
 

Grænsekorene: Formandens beretning fra 2018 

 

Grænsekorene afholder traditionelt to stævner om året. Et forårsstævne i forbindelse med 

generalforsamlinger som i dag, og et efterårsstævne. 

I 2018 var forårsstævnet ledet af operasanger Niels Thåstup. Han er uddannet sanger fra Det Fynske 

Musikkonservatorium. Han var initiativtager til genskabelsen af den Fynske Opera. Som dirigent har Niels 

stået i spidsen for Frøbjerg Festspils kor og orkester, Odenses Motetkor, ligesom han tog initiativ til 

dannelsen af Sct. Knuds Drengekor. 

Han er også leder af Assens Musikskole.  

Stævnets program omfatter en række tre-stemmige og firestemmige danske sange ligesom vi fik lavet 

øvelser, hvor vi fik rørt både sang- og mave- og lattermuskler. 

Efterårsstævnet blev en opførsel af Mozarts:  Laudamus og Ave Maria samt Vivaldis Gloria med 4 solister, 

og et større orkester med strygere, orgel og blæsere.  Selve opførelsen i Løgumkloster kirke skete under 

ledelse af Søren Birch , der jo er en meget erfaren dirigent. Det var en dejlig koncert, og en succes for både 

tilhørere og sangere. Det er jo altid dejligt at synge i Løgumkloster kirke. 

Vivaldis Gloria er et større værk, hvorfor der også var regnet med to forudgående øvegange   En i 

Sønderborg og en i Ballum. Hans Christian Hein lavede derudover en ekstra øveaften. Der blev også 

udarbejdet øvefiler af Berit Falster -Hansen. Der skal herfra lyde en stor tak både til Hans Christian og til 

Berit Falster . 

Vi var ikke så mange sangere som budgetteres til sådan en stor forestilling - ca 100. Bestyrelsen valgte dog 

at gennemføre stævnet, trods det større underskud, der blev resultatet. 

Bestyrelsen har siden foråret arbejdet med planer for 100 års-fejringen af Genforeningen i 2020. Vi får 

skrevet nogle nye sange af Niels Brunse, sat i musik af Søren Birch. Vi håber, at der også kommer en sang 

herfra i Højskolesangbogen, der jo udkommer i ny udgave i efteråret 2020.  Udover disse sange er der i 

koncerten  planlagt, at synge nogle sange fra 1920. 

Koncerten med stort orkester er planlagt til 18. april på Alsion, den 2. maj i Sønderjyllandshallen og i Gram 

den 16.maj. Der arbejdes med øvedage både i efteråret 2019 og i forbindelse med generalforsamlingen 

2020.  

Den 25 maj kom der er ny persondataforordning. Vi har i bestyrelsen arbejdet med den, men har ikke 

endnu fundet den rette løsning. Tilsvarende gælder for Danske Folkekor. Jeg vil senere i dag berøre dette 

punkt. 

Grænsekorforeningen er en kreds under Danske Folkekor. Derfor kan I deltage i alle Danske folkekors 

arrangementer, hvad enten det er festivalkor i Sorø, Ugekursus i Tidsvildelege eller stævne med Kaj 

Norman Andersen sange i Ålborg. 

 

 



 

Noget nyt er Danmarksstævnet i Fredericia den 5.  juni 2019. Der er til dette stævne skrevet 5-6 nye sange 

fra forskellige egne i Danmark. Der er ligeledes øvedage rundt omkring i Danmark - det nærmeste hernede 

er Haderslev 11. maj 2019.   

 

Grænsekorene er stadig den største kreds i Danske Folkekor. Vi er 18 kor med godt 650 medlemmer. 

Bestyrelsen har sidens sidste generalforsamling bestået af: Poul Bent Povlsen (Formand), Niels Mortensen 

(Næstformand), Thyra Hansen (kasserer) Hanna Madsen (Sekretær), Brita Bjerregaard Jensen, og Egon 

Svejstrup. Suppleanter Bodil Dibbern, og Heino Popp. 

 

Musikudvalget, som også deltager i bestyrelsesmøderne bestod af Berit Falster-Hansen, Anker Hansen og 

Hans Christian Hein  

 

Poul Bent Povlsen 

 


