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Et forårsstævne og et efterårsstævne – denne måde adskiller 2019 sig ikke fra de forrige års aktiviteter i  

Grænsekorene. 

Forårsstævnet som traditionelt falder den første lørdag i februar, var i 2019 et stævne, som Anne 

Kjærgaard – en elev af Jacob Høgsbro –ledede. Med et program omkring ”Nordiske toner”, instruerede hun 

os i såvel klassiske som rytmiske sange og viser efter noder i sit eget arrangement. Desuden gav hun os 

mulighed for en mere skabende tilgang med spontan sang, såvel enstemmig som flerstemmig. Derudover 

fik vi også arbejdet med kroppen og åndedrættet. 

Efterårsstævnet 2019 foregik på Felsted skole, under ledelse af Hans Christian Hein, rektor på 

Kirkemusikskolen i Løgumkloster, dirigent for Klosterkoret og medlem af musikudvalget i Grænsekorene.   

Vi indstuderede fem sange fra tiden omkring genforeningen 1920. Sangene er med i progemmet for 

Grænsekorenes Genforeningsarrangement i 2020. Hans Christian er som altid en god, dygtig og 

velforberedt dirigent og leder. 

Siden sommeren 2018 har bestyrelsens arbejde i meget stort omfang drejet sig om Fejringen af 100 året for 

Genforeningen; en fejring der netop her i januar 2020 er gået i gang. Der har været arbejdet med at 

indsamle sponsorater, lave aftaler med komponister og forfattere, lave aftaler med øve- og koncertsteder, 

noder og lydfiler samt annonceringer mv. 

Efterårsstævnet 2019 og stævnet i dag er de to første øvedage i Grænsekorenes bidrag til fejringen; I dag 

har vi øvet på de nye sange som Grænsekorene har bestilt hos Niels Brunse og som Søren Birch har sat i 

musik., Derudover kommer der yderligere to øvedage med nye og gamle sange marts, hhv. den 21. marts 

her på Broager skole, og i Ballum den 28. marts. 

Premierekoncerten finder sted den 2. maj kl 16 i Sønderjyllandshallen. Den 2. maj bliver der også øvet om 

formiddagen med musikere og solisten. De to andre koncerter finder sted den 3. maj i Nordborg og den 16. 

maj i Gram. 

Derudover har bestyrelsen arbejdet med persondataloven. Vi er dog ikke helt i mål med dette arbejde. 

Grænsekorene er den største kreds under Danske Folkekor. Det betyder at I alle kan tilmelde jer 

korstævner arrangeret af andre kredse under Danske folkekor. Der er i år 8-10 sådanne stævner andre 

steder i lander. 

Derudover kan deltage i Danske Folkekor aktiviteter såsom Højskole med korsang under ledelse af Jesper 

Grove Jørgensen på Tisvilde højskole. Det finder sted den 17. -22. august 2020. Danske folkekor har også et 

festivalkor, der i oktober-november måned opfører Karl Jenkins fredsmesse for solist recitator blandet kor 

og symfoniorkester. 

I 2019 udgav Danske folkekor en korsanghefte med 5 nyskrevne og nykomponerede danske sange fra hver 

sin landsdel. I har alle fået et eksemplar heraf i 2019. Jeg deltog ikke selv i danmarkspremieren i Fredericia, 

men jeg har hørt, at de der deltog heri fra de sønderjyske kor, var ganske begejstrede. 



Danske Folkekor skal i år have ny formand, idet den hidtidige formand Agnete Bjerg, fra Juelsminde stopper 

af helbredsmæssige grunde. Så hvis nogen har lyst og evner til at arbejde som landsformand er muligheden 

nu. Jeg sidder selv i bestyrelsen i Danske Folkekor. Margrete Iversen fra Augustenborgkoret er suppleant i 

Danske Folkekor og dirigenten for Rødding Egnskor – Ramonas Styra – er medlem af musikudvalget i 

Danske Folkekor. Så Grænsekorene(Sønderjyder) er godt repræsenteret 

Her i Grænsekorene har bestyrelsen i 2019 -foruden mig selv fra Sydalskoret- bestået af Niels Mortensen 

(næstformand, Augustenborgkoret) , Thyra Hansen (kasserer, Broager Egnskor), Hanna Madsen (sekretær, 

Rødding Egnskor), Egon Sveistrup(Augustenborgkoret), Britta Bjerregaard Jensen (Ulkebølkoret). 

Suppleanter er Steen Carstensen (Midtlandskoret) og Bodil Dibbern (personligt medlem) 

Musikudvalget har i 2019 bestået af dirigenterne Bodil Gormsen (Damekoret Ekko), Hans Christian Hein 

(Klosterkoret) og Anker Hansen (Augustenborgkoret) 
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