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Kære Jyderup Sangkor. 

Jeg vil starte – som jeg har gjort de forrige år jeg har været formand – med at tage 

udgangspunkt i det faktum at Jyderup Sangkor står på tre ben. Nemlig at vi er et  

Folkekor et 

aftenskolehold og  

en forening. 

Som de fleste af jer ved, så er en af mine kæpheste ifm. Jyderup Sangkor, at det også 

er et Folkekor. Altså et kor uden optagelsesprøve og hvor i princippet alle der ønsker 

det, kan deltage. 

Her skal være plads til alle og alle føler sig forhåbentligt godt modtaget? Her tænker 

jeg især på jer der er startet i de 3 sidste sæsoner. Det er et vigtigt område for os i 

koret som helhed og os i bestyrelsen, at tage godt imod nye medlemmer og få styr på 

kontingent, hjemmesiden, tekster og noder osv. 

Jyderup Sangkor er også en aftenskole. En konstruktion vi fik på plads for flere år 

siden, med kasserer Marianne Søgaard som fødselshjælper. En løsning der især er 

godt for korets økonomi ift. tilskud, aflønning osv. 

I dag er vi så samlet i Foreningen Jyderup Sangkor. En forening med vedtægter, 

bestyrelse, dagsorden osv. Og altså også en beretning. 

Som tidligere år er der kun positivt og konstruktivt at berette: 

Vi startede året med at Anna Karina Berg sammen med Ulla Hempel fik os flyvende 

fra start og vi fik ret hurtigt grundlaget lagt for videre fin-pudsning, da Anna Karina 

havde deltaget 4 onsdage. 

- Vi oplevede medlemstilgang 

 

- Forårskoncert blev igen godt besøgt af nye og gamle ansigter. Og igen med 

Pigekoret fra Bregninge kirke. Under ledelse af Heidi Montan. 

 

Efter en lang sommerferie startede vi efterårs-/vintersæsonen op med at øve 

julerepertoire. Igen med Anna Karina Berg på sidelinjen.  

Lystændingsfest 2018 blev igen en succes. Og jeg ved fra ”bag-

damerne”/arrangørerne at vi ER tænkt ind i 2019 Lystændingsfest.  

Og så endelig blev det jul. Vi fik sunget julen ind for Annette Berg i Vig kirke. Og selv 

om der gik lidt koks i reklameringen for koncerten – til dels min fejl, også – blev det 

en velbesøgt og vellykket koncert. 

Og vores flagskib - Skamstrup kirke – igen, igen. Dejlig, dejlig oplevelse. Og igen bød  
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Sognepræsten os alle velkommen i forsamlingshuset til kaffe og julerier. 

Og jeg vil også nævne vores fantastiske husorkester. Det er et kæmpe 

aktiv for Jyderup Sangkor at vi har ”adgang” til så kompetente og deltagende 

musikere ved alle vores koncerter. Især Michael Roepstorff vil jeg nævne – som også 

ledsager os til Lystændingsfesten. 

Hvad korets økonomi angår kan det konstateres at den er sund og bæredygtig. Vi har 

opgraderet til moderne tider, i den forstand at man nu også kan betale sit kontingent 

via MobilPay. Og måske vigtigst i den sammenhæng: ved forårskoncert hvor vi sælger 

billetter og drikkevarer kan der også betales med MobilPay. 

 

I foråret 2015 var der 35 betalende medlemmer i Jyderup Sangkor.  

I foråret 2017 var der 48.  

I 2018 var vi 42 medlemmer.  

Her i 2019 er vi 39 betalende medlemmer. 

Der er pt. flere der holder orlov fra koret (pga. sygdom, arbejde m.m.), og som har 

orienteret om at de vender tilbage til efterårs-sæsonen. 

Korets hjemmeside med login-adgang til arkivet er jo et vigtigt element i korets 

hverdag. Bl.a. de efterhånden mange lydfiler bliver – forhåbentlig – flittig benyttet til 

at øve hjemme. Jeg/vi forbereder at få siden opdateret: Ny og aktuel tekst på 

forsiden, en aktuel præsentation af korlederen osv. Og i den forbindelse vil jeg da 

benytte lejligheden til at, hvis i ligger inde med fotos eller videoer fra korets koncerter 

eller andet, må I meget gerne sende dem til mig. Så ligger jeg dem på siden under 

Galleri. 

I bestyrelsen er vi netop gået i gang med at sætte os ind hvad den nye Persondatalov 

betyder for vores forening og bestyrelsens arbejde. Det vil gå for vidt at gå i detaljer 

her- også fordi jeg faktisk ikke liige helt forstår konsekvenserne, for vores forening. 

Men det er tydeligt at der meget at sætte sig ind i. 

Og det leder helt af sig selv over i en stor ros og tak til bestyrelsen: 

Kasserer Marianne Søgaard der har rigtig meget arbejde ift. budget og regnskab – og 

nu også har gjort sig til primus motor på konsekvenserne af den nye Persondatalov. 

Sekretær Elisabeth Kramer der har tjekket og rettidigt styr på referater, 

mødeindkaldelser, lister osv. 

Joan Bjerborg der – udover at sætte klaver og stole op hver onsdag – også er 

leveringsdygtig i tekster og noder til de der ikke har fået printet hjemmefra. Og 

udlevering af A5-mapper til nye medlemmer. 
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Ruth Solvang der – udover at være fyldt af gode ideer og forslag – også fabrikerer 

tekster i A5-format, lige til at lægge på sitet. 

Margit Montan bestyrelsens går eminence – der altid ved hvad vi mangler, hvad vi 

skal huske og hvad vi skal have styr ift. ex. forårskoncert, afslutninger m.m. 

Niels Westphael, som nærmest er korets og bestyrelsens handy-man, hvad angår 

elektronik, lys, podier og meget andet. 

Og rigtig mange af jer alle i koret, som deltager aktivt efter devisen: spørg ikke hvad 

dit kor kan gøre for dig. Spørg hvad DU kan gøre for dit kor. Dejligt! Tak for det! 

. 

Det var et vue henover sæson 2018. Hvad 2019 angår synes jeg vi har fået en turbo- 

start med 2 undervisere.  

Jeg vil slutte min beretning med det der i den sidste ende gør alting muligt og 

får det til at swinge for Jyderup Sangkor. Korets DNA, korets sjæl og unikke univers.  

Korleder Ulla Hempel.  

Stor tak til dig, Ulla. 

 

Og tak fra mig. 


