestyrelsen udsendt 2 Nyhedsbreve til medlemmerne, hhv. i april måned 
efter bestr. møde nr. 2 samt i august 2019. 
Disse nyhedsbreve indeholder information om alt vedr foreningens arbejde, 
kommende koncerter og eventuel planlægning for den nærmeste fremtid.  
Derudover udsendes nye aktivitetsplaner jævnligt til medlemmerne så de kan 
orientere sig om ændrede datoer for koncerter mm.. Disse ændringer sørger vores 
arkivar at lægge på foreningens hjemmeside. 
Medlemmerne informeret yderligere via mails, så snart ændringer foreligger. 
 
I 2019 blev vi optaget som medlem af KOR72, som er en landsorganisation for kor, 
både blandede kor og mandskor. Formanden og et bestyrelsesmedlem deltog i årets 
repræsentantskabsmøde i Odense i foråret. Og her stillede vi en række spørgsmål 
vedr. KOR72 deltagelse i projekter, Kor72 opslagstavle samt fælles 
dirigentforsikring.  
Vores forslag blev vel modtaget og man var i KOR72 glade for at vi deltog med 
konstruktive forsalg. 
Resultatet blev en optagelse i Dansk oplysningsforbund (DOF) som har en 
fællesforsikring for undervisere (dirigent i vores tilfælde) og for GS en besparelse 
på omkring 1800 kr/ år.  
KOR72 har på vores opfordring lavet en opslagstavle, hvor vi kan reklamere for 
vores koncerter. Så det var alt i alt en fin tur til Odense. 
 

De mindre positive 
Vores mangeårige medlem i 2 tenor gruppen Flemming Reib afgik ved døden i 
januar måned. Flemming Reib havde været medlem i koret i mere end 20 år, og det 
var at stort tab for gruppen og ikke mindst for hans hustru, Lisbeth. 
Æret være Flemmings minde. 
 

Desværre bliver vi færre og færre.  
Inden for de sidste 10 år har vi mistet ca. 15 sangere og hvis det fortsætter, vil der 
ikke være ret meget mandskor tilbage om to år. Formanden udsendte et notat derom 
til bestyrelsen i september måned. Bestyrelsen drøftede notatet ved mødet i 
november uden at vi kunne finde nogen løsninger eller fandt nogen nye og brugbare 
ideer. 
Vi besluttede derfor at afholde et medlemsmøde i begyndelsen af 2020, inden den 
ordinære generalforsamling for at høre medlemmernes positive og konstruktive 
ideer til løsningen af problemet. 
Vi lider som så mange andre foreninger under at mænd søger andre steder hen end 
til os og andre folkeoplysende foreninger. 
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Repertoire 
At underholde vores publikum er hjørnestenen i vores udadvendte virke. Det er 
vores mål at lave koncerter, der har en stor underholdningsværdi, gerne med sange 
og melodier, som publikum har lyst til at nynne med på.  
Vores dirigent er rigtig dygtig til af lave de arrangementer, som vi synger og som 
publikum kan lide.  
Det indebærer selvfølgelig, at tidligere tiders sange neddrosles eller helt udgår af 
vores repertoire. Tidligere har disse sange fyldt meget for den enkelte sanger, men 
vi må forny os og acceptere, at der skal nyt til.  
Underholdningsværdien af de gamle sange er i 2020 ikke stor for vores publikum. 
Det nytter ikke at gå i ”GS-nostalgi mode”. Vi skal videre.  
 

 

4. Bestyrelsesmøder 
Generalforsamlingen for året 2018 blev afholdt d. 25. januar 2019 på Leragergård. 
Der blev derfor afholdt et bestyrelsesmøde d. 14. januar 2019, som kun omhandlede 
den forestående generalforsamling og året 2018´s regnskab. 

 
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 9.april 2019 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: Kurt Mikron, Carl Bent Rønnow Torp 

 
Der er yderligere gennem året frem til denne generalforsamling afholdt 3 
bestyrelsesmøder, henholdsvis d. 9. april 2019, 19. aug. 2019 og 19. nov. 
2019. 
Bestyrelsen har i 2019 udsendt 2 nyhedsbreve til foreningens medlemmer. 
Bestyrelsen har i 2019 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 hjemmesider. 
4. Medlems situationen 
5. DOF / KOR72 
6. Glostrup Kommune, Foreningskonferencen, Kulturaftale mm 
7. Koncerter, (Bethesda) GS-korfestival, Koncerter, Julekoncerter. 
8. ”Glostrup Folkekor” 
9. Nye projekter (koncerter i 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 vedtog i 2018, at reducere antallet af undervisningstimer fra 126 
timer i 2018 til 111 timer i 2019. 
 
Tilbud: 
GS har i 2019 afgivet tilbud på koncerter til: 

• Magrethe Kirken i Valby 
• Kræftens Bekæmpelse i Glostrup (forårsfestival) 
• Glostrup Sogn, Fælles Julekoncert 
• Frimurerlogen, Blegdamsvej, København Ø. 

 
Undervisning: 
Vi har i 2019 gennemført 111 undervisningstimer, med sommerferie fra uge 25 til 
uge 32. I alt 6 ugers sommerferie. Der blev ikke gennemført lørdag/søndags 
prøver i 2019. 

 
Brugerbetalingen for undervisningen i 2019 var på kr. 1.900,00 / år, hvilket giver en 
gennemsnitlig pris på ca. 17,00 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. 

 
GS-Korfestival  (Bethesda): 
Deltager betaling var kr. 55,00. Denne betaling blev afholdt af foreningen. Et samlet 
beløb på kr. 1.540,00. 

 
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 

DR Optagelse           x “Når Støvet har lagt sig” 
Odd Fellow Logen, Glostrup  x  
Bisættelse x   
Kirkebjerg Skole           x     Ingen udg. For GS 
Vangede Kirke           x  
Vestegnens Kortræf x   
Frederikssund teater  x  
Hellerup Hospice x   
Hyltebjerg Kirke Vanløse x   
GS-Korfestival, Bethesda x   
Bryllup I Holmens Kirke           x Og på Sølyst, 

Klampenborg 
Efterårskoncert, Nordvangskolen  x Glostrup Kommune 
Glostrup Veterandag   Glostrup Kommune 
Glostrup Frivillighedsdag  x Glostrup Kommune 
Glostrup Kulturnat  x Glostrup Kommune 
Julekoncert, Dalvangens plejecenter  x Odd Fellow logen 
Julekoncert, Nordvangskolen  x Glostrup Kommune 
Julekoncert, Vanløse Kirke  x Vanløse lokalråd 
Glostrup folkekor, Fællessang (2)  x Glostrup kommune 

 

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 2019 har været på niveau som tidligere år med 20 
koncerter/optrædener. 

 

Ad.3. Foreningens hjemmesider 
Opdatering af hjemmesiderne sørger ”hjemmesideudvalget” (Jan Friberg, Flemming 
Petri og Torben Pedersen) for at udføre. 
Udvalget har i 2019 ikke afholdt nogen møder, men klaret opgaven via mails og intern 
kontakt til vores WEB-master 
. 
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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. 
 
 
 
 



Z:\sharedcloud\octopus\data\tmp\Tentakel-1-3510719848509539780.octo\0fdf2516-4569-4f70-920d-5ce10873a6fa.doc 
Page 10 of 43 

07/01/2018 

 

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 til Intra delen iht. Persondata 
forordningen for den enkelte sanger. 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. I 2019 har ingen 
gjort brug af denne mulighed. 

 

Ad. 4. Medlemssituationen 
Hele året har dette emne været på bestyrelsens dagsorden, idet vi i krystalkuglen kan 
ane de problemer der tegner sig i horisonten for GS-Mandskor. Formanden udsendte i 
september måned et notat om dette, med nogle dystre forudsigelser. For at disse 
forudsigelser ikke skal gå i opfyldelse, skal der gøres noget. I samme skrivelse 
oplistede formanden en række muligheder og bad medlemmerne om at gøre en indsats. 
Notatet er senere efter årsskiftet (2020) udsendt til alle medlemmer og dirigent. 
Vi har i efteråret fået trykt en række flyers som vi bruge for at reklamere for vores kor 
f. eks. ved koncerter og lignende, underudarbejdelse er tillige en reklame af mere 
”varig karakter” som skal ligge på biblioteker, uddannelses institutioner mm. Men 
bedst ville det være hvis sangerne selv gjorde den indsat som vi i bestyrelsen så 
brændende ønsker: At finde en sanger til koret. 
Vores situation bliver ikke bedre af at nogle sangere stopper i protest, en protest enten 
overfor repertoire valget eller ser sig sur på formanden. Manglende humor kan også 
være en af årsagerne, men det handikap skal andre tage sig af. 

 
Ad. 5. DOF (Dansk oplysningsforbund) & KOR72. 
DOF: 

Glostrup Sangforenings indmeldelse i DOF skete i juni måned.  
Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede 
folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik.   
DOF's landsorganisation omfatter omkring 250 aftenskoleforeninger samt enkelte 
daghøjskoler og sprogskoler fordelt over hele Danmark. DOF's skoler forestår årligt 
undervisning for ca. 160.000 holddeltagere.   
Landsorganisationen støtter medlemsskolerne i deres daglige virke på en lang række 
områder. Der sker ved på den ene side at give rådgivning, inspiration, viden, 
projektstøtte og netværk til medlemsskolerne og på den anden side at arbejde for bedre 
rammer for aftenskolerne på det politiske niveau – både lokalt og nationalt. 

Med indmeldelse fik vi en række fordele, som vi skal huske, at drage nytte af. 

Se venligst: https://www.danskoplysning.dk/ 

https://www.danskoplysning.dk/
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KOR72: 
Glostrup sangforening har gennem de sidst 25 år været medlem af organisationen Dansk 
Sangerforbund (DSF), som er paraply organisationen for mandskor i Danmark. Der er 
ikke meget liv i DSF, så derfor skiftede vi den landsorganisationen KOR72, hvor der 
udbydes en række forskellige kurser og events. KOR72 har været meget lydhøre overfor 
de forslag som GS havde sendt til bestyrelsen forud for repræsentantskabsmødet i 
sommer. Medlemskontingentet til KOR72 er lidt større end hos DSF, men fordelene for 
medlemmerne er ligeledes forøget. 

 
Ad.6. Glostrup Kommune: Foreningskonference, Kulturaftale 
mm 

 
Foreningskonference: 
Glostrup kommune inviterede til Foreningskonference i februar måned. Ideen med 
konferencen, som afholdes hvert andet år er at tage emner op som er relevante for alle 
foreninger i Glostrup Kommune. Og der er rigtig mange foreninger i kommunen. Alene 
under Glostrup foreningsunions er der 45 foreninger, som repræsenterer 9.500 
medlemmer. Derudover kommer alle ungdomsforeningerne, idrætsforeningerne og alle 
foreninger udenfor paraplyorganisationerne. Alle var inviteret til en to dages konference 
på Glostrup Park Hotel. Emnet for dagenes debat var samarbejde på tværs af foreninger, 
kommunale institutioner – gør tingene anderledes – Glostrup Nye Kommunalpolitik. 
GS formand holdt et indlæg vedr. samarbejdet med Glostrup Skole, hvor der blev fortalt 
om vores erfaringer med koncerter med børn fra 4de klasserne og operaprojektet for 
mange år siden. Efterfølgende blev der nedsat en række erfagrupper, som GS også 
meldte sig til og fik stort udbytte af. Deltagere fra GS-bestyrelse var Jan Friberg, Kjeld 
Pedersen og Hans Lindberg. 
 
Kulturaftale: 
Efter ansøgning, har Glostrup Kommune velvilligt bevilget 79.500 DKK/år i de næste 
tre år idet vi ved denne donation forpligter os til at afholde: En Nytårskoncert, En 
Familiekoncert og en Julekoncert hvert år. Pengene bliver udbetalt hvert halve år i 
januar og juli måned. Det er en fantastisk gestus som Glostrup Kommune herved har 
givet os. I en tid med nedskæringer og mangel på penge i den kommunale kasse, har vi 
virkelig været heldige. Kulturpuljen som vi tidligere ansøgt midler til vores projekter er 
så blevet reduceret, men vi har stadig mulighed for at søge til finansiering af nye ideer 
og projekter. 
 
 
Ad. 7 Koncerter (Nytårskoncert Kirkebjerg Skole, GS-
Korfestival 2019 – Forårskoncert, Festkoncert med børn fra 
Glostrup Skole – Julekoncerter) 

 

Nytårskoncert (2019) med deltagelse af børn fra Glostrup Skole 

Ansøgning til Kulturpuljen nåede ikke at blive færdigbehandlet i Kulturudvalget inden 
den planlagte dato for koncerten i januar måned. Så vi så os nødsaget til at aflyse 
koncerten til stor sorg for 4de D/Nordvangskolen. Efterfølgende har vi besluttet at 
klassen, der nu er 5de D/Nordvangskolen, skal have sin Nytårskoncert. Det bliver i 
Januar måned 2020 i stedet for. 
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Nytårskoncert (2019) med deltagelse af børn fra Kirkebjerg Skole 

Vores projekter med børn fra Glostrup har vagt interesse i Københavns Skolevæsen. 
Lærere fra Vanløse overværede vores koncerter i efteråret 2017 og bad os om at lave en 
koncert i 2018 med én 4de klasse. Men de 2 andre 4de klasser ville efterfølgende også 
have den oplevelse.  

Derfor lavede vi i januar måned en dobbelt Nytårskoncert en søndag eftermiddag på 
Kirkebjerg Skole.  

Lidt af en oplevelse med 2 gange 120 publikummer og nogle fantastiske engagerede 
børn fra begge klasser. 

Familiekoncert (2019) med deltagelse af børn fra Glostrup Skole 
Formål: 
Formålet med disse Nytårskoncerter og Fest-/Efterårs koncerter 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. 
 
Ejerskab af koncerterne: 
Samarbejdet mellem Den danske Sinfonietta (DS) 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, DS 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. 

 
Sommerkoncert(er) 
Vores afslutningskoncert(er) i 2019 blev i år dobbeltkoncerter. Mange gange er det 
tilfældigheder der gør at der er bud efter os. Også denne gang efter koncerten i 
Vangede Kirke under CPH-DOX var der en tilhører med tilknytning til Hospice i 
Hellerup. Hun bad os om at komme og give lidt humør ind i hverdagen på Hospice. Det 
var forprøven på vores afslutningskoncert i Hyltebjerg Kirke. En koncert, der gik lige 
efter ”bogen”. 

GS-Korfestival 2019: 
GS-korfestival i 2018 gav anledning til en gentagelse i 2019. 
Stadig med 3 koncertdage som tidligere. 
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I 2019 kom der lidt flere kortilmeldinger end i 2018. Vi havde også besluttet, at vi kun 
ville have 6 kor pr. aften. Men lidt færre kordeltagere end i 2018 gav udslag på 
indtægtssiden. Og da Københavns Indre Mission (Bethesda) havde sat prisen op for lån 
og opstilling af borde, blev et budgetteret overskud til et mindre underskud. 
Der kom 
6 kor om mandagen – 6 kor om onsdagen – 6 kor om torsdagen. 
I alt lidt under 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 ikke fornyet kontrakten med Bethesda for 20202, men flytter hele arrangementet 
til Koncertkirken på Nørrebro, og udvider festivaldagene med én dag, så der er festival 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i uge 43. En række kor har allerede tilmeldt sig og 
vi håber på en lige så stor tilslutning som tidligere. 
 
 

Julekoncerter 
I 2019 afholdt Glostrup 3 julekoncerter. 
Vores traditionsbundne koncert for de ældre på Dalvangens Plejecenter. 
Som noget nyt ønskede Glostrup Sogn ikke vore julekoncert i år. Den flyttede 
vi så til Nordvangskolen og i samarbejde med Den danske Symfonietta, 4de 
D/ Nordvangskolen 

  Desuden årets julekoncert i Vanløse Kirke,  
 
 
 
Ad 8 Glostrup Folkekor. (Syng Sammen.) 
Det har længe været et ønske at udbrede kendskabet til fællessang. Det måtte være 
muligt at samle Glostrup Borgere til en times fællessang efter Højskolesangbogen, én 
gang om måneden. Efter grundige overvejelser ansøgt vi Glostrup Kommune om 
midler til at afprøve denne ide. Ideen havde Musikskolen også. Men vi var først ude. 
Kulturudvalget gav os midler til at gennemføre projektet med to 
fællessangseftermiddage i alt, i november og december måned. 
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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 2020-2021. 
Der er ansøgt om lån af undervisningslokaler for året 2020-2021. 
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 er 
formand for udvalget. 
Kulturnatsudvalget har holdt 3 møder i det forgangne år. Møderne omhandlede 
ideer til Kulturnatten, fordeling af de midler, der var til rådighed til de ansøgte 
aktiviteter samt opfølgning / regnskab efter afviklingen af kulturnatten 

 
I januar 2020 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 2019 valgt til næstformand for 
Glostrup Foreningsunion, én af kommunens tre paraplyorganisationer (De 
tre paraplyorganisationer er: Idræt, Børn og Unge samt Øvrige.) 
 
Formand Hans Lindberg blev opfordret til at indgå i en arbejdsgruppe 
vedr. det nye Foreningshus, der er under projektering og planlagt senere 
ombygning. Hans Lindberg har repræsenteret de musiske foreninger i 
denne fase. Der blev udarbejdet ”kravsspecifikationer” til de 
projekterende og disse krav er blevet inkorporeret i det færdige design. 
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Glostrup Kommunes Kulturudvalg har i år (2019) efter ansøgning fra Glostrup 
Sangforening bevilget midler til afholdelse af følgende koncerter: 

• Familiekoncert; Nordvangs skolen d.5. okt. 2019: 
27.000 kr.  

• Julekoncert i Nordvangskolen i december måned: 
29.000 kr. 

• Glostrup Kulturnat, i samarbejde med Glostrup Shopping Center: 5.000 
kr. 

• Glostrup Folkekor: Samlet bevilling: 20.000 kr. 
 
En samlet bevilling til koncerter på ca. 81.000 kr. 
Som det ses af regnskabet, er disse midler brugt til omkostninger ved 
arrangementerne og der er over for kommunen aflagt fuldt og helt regnskab for 
alle udgifterne. 

 
 

6. Glostrup Sogn 
Der er gode normale forbindelser og gensidigt godt samarbejde mellem 
Glostrup Sogns Menighedsråd, sognets præster, organister og Glostrup 
Sangforening af 1883.  
Sognet har med velvilje udlånt sangbøger til os i forbindelse med Folkekors 
arrangementerne. 
Vores tilbud til organisternes fælles julekoncert i december kunne ikke passe 
ind i arrangørernes planer for koncerten. 
Der er ikke søgt om julekoncert datoer for det kommende år, idet vi afventer 
resultatet af sognets evalueringen af deres egen julekoncert.  
Vi overvejer, at flytte vores julekoncert i 2020 til det nye Foreningshus i 
stedet for kirken. 

 
 
 
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 repræsenterer 9.000 medlemmer i 
40 foreninger. 
Glostrup Foreningsunion varetager desuden opgaver 
iht. Deres formålsparagraf: 

 
GLOSTRUP FORENINGSUNION er 
hjemmehørende i Glostrup Kommune. 
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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  
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 2019. 
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. 18. feb. 2020. 
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8. 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: Kærlighed 
 
Planlægning og gennemførelse: 

GS gennemførte et ”Fællessangs projekt” i Glostrup Shopping Center.  
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9. Dirigent og solist 

Dirigent . 
 
 
 

 

Dirigent Ole Jørgensen har været vores dirigent i 7 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 Familiekoncerten samt Julekoncerterne i Glostrup 
og Vanløse Kirke medvirkede Angelica Asp. 
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10.    Den danske 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.angudvalget (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. 

 
11.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. 
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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. 
 

11a.Korprøverne: 
 
Korets sæson gik i 2019 fra første torsdag i januar til 16. juni, hvorefter der var 
sommerferie til 2den torsdag i august. 
 
 
Juleferie blev holdt fra 15. dec. 2019 til første torsdag i januar efterfølgende år (2020). 
Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag var fridage. Der var som sædvanligt korprøver i 
skolerne efterårsferie og vinterferie. 
Korprøverne var i 2019 fastlagte på torsdage fra kl. 19:00 til 21:10 med 1 pause indlagt. 
 
 

 
 
 

GS-Korfestival i Bethesda oktober 2019
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12.Repertoire for 2019. 
 

Titel Komponist Tekst forfatter /arrangør 
 Alley Cat  Bent Fabricius Bjerre Arr.:Ole Jørgensen 
 
Be my Life’s 
Companion 

Bob Hillard/Milton de 
Lugg 

 
 
Arr. Ole Jørgensen 

Blue Moon Lorens Hart Rich. Rodgers 

Bei mir bist du schön Cahn-Chaplin Scolom Secunda 

Breaking up is hard to 
do 

N. Sedaka Arr.:Ole Jørgensen 

Basin street blues Spencer Williams Arr.:Ole Jørgensen 

Close to you Burt Bacharach Arr.:Ole Jørgensen 

Du er min øjesten Sven Gyldmark Arr. Ole Jørgensen 

Du burde købe dig en 
Tyrolerhat 

Charley Niessen Polhlhaus 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 / Arr.: 
Ole Jørgensen 

God only knows Brian Witon & Tony Asher Arr.:Ole Jørgensen 

Funiculi, 
Funikula 

 
L. Denza 

Jens Louis Petersen / Arr.:Ole 
Jørgensen 

Herligt, en 
sommernat 

 
Fr. Kuhlau 

 
J. L. Heiberg 

Hvor smiler fager den 
danske kyst 

Oluf Ring Johs. V. Jensen 

 
 
How deep is your love 

Berry Gibb, Robin Gibb 
& 
Maurice Gibb. 1977 

 
 

Arr. Ole Jørgensen 
Habanera George Bizet  

In the Mood Glenn Miller Arr.:Ole Jørgensen 

Love of my Life Freddie Merecury Arr.:Ole Jørgensen 

Life on Mars David Bowie Arr.:Ole Jørgensen 
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Kvinder 

 
Franz Lehar 

 

  Kärlekens Tid Benny Andersson Arr.:Ole Jørgensen 

Morgensang af 
Elverskud 

 
Niels W. Gade 

 
B.S. Ingemann 

Mandalay Oley Speaks Rudyard Kipling 
Morgensang af 
Elverskud 

 
Niels W. Gade 

 
B.S.Ingemann 

Man kan vel ikke gøre 
for at man 
har charme 

 
 
R. Benatzsky 

 
Mogens Dam / Arr.:Ole 
Jørgensen 

March Kvintet Franz Lehar Arr.:Ole Jørgensen 

Make me a Channel of 
your Peace 

Sebastian Temple  

Ob-la-di, ob-la-da Poul McCartney Arr.:Ole Jørgensen 

Puttin´on the Ritz Irvin Berlin  

 
Some enchanted 
evening 

Rich. 
Rodgers/Oscar 
Hammerstein 2 - 

 
 
William Stickles 

 Spread a little    happines Vivian Ellis Arr.:Ole Jørgensen 

 Ol´´ man river Jerome Kern / Oscar 
Hammerstein 

Arr.:Phillip Faber 

Take It Easy, 
Boy, Boy 

Leo Mathiesen 
1940 

 
Arr. Ole Jørgensen 

Top of the world Rich. Carpenter  Arr.:Ole Jørgensen 

 
That´s Amore 

 
Herry Warren 

Jack Brooks / Ole 
Jørgensen 

 
 

I alt 36 numre på vores 2019 repertoire liste. 
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Jul – repertoire for 2019 
 

Titel Komponist Tekst forfatter/Arrangør 
 
Blue Christmas 

 
Bill Hayes 

Jay Johnson / Arr.:Ole 
Jørgensen 

 
Deck The Hall 

 
Traditional 

 
Arr.:Ole Jørgensen 

 
Dejlig er Jorden 

 
Schlesisk 

 
B.S.Ingemann 

 
 
En rose så jeg skyde 

 
 
Cøln 

 
 
Uffe Hansen 

 
Højt fra træets grønne 
top 

 
E Horneman 

 
Peter Faber 

Have yourself a Merry 
little 
Christmas 

 
Hugh Martin 

Ralph Blane / Arr.: Ole 
Jørgensen 

It´s hard to be a 
Nissemand 

De Nattergale Arr.:Ole Jørgesen 

 
 
Julen har bragt velsignet 

 
 
C.E.F. Weyse 

 
 
B.S. Ingemann 

 
Jeg så julemanden kysse 
mor 

 
Tommy Corner 

Susanne Palsbo / 
O Arr.:le Jørgensen 

 
 
Juletræet med sin pynt 

 
 
Egil Harder 

 
Mogens Lorentsen 

Kender I den om Rudolf  Marks  Arr.:Ole Jørgensen 

Santa Baby   

 
Sneflokke kommer 
vrimlende 

 
Th. Aagaard 

 
Jeppe Aakjær 

Maria gennem torne går 
 

Tysk Folkemelodi Thomas Alvad 

 
Santa Claus is coming 
to town 

J.Fred Coots & Haven 
Gillispie 

 
Arr.:Ole Jørgensen 

 Oh Holy Night   

O come all the faithful   

We wish you a merry 
Christmas 

English traditional Arr.:Ole Jørgensen 

White Christmas Irving Berlin Irving Berlin 

I alt 19 sange på vores julerepertoire. 
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13.Koncerter i 2019 
 

Referenceliste for afholdte koncerter. 
Opdateret pr. 31. dec. 2019 

 
I alt 17 koncerter i 2019 

 
Dato Arrangement Sted Arrangør 

28. dec. 2019 Glostrup Folkekor 2 Aktivitetscenteret, 
Sydvestvej, Glostrup 

Støttet af Glostrup 
Kommune 

13. dec. 2019 Julekoncert 4 Vanløse Kirke Vanløse Lokalråd 
12.dec.2019 Julekoncert 2 Dalvangens 

Plejecenter 
Odd. Fellow Logen 

6.dec.2019 Julekoncert 1 Nordvangskolen 
Glostrup 

Støttet af Glostrup 
Kommune 

30.nov. 2019 Glostrup Folkekor 1 Aktivitetscenteret, 
Sydvestvej, Glostrup 

Støttet af Glostrup 
Kommune 

26. okt. 2019 Glostrup Kulturnat Glostrup 
Shoppingcenter 

Glostrup Kommune 

10. okt. 2019 GS-Korfestival, Bethesda København Glostrup Sangforening. 3 
aftener 

5. okt.2019 GS Efterårskoncert 1 Nordvangskolen, 
Glostrup 

Støttet af Glostrup 
Kommune 

28. sep. 2019 Bryllup Holmens Kirke-
Sølyst Klampenborg 

Privat fest 

14. sep. 2019 Frivilligheds dag Glostrup Hallen Glostrup Kommune 
16. juni 2019 GS sommerkoncert  Hyltebjerg Kirke, 

Vanløse 
Glostrup Sangforening 

13.juni 2019 Hospice Hellerup, Sct Lucas 
Stiftelsen 

Sct. Lucas Stiftelsen. 
Bernstorfsvej, 
Hellerup 

Sct. Lucas Stiftelsen 

25 maj 2019 Frederikssund og Omegns 
Teater 

Frederikssund Stifterne 

21. marts 
2019 

Copenhagen DOX Vangede Kirke Gentofte Kommune 

3. marts 2019 Vestegnens Kortræf Albertslund Albertslundkoret 
6. feb. 2019 Odd Fellow Logen, Glostrup Glostrup Odd Fellow Logen 
13.jan 2019 Nytårskoncert, Kirkebjerg 

Skole 
Vanløse Skolen + Vanløse Lokalråd 

(2 konc.) 
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14.Noder 
Nye Noder i 2019 

 
 

Titel Musik Tekst / Arrangør 
Kärlekens Tid Benny Andersson 

 
Ylva Eggehorn/Ole Jørgensen 

Life on Mars David Bowie Ole Jørgensen 

Du burde købe dig en 
Tyrolerhat 

Charley Niessen Pohlhaus Peter Mynte / Ole Jørgensen 

Oh-la-di, Oh-la-da Poul McCartney Ole Jørgensen 

Love of my Life Freddie Mercury Ole Jørgensen 

Breaking up is hard to do N. Sedaka H. Greenfield/Ole Jørgensen 

Close to You Burt Bacharach Hal David/Ole Jørgensen 

Spread a little happiness Vivian Ellis Clifford Grey/Ole Jørgensen 

Top of the World Richard Carpenter John Bettis/Ole Jørgensen 

Those were the days Gene Raskin Ole Jørgensen 

Make me a Channel of 
your Peace 

Sebastian Temple Jane Holstein 

It´s hard to be a 
Nissemand 

De Nattergale De Nattergale 

Det første lys Bjarne Haar Johs. Johansen 

O Come all ye faithfull J. Wade F. Oakley 

 
 
 

Der er tilgået Glostrup Sangforening 14 nye noder i 2019, således at vores arkiv nu 
indeholder ca. 1703 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. 

10. Kategori 1 er noder som enten er aktuelle eller som GS senere hen vil bruge. 
11. Kategori 2 er noder / numre som med lidt omskrivning vil kunne bruges. 
12. 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’. 
Programmet er blevet opdateret i 2018. 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.



Z:\sharedcloud\octopus\data\tmp\Tentakel-1-3510719848509539780.octo\0fdf2516-4569-4f70-920d-5ce10873a6fa.doc 
Page 25 of 43 

07/01/2018 
 

15.Medlemsliste, - Medlems til- afgang for 2019 
 
 
Årsnåle: 
Årsnåle til medlemmer af Glostrup Sangforening af 1883: 
10 års nåle i 2019: Leif Olsen, Peter Gjedsted Larsen 
25 års nåle i 2019: Peter Baunsøe, Erik Christiansen 
Der er ikke uddelt 40 års nåle i 2019. 
Tillykke. 

 

Medlems til- og afgang i 2019: 
Tilgang: 

 
Afgang: 
Hans Hagen 
Gert Bundgård 
Mogens Andersen 
Uffe Egekvist 
 
Samlet afgang i 2019 på 4 sangere. 

I alt 27 aktive medlemmer. 
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Medlemsliste pr. 31.dec. 2019 
 
 

 
 

 
 



Z:\sharedcloud\octopus\data\tmp\Tentakel-1-3510719848509539780.octo\0fdf2516-4569-4f70-920d-5ce10873a6fa.doc 
Page 27 of 43 

07/01/2018 
 



Z:\sharedcloud\octopus\data\tmp\Tentakel-1-3510719848509539780.octo\0fdf2516-4569-4f70-920d-5ce10873a6fa.doc 
Page 28 of 43 

07/01/2018 
 

16.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 2019 har vi ikke fået tilskud fra materielkontoen. 
Foreningsunionen udsender hvert år en liste med oplysninger om alle tilsluttede 
foreninger samt en række nyhedsbreve. 

 

KOR72 
  
Fra årsskiftet er GS indmeldt i KOR72. 
 
Skiftet har medført en række tilbud til de sangere, der vil noget mere end at synge i GS. 
KOR72 iværksætter en række event (som det hedder i dag) for alle kormedlemmer i hele 
Kongeriget.  
Derudover udsendes en række nyhedsbreve om stort og småt , flyers  etc. Med muligheder 
for at dyrke den hobby, vi er en del af. 
 
I 2020 vil der ikke være  en korenes dag i Tivoli , noget mange kor vil savne. Men Tivoli 
kunne ikke finde plads i kalenderen til denne aktivitet. 
 
GS har formået at få KOR72 til at oprette en ”opslagstavle” på KOR72 hjemmeside, hvor 
vi kan indskrive de kommende koncerter vi planlægger.  
Dejligt at der er lydhørhed for  nytænkning. 
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17.Sket i året 2019: Sanglige begivenheder 
 

Projekt: Når støvet har lagt sig 
 

 
 
 
DR Drama er i gang med at forberede optagelser på en ny dramaserie i ti afsnit. 
Serien handler i korte træk om de konsekvenser det får, for helt almindelige mennesker, 
som tilfældigvis – og ulykkeligvis bliver involverede i et terrorangreb. 
Vi skal filme en scene, som skal forestille en åbningsreception i et nyt super fængsel. En 
af vores hovedpersoner, en minister ELISABETH, holder tale. 
Til receptionen optræder et fangekor med deres korleder. 
8-10 mænd som synger en sang eller to. 
Det skal filmes på Kalvebod Fælled skole i Ørestaden TORSDAG DEN 3. JANUAR 
2019 ml kl 7.30 og 17.30 
Hvis nogle i GS Mandskoret kunne tænke sig at deltage, vil jeg bede om, at i sender et 
foto, samt højde og alder til Katja Prudinsky kapr@dr.dk  
Du vil modtage et gavekort på 200 kr samt forplejning hele dagen som tak for den store 
hjælp. 
 
Optagelserne blev senere forlagt til den tidligere Landbohøjskole, nu Københavns 
Universitet, Det Naturvidenskablige Fakultet på Frederiksberg. Et hav af optagleser, 
gentagelser osv. Men det gav alle os der deltog (8 personer + Ole på klaver) et indblik 
hvordan en sådan produktion forløber. Det hele for blot 3 min. i serien. 
Dramaserien udsendes i begyndelsen af februar måned på DR1. 
 

Nytårskoncert – Kirkebjergskole, Vanløse  
d. 13. jan. 2019 

 
I Efteråret 2018 havde vi gennemført en Familiekoncert med en 4de klasse, i lighed med 
vores koncerter i Glostrup/Nordvangskolen. Skolens ledelse ønskede at de resterende 2 
4de klasser skalle have den samme oplevelse som den første klasse. 
Derfor blev vi bedt om at gentage koncerten. 
Vi blev enige om at skære lidt på længden af koncerten fra 1½ tim til ca. 50-60 min. 
Mest for at holde koncentrationen hos børnene men også fordi vi så muligheden i at lave 
to koncerter på samme dag. 
Skolen skaffede økonomien til koncerterne, idet vi ikke måtte tage entré på Københavns 
Kommuneskoler. 
Koncerterne gennemførtes som de plejer. Først med undervisning af børnene over flere 
dage og selvfølgelig med den efterfølgende oplevelse for børnene. 
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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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Odd Fellowlogen Nytårsfest  
 
onsdag d. 6. februar 2019 
 

 
Odd Fellow logen, Glostrup 

 
 
I den gule bygning på Hovedvejen 36 – 38 i Glostrup holder Odd Fellow Ordenen til. De har i Glostrup to 
broderloger og en søsterloge.  
Ordenen arbejder ad to spor. Det indadvendte og det udadvendte. Det indadvendte eller det etiske handler 
om at præge det enkelte medlem i en medmenneskelig retning. Det udadvendte kalder de også for det 
humanitære. Det handler om, at de skal besøge de syge, hjælpe de trængende, begrave de døde og 
opdrage de forældreløse. 
 
      GS-Mandskor var inviteret til at underholde med lidt sang og musik på Logens  
      Festaften i februar måned. Det var et aften arrangement kl. 22. og man havde 

frabedt sig at hele koret kom pga plads mangel. Så vi mødte kun med 3 mand på 
hver stemme. Lidt kedeligt fordi vi sagtens kunne være i lokalet. Ikke det bedste 
lokal at synge I. Publikum var lidt ”træge”, nok mest pga det sene tidspunkt. 

 
 

Copenhagen DOX 
Koncert i Vangede Kirke, torsdag d. 21 marts 2019 
 

 
 

Jeg skriver fra CPH:DOX, en dokumentarfilmfestival, der løber af stablen i København i marts 
måned, 2019. Jeg kontakter jer, da vi har fået den fantastiske mulighed at vise den smukke film 
The Men’s Room instrueret af Jo Vemund Svendsen og Petter Sommer, som vil blive fremvist d. 
24. Marts kl. 16.30 i Aveny-T i København.  
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The Men’s Room handler om fællesskab - et fællesskab så stærkt, at det kun kan siges med 
sang. Hver tirsdag samles de omkring 25 mænd for at drikke øl, fortælle vittigheder og synge 
sammen. Bag lukkede døre på Kampen Bistro i Oslo finder kammeraterne et åndehul, hvor 
selvironi og grin skaber rammen for en aften, hvor der er plads til at være sig selv.  
Pludselig kommer dagen, koret aldrig havde set komme - mandekoret får det største job hidtil, 
nemlig at varme op for Black Sabbath foran 10.000 mennesker på en rockfestival. Men der er 
problemer i baglokalet. Korets dirigent har ikke meget tid tilbage at leve i, og korets sammenhold 
bliver pludselig vigtigere som aldrig før.  
The Men’s Room er en livsbekræftende film, der hylder musikkens evne til at samle folk - og 
skabe tætte, livslange venskaber.  
Jeg skriver derfor til jer, da vi hos CPH:DOX utrolig gerne vil invitere jer, Glostrup Sangforening, 
til at komme og se filmen! Jeg lover jer en fantastisk filmoplevelse, der understreget den store 
glæde ved at synge i kor! 
Det ville være herligt at have et kor blandt publikum.  
Jeg derfor krydser fingre for, at I kunne have lyst 
 
Denne opfordring fulgte vi. Vi blev engageret af Gentofte Kommune til at lave en 50 

min. koncert før filmforevisningen i Kultur Vangede, som er en del af arkitekten 
Johan Otto von Spreckelsen flotte kirke. 
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Vestegnens Kortræf - Søndag d. 3. mar. 2019. 
Årets Kortræf for kor på Vestegnen, der udgøres af Albertslundkoret, Vallensbæk 
koret, Glostrup Musikor, Brøndbykoret og Glostrup Sangforening af 1883, 
inviterede atter i år til koncert. 
Korene må hver især synge 15 min.  
I 2019 var det Albertslundkoret der var arrangør. Gennem en række møder i løbet 
af vinteren, var vi blevet enige om at lave kortræffet som en workshop, hvor vi 
inviterer publikum til at lære en sang sammen med os andre. 
Albertslundkoret lagde alle kræfterne i denne opgave. Om det helt lykkedes kan 
man måske diskutere, men vi fik dog en hyggelig eftermiddag ud af det. Om 
publikum synes det var sjovt vide ikke, men vi prøver igen i Vallensbæk.  
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Musikaften på Hellerup Hospice 
 
Mellem publikum i Vangede Kirke, sad en frivillig medarbejder fra Hellerup 
Hospice på Tuborgvej/Bernstorfsvej. Efter koncerten kontaktede hun formanden 
for at høre om mulighederne for en koncert for beboerne, som ikke havde så lang 
tid igen i denne verden. Da sangforeningen gerne vil være med den i gruppe 
foreninger, der har  et socialt engagement, sagde vi ja tak til denne koncert, 
selvom der ikke var noget honorar bundet til vores optræden. 
Så på oridinær torsdag mødte vi op i vores pæne tøj og havde en koncert på en af 
etagerne på Hospice. Vi har lovet at komme igen i 2020 / juni måned, og denne 
gang vil vi have nogle flere fællessange med. Det er så hyggeligt at synge 
sammen. 
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Glostrup Sangforenings Forårskoncert.  
 
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. 
Herefter prøvede vi salen i Bygningskulturens Hus i Borgergade. En god musiksal, 
men lidt lagt fra det turistpublikum vi havde de andre steder. Samtidig var det en 
lidt dyr fornøjelse at låne salen. Så vi så os om efter et nyt sted at holde  
forårskoncerten. Koncertkirken på Blågårds Plads havde vi i tankerne, men der var 
desværre optaget. Men vores dirigent, som har mange gode relationer til Vanløse, 
sørgede for at vi kunne bruge Hyltebjerg Kirke til koncerten. Der var en pænt 
besøgt koncert og en fin afslutning på det første halvår 2019. Efter koncerten fik vi 
lidt mad på Café Viva på Ålekistevej.  
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Veteran Dag i Glostrup 
 

 
 
Hvert år d. 5 september afholdes en veteran dag for alle de soldater der har været 
udstationeret i fremmede lande for at sikre fred og modvirke terror. På dagen mindes 
man selvfølgelig alle de unge mænd og kvider der er faldet for at udføre denne opgave 
for os alle 
Også Glostrup Kommune afholdes en veterandag. Veterandagen afholdes på Rådhuset 
kl. 08:00. 
Glostrup Byorkester stiller med musikerne og Glostrup Sangforening med en forsanger, 
Flemming Carsten Petri, 1. tenor. 
Glostrup Borgmester holder mindetalen. 
En smuk tradition som vil gentages i 2020 og Flemming deltager selvfølgelig 
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Frivillighedsdag. 
 
Årets Frivillighedsdag blev afholdt d. 15 september 2019 i Glostrup Hallen. 
Denne årlige begivenhed blev i år markeret ved et fælles morgenbord (brunch) og med 
taler af Glostrup Borgmester m.fl.. Skuespiller Susse Wold underholdt forsamlingen 
med anekdoter fra sit rige skuespillerliv. Og alle de frivillige i Glostrup Kommune blev 
hædret for der indsats. Uden deres indsat ingen aktiviteter !! 
Glostrup Sangforening blev bedt om at være forsangere til 4 fællessange, bl.a. Katinka, 
Katinka luk vinduet op. 
 

 
 
 
 

Mogens Lindhardt Bryllup i Holmens Kirke 
Lørdag d. 29. september 2019 
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Mogens blev gen-viet i Holmens Kirke lørdag d. 29 september 2019 i Holmens Kirke i 
København. Det var et meget internationalt sammensat program idet mange af gæsterne  
kom både fra  Holland, Skotland og ikke mindst fra Danmark. Vielses ritualet blev 
fremført på tre sprog. 
Ved højtideligheden spillede en strygekvartet fra Det danske Sifonietta og GS-Mandskor 
sang:  
 

 
 

 
Efterfølgende var der reception på Sølyst i Klampenborg, hvor GS efter bryllupskagen 
var skåret for, sang 3 sange til underholdning for brudeparret og dets gæster. 
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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 
I 2018 kunne vi samle 6 kor om mandagen, 6 kor om onsdagen og 4 kor om torsdagen 
Så vi satsede igen i 2019. 
Her tilmeldte sig 6 kor om mandagen, 6 kor om onsdagen og 6 kor om torsdagen. I alt 20 kor 
med deltagelse af ca. 500 sangere. Så lidt flere kor end sidste år men færre kormedlemmer. 
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 - 20 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 2020, blot flyttes arrangement til Koncertkirken på 
Nørrebro. 

 

Rørt til tårer, men dog…… 
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Festkoncert fredag d. 5. okt. 2019 
Projektet – familiekoncert -  

Nordvangs skolen  
 

 

 
 
 
 
Deltagere: 
 

• Orkester: Det danske Symfonietta, København 
• Solist: Sopran Angelica Asp - København 
• Kor: Glostrup Sangforenings Mandskor. 
• Glostrup Skole: 4D/2019 fra Nordvangs skolen 
• Dirigent og musikarrangør: Ole Jørgensen, København 

 
Koncertlængde: 120 min. uden 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 2018 syntes vi det ville være en god ide, at forsætte 
samarbejdet fremover. 
Derfor indgik 4D/2019 i samarbejdet til denne Familiekoncert. Hermed har vi samlet 
haft 4 fjerdeklasser med gennem årene. 
 
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 2019:  
Gennemførsel af koncerten: 
Projektet var en forrygende succes.  Dirigent, solist og formanden, besøgte børnene på skolen 2 
gange á 3 timer op til koncerten og sammen med sanglærer Lisbet Merlung (Flet) , underviste 
dem i sange, koreografi og i at dirigere.  
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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 Nordvangs 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 Kulturnaut, og via de elektroniske medier.  
Folkebladet ønskede ikke at forhånd orientere deres læsere om arrangement ! 
Forsalget af billetter gik dog fint alligevel, forældre, bedsteforældre og andre fyldte salen fint 
Allerede 1 time før kom publikum og den Aulaen blev hurtigt fyldt. 
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Vi lånte Glostrup Stadions podier, og takker for deres store hjælpsomhed og velvilje.  
Glostrup Skole og Glostrup Ejendomme skal herved have stor tak for deres hjælpsomhed. 
 
Musikerne og korene var opstillet mod ydervæggen i salen, hvilket gav en god kontakt til 
publikum og en mere tæt atmosfære 
Der kom ca. 110 besøgende, de fleste helt nye publikummer, som via deres børn og børnebørn 
fik en god oplevelse og som forhåbentlig kommer igen til vores næste koncert. 
Aulaen på Nordvangskolen er meget velegnet til vores form for koncert. 
 
 
Billetprisen var: 100 kr. for voksne og 20 kr. for børn op til 18 år. Børn under 6 år gratis 
 
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/jY4aDtFW3bqfGL3y6 
 
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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Glostrup Kulturnat - Lørdag d. 26. okt. 2019. 
 

 

Året emne for Glostrup Kulturnat var KÆRLIGHED. 

KÆRLIGHED er livgivende, KÆRLIGHED skaber 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. 1 times fællessang. 

Mere end 50 mennesker kam forbi, fik et sanghæfte udleveret og 
Glostrup Sangforenings Mandskor sang for. Det var vores indtryk at de 
tilstedeværende nød samværet med sangen som centrum. 

Vi vil igen til næste år i Glostrup Shoppingcenter med et  fællessangs 
arrangement. 
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Julekoncert - Nordvangskolen d. 6.dec. 2019. 
 
       
 

 
 
 
Deltagere: 
 

• Orkester: Det danske Symfonietta, København 
• Solist: Sopran Angelica Asp - København 
• Kor: Glostrup Sangforenings Mandskor. 
• Glostrup Skole: 4D/2019 fra Nordvangs skolen 
• Musiklærer: Lisbet Merlung, FLET., Nordvangskolen 
• Dirigent og musikarrangør: Ole Jørgensen, København 

 

 
Koncertlængde: 55 min. uden pause. 
 
Antal tilhører: ca. 125 personer. 
 
Historie: 
Det er første gang vi har lavet en julekoncert udenfor en af Glostrups Kirker.  
Gennem er årrække har det været muligt at indpasse vores julekoncert i kalenderen i Glostrup 
Sogn. 
I år har Glostrup Sogn fået ny organist i Østervangkirke og med ham en ændring i 
programlægningen. 
Glostrup Sogn bad os om at deltage i en fælleskoncert, men det kunne ikke indpasses i vores 
program pga. koncerter vi havde forpligtet os til, bl.a. overfor Glostrup Kommune. 
Derfor flyttede vi koncerten til Glostrup Skole, Nordvangskolen og indgik et ”Julekoncert 
samarbejde” med FLET. 
4D/2019 indgik samarbejdet til denne julekoncert og med en generøs ekstra bevilling fra 
Kulturpuljen kunne vi gennemføre undervisningen af børnene. 
 
Koncerten: 
Koncerten blev gennemført fredag d. 6. dec. 2019, kl. 16:30.  
Tidspunktet var et forsøg, idet det var os magtpåliggende at få så mange børnefamilier som 
muligt, som publikum til koncerten. Fra tilbagemeldingerne af publikum var der stor 
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tilfredshed med valget af tidspunktet, som synes ideelt for børnefamilier. Ligeledes tilpassede 
vi koncertens længde efter de erfaringer vi har med at holde koncentrationen hos børnene. 
Programmet var tilrettelagt således, at børnene sang tre sange de havde indøvet sammen med 
orkesteret og vores solist. Resten af koncerten blev udfyldt af Glostrup Sangforenings 
Mandskor enten a cappella eller med orkesterledsagelse. 
Program vedlægges som bilag. 
 
Publikum: 
Koncerten blev annonceret i Folkebladet, Kulturnaut, KOR72 hjemmeside og via de elektroniske 
medier.  
Koncerten var gratis. Publikum - forældre, bedsteforældre og andre fyldte salen fint 
Allerede 1 time før kom publikum og Aulaen blev hurtigt fyldt. 
 
Der kom ca. 125 besøgende, de fleste helt nye publikummer, som via deres børn og børnebørn 
fik en god oplevelse og som forhåbentlig kommer igen til vores næste koncert. 
Aulaen på Nordvangskolen er meget velegnet til vores form for koncert. 
 
Koncerten blev gennemført på det annoncerede tidspunkt. 
Koncertprogrammet indeholdt foruden en fællessang også en musikalsk Quiz med præmie,  
 
 
Regnskab: 
Der blev bevilget 23.000 kr.+ 8.000 kr.  til projektet. 
Underskrevet regnskab vedlægges. 
 
Myndigheder: 
Koncerten er anmeldt til KODA efter gældende retningslinjer.  
 
Fotos: 
https://photos.google.com/share/AF1QipN122AcyHRIlBeq4MVKKaHeomzkipEiFO9xPRsVxO
QDJkzarxcGpFNiwJEvBtlxiQ/photo/AF1QipMZ-NaJVtx5m5LwHui1n8uXgVdGKxCu-
j8mEh6O?key=WDZJQzUxemRGOG12OG1pRFBBMVNfSldDbUY2RUFR 
 
 
 

 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipN122AcyHRIlBeq4MVKKaHeomzkipEiFO9xPRsVxOQDJkzarxcGpFNiwJEvBtlxiQ/photo/AF1QipMZ-NaJVtx5m5LwHui1n8uXgVdGKxCu-j8mEh6O?key=WDZJQzUxemRGOG12OG1pRFBBMVNfSldDbUY2RUFR
https://photos.google.com/share/AF1QipN122AcyHRIlBeq4MVKKaHeomzkipEiFO9xPRsVxOQDJkzarxcGpFNiwJEvBtlxiQ/photo/AF1QipMZ-NaJVtx5m5LwHui1n8uXgVdGKxCu-j8mEh6O?key=WDZJQzUxemRGOG12OG1pRFBBMVNfSldDbUY2RUFR
https://photos.google.com/share/AF1QipN122AcyHRIlBeq4MVKKaHeomzkipEiFO9xPRsVxOQDJkzarxcGpFNiwJEvBtlxiQ/photo/AF1QipMZ-NaJVtx5m5LwHui1n8uXgVdGKxCu-j8mEh6O?key=WDZJQzUxemRGOG12OG1pRFBBMVNfSldDbUY2RUFR
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Julekoncert på Dalvangens Ældrecenter  

Torsdag d. 12.dec. 2019. 
 

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. 12. dec. 2019 

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. 13. december 2019 
 
Det er 6 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.  
Kirken var fyldt med tilhørere og mange måtte gå forgæves. 
Vi prøver igen til næste år at få en koncert i Vanløse Kirke. 

 

 
 

Og så blev det jul igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z:\sharedcloud\octopus\data\tmp\Tentakel-1-3510719848509539780.octo\0fdf2516-4569-4f70-920d-5ce10873a6fa.doc 
Page 49 of 43 

07/01/2018 

 

Glostrup Folkekor 
 
 
Projekt: GS-Folkekor, Nordvangskolen, Glostrup. 
 
 
Hermed fremsendes en ansøgning til et nyt tiltag fra Glostrup Sangforening. 
 
Glostrup Sangforening vil lave en række ”syng med” koncerter, 5 i alt. Koncerterne afvikles i 
årets ”mørke måneder”, november – december – januar – februar og marts måneder. Én lørdag 
hver måned fra kl. 14:30 til kl. 16:00. 
Koncerten afholdes i aulaen på Nordvangskolen. Lokalet er reserveret. 
 
Koncerterne er frit åbne for Glostrups borgere, unge som gamle – børn som voksne og samt alle 
andre, der har lyst til 1½ times fællessang. Ingen entre. 
 
”Glostrup Folkekor”. Foreløbig rapport 
  

 
 

Glostrup Sangforening afholdt den 30 november 2019  den første af fem ”Syng med” 
eftermiddage. 
 
Den første ”Syng med” blev afholdt i samarbejde med Aktivitetscenteret og var en del af årets 
julemarked. 
Der blev sunget fællessange efter Højskolesangbogen, som var uddelt på cafeen borde. Der blev 
sunget 2 gange ½ time afbrudt med en kort pause på 20-30 min. 
Arrangementet var formet som en ”Ønskekoncert” , så publikum selv kunne komme med ønsker 
til de sange, der skulle synges. 
Da det var julemarked, var det for det meste julesange, der blev ønsket og sunget. Der blev 
sunget omkring 20 sange. 
 
Glostrup Sangforenings Mandskor optrådte med 4 sange, to i hver afdeling. 
 
Da det var første gang arrangementet blev gennemført, var det med stor spænding vi imødeså 
fremmødet. Det er jo et ”komme og gå arrangement.” og vores vurdering var, at fremmødet var 
omkring 50 personer. 
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Folkebladet kunne desværre ikke reklamere for arrangementet denne gang, men vi håber det 
lykkedes i december måned. 
Højskolesangbøgerne var venligst udlånt fra Glostrup Sogn og Glostrup Bibliotek. 
 
Ønske: Kasserede højskolesangbøger udgave 17 eller 18 ville være særdeles velkomne – (Ny 
udgave 19 er lige udgivet)- Det ville mange have rigtig meget glæde af. (50 stk er ønsket). 
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18. Sket i året 2019: Sociale arrangementer 
 
Bisættelse 
I januar måned måtte vi tage afsked med en sanger som har været hos os i mere end 20 
år. Flemming Reib var i sit virke et meget trofast og ihærdigt medlem af vores 
forening. Ikke mindst holdt han sammen på 2 tenorgruppen, sørgede for at alt 
fungerede i gruppen men han var tillige et velanskrevet bestyrelsesmedlem i vore 
forening gennem rigtig mange år. Altid kunne vi i bestyrelsen pålægge  Flemming en 
opgave, og uanset hvor svar den var at få gennemført kom vi altid til den rette mand. 
Det er et stort savn for Glostrup Sangforening at vi skulle miste et så trofast medlem, 
men vi kan glæde os over alle de minder vi har. Flemming var en elegant personlighed 
både som sanger og i hele hans fremtoning. 
Æret være Flemmings minde. 
 

Torbens Schødt 80 års fødselsdag. 
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Denne invitation imødekom vi selvfølgelig. Vi blev budt både på med og forfriskninger 
og sammen med hele selskabet gik vi ind i biografsalen og nød underholdningen. 
Vores bidrag til markering af den runde fødselsdag var en optræden på scenen med et 
udpluk af vores forårs program. 
Stor tak til Torben fordi vi måtte deltage i festlighederne og markering af hans 80 års 
fødselsdag. 
 

 
 
 
Sommerafslutning 
Vi flyttede vores afslutningskoncert fra ”Den indre by” til Hyltebjerkirke i Vanløse. 
Derfor afbrød vi traditionen med den afsluttende fællesspisning i Rest. Gilleleje og 
flyttede den til  Café VIK på Ålekistevej. Menuen var oksemørbrad. 
Restr. blev ryddet for andre gæster og ca. 40 GSere med damer nød nogle timer 
sammen med lidt god mad, øl og vin og fællessang. 
 
 

 
136 års Stiftelsesmarkering d. 25. november 2018.  

Blev ikke gennemført i år pga manglende tilslutning. 
Måske har denne markering overlevet sig selv eller også er medlemmerne blevet for 
gamle til at more sig. 
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19. PR arbejdet 

Annoncering og reklamering af GS -  koncert reklame: 
Helmut i året der er gået udarbejdet plakater, flyers, programmer til alle de koncerter 
GS har medvirket i. Han har her på slutningen af året meddelt, at den opgave kan 
han ikke klare mere. Så vil vi få andre til at udføre opgaven. Men Helmut skal have 
stor tak for sin indsat gennem mange år. 
 
Der er indrykket annoncer i Folkebladet, Glostrup Sogns Menigheds blad, Facebook 
m.m. Der skrevet artikler til lokalpressen (Folkebladet, Vanløse Bladet, Vanløse Avis) 
i de områder hvor koncerterne skulle afvikles. 
Der er annonceret i Kulturnaut, men om annoncen er optaget vides ikke. 

 
 
 

20.Planlægning for 2020. 
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Oversigt: Planlagte Koncerter i 2020 
 
 

Dato Navn Sted 
2. jan. 2020 Nytårskoncert, Margrethekirken  Valby 

17. jan 2020 Nytårskoncert, Nordvangskolen Glostrup 
29. feb. 2020 Glostrup Folkekor 4 gang Glostrup 
1 marts 2020 Vestegnens Kortræf Vallensbæk 
28. marts 
2020 

Glostrup Folkekor 5. gang Glostrup 

4. juni 2020 GS sommerkoncert 1 Hellerup Hospice 
11 juni 2020 GS sommerkoncert 2 København 
2. okt. 2020 GS-Efterårskoncert 1 Glostrup 
22 okt. 2020 GS-Korfestival, Koncertkirken København 
24. okt. 2020 Glostrup Kulturnat Glostrup 
28. nov. 
2020 

Glostrup Folkekor, 6 gang Glostrup 

3 dec. 2020 Julekoncert 1. Dalvangen Glostrup 
12 dec. 2020 Julekoncert 2. Glostrup 
18 dec. 2020 Julekoncert 3. Vanløse Kirke Vanløse 

 

Nytårskoncert i Margrethe Kirken , Valby 
 
Allerede d. 2. januar er mandskoret klar til at synge nytåret ind ved en koncert i 
Margrethekirken på Kirsebærhaven i Valby. Denne koncert er kommet allerede i 
september Mai Brittmåned, efter en række møder med Maj-Britt Flo fra Køben.havns 
Kommune. Dette samarbejde vil forhåbentligt bliver større og bredere, da Københavns 
Kommune har store planer for hvordan man skal aktivere især mænd i Valby-bydelen. 
Så det bliver et spændende år. 
 

Nytårskoncert Januar 2020 - Glostrup 
 
I 2020 skal vi igen begynde året med en nytårskoncert i Glostrup. 
Det bliver  med den skoleklasse, som vi tidligere har sunget sammen med, da de var 4D 
og igen bliver det på Nordvangskolen i samarbejde med FLET. 
Koncerten finder sted d. 17. jan 2020 kl. 16.30 
Foruden GS mandskor og 5D medvirket Den danske Sinfonietta, og sopran Angelica 
Asp. 
Festligt fornøjeligt med god musik og sang krydret med en lille musik quiz. 
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GS-Korfestival 2020 
 

 
19,20,21 og 22. oktober 2020 

 I 
Koncertkirken 

Blågårds Plads 6A, 2200 København N 
  

Til efteråret skal vi mødes igen til korfestival. 

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

indbydes. 
 

Invitation: 

Glostrup Sangforenings Mandskor inviterer herved til den 7. 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 2019. 
 

 
 

 



Z:\sharedcloud\octopus\data\tmp\Tentakel-1-3510719848509539780.octo\0fdf2516-4569-4f70-920d-5ce10873a6fa.doc 
Page 42 of 43 

07/01/2018 

 

Festkoncert på Nordvangskolen –  
Glostrup. d. 3. okt. 2020  
Igen i år arrangeres en FESTkoncert af Glostrup Sangforening.  
Koncerten bliver afholdt d. 3. oktober 2020 efter samme form som i 2019. 
 

Julekoncerter 2020 
Der bliver i alt 3 julekoncerter i 2020, ligesom vi havde det i 2019. Dalvangens 
Plejecenter, i Glostrup, måske det ny Foreningshus, og i Vanløse Kirke. 
 
 

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, Glostrup Kommune, Den 
danske 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 2019. 

GODT NYTÅR 2020 
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Herlev, 24. januar 2020 
 
 
 
 

Hans Lindberg  Kjeld Pedersen       Flemming Petri 
Formand  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
 
 
 

    

 
 

Peter Baunsøe  Jan F. Knudsen  Peter Gjedsted 
Larsen 

Kasserer  Næstformand  Sekretær 
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