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Bestyrelses-beretning. 

 
Kære Jyderup Sangkor. 
 

Jeg har fået lov at berette bestyrelsens beretning i år.  
Jeg vil starte – som jeg har gjort de 2 forrige år jeg har været formand – med det 

faktum at Jyderup Sangkor står på tre ben. Nemlig at vi er et folkekor, et 
aftenskolehold og en forening. 
 

Som I ved, så er en af mine kæpheste ifm. vores kor, at det også er et folkekor. 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 
bestyrelsen at tage godt i mod nye medlemmer og få styr på kontingent, 

hjemmesiden, tekster og noder osv..  
 

Hvis det var kassereren der berettede i år ville hun, Marianne Søgaard, måske især 
fremhæve at koret også er en aftenskole. En konstruktion hun/vi fik på plads for nogle 
år siden. En løsning der især er godt for korets økonomi ift. tilskud, aflønning og er 

meget mere fleksibel og enkel….siger Marianne.  
 

I dag står vi så på korets 3. ben, foreningsdelen. Og jeg synes det er en svir at skulle 
berette om det sidste foreningsår 2017. Det har været den ene gode oplevelse 
efterfulgt af den anden.  

Vi afholdt i foråret 2017 endnu en rigtig vellykket forårskoncert. Endnu engang med 
pigekoret fra Bregninge kirke, under ledelse af Heidi Montan. Det er et dejligt 

samarbejde, synes jeg. 
Faktisk uden for sæsonen fulgte nr. 2 koncert med Holbæk symfoniorkester og Anders 

Birchow på Amfiteateret i Bregninge. Så har vi også prøvet det! 
 
Efter en lang sommerferie startede vi efterårs/vintersæsonen op med at øve 

julerepertoire. I nogle gode rammer med Michael Roepstorf på sidelinjen.  
 

Allerede i foråret 2017 fik vi en forespørgsel fra Jyderup Erhvervsforening om vi ville 
synge til Lystændingsfest. (De har faktisk spurgt flere år i træk, hvor det ikke 
lykkedes at få enderne til at mødes) Og det blev jo - set i mit optik – endnu et hak i 

bæltet for Jyderup Sangkor. Salen var proppet med mennesker, i alle aldre. Børn med 
forældre, unge og gamle i julestemning. Det håber jeg bliver endnu en fast tradition i 

fremtiden, for vores snart 100 år gamle kor. 
Og så endelig blev det jul.  Skamstrup kirke – igen, igen. Dejlig, dejlig oplevelse. Og 

sognepræst Kathrine Kjærgaard holdt den smukkeste takketale for os, som jeg har lyst 
til at gentage for os her: 
 

”Tusind tak skal I have, Jyderup Sangkor. Det var dejlig musik og dejlig sang.            
Der var tro, håb og kærlighed. Drømme og magi. Glæde og forventning.  

Og bøn, lovsang, fred, fantasi, fællesskab, sammenhold og humor. Der var melankoli 
og sørgmodighed. Alt det som er med til at salmedigtere og andre digtere, bliver ved 
med at finde materiale til at skrive nye sange til julen”. 

 



Jyderup Sangkor 

Og jeg skal da i hvert fald også huske 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. 
 
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. Her i 2018 er vi 42 medlemmer. Der er pt.  i hvert fald 3 der holder orlov fra 
koret, og som har orienteret om at de vender tilbage til efterårs-sæsonen. Der har i 

de sidste 3 år kun være tale om en enkelt udmeldelse. Det sker at der dukker nogle 
op ved sæson-start, som stopper inden kontingentet skal betales. Men alt i alt må det 
konstateres at medlemstilgangen er stigende. 

 
Elisabeth Cramer og Margit Montan fra bestyrelsen afleverede i foråret mange års 

dokumenter vedr. koret til Lokalhistorisk arkiv, som faktisk bor her i bygningen. Det 
var på en måde lidt vemodigt, tror jeg. I sær måske for Margit. Men det er også rart 
at tænke på at alle de gamle dokumenter nu bliver taget vare på og aldrig forgår. Og 

det var faktisk en mulighed at det kunne ske, idet de befandt sig nede i den fugtige 
kælder under scenen. Nu er kommunen så endelig gået i gang med at renovere 

rummet, men de er da ikke færdige endnu. 
 
Det var et vue henover sæson 2017.  Hvad 2018 angår synes jeg vi har fået en turbo-

start med 2 undervisere. At Anna Karina Berg har været med har givet et rigtig godt 
afsæt til resten af sæsonen. Det har været meget intensivt at vi kunne øve i to hold. 

Tak til Marianne for at skaffe adgang til stationen. 
 

Ruth Solvang fra bestyrelsen har være primus motor på at få sendt PR skrivelse om 
koret til samtlige kirker i vores område. Faktisk til 36 mailadresser: præster, 
organister og menighedsrådsformænd. Det ER afsendt og jeg har allerede fået positiv 

respons – men dog endnu ingen bookninger. Og vi har faktisk – på Ullas opfordring – 
benyttet takketalen fra Skamstrup kirke i skrivelsen. 

 
Og så til det der gør det alt sammen muligt og får det til at swinge for Jyderup 
Sangkor. Korets DNA, korets sjæl og unikke univers. Korleder Ulla Hempel. Er det 20 

år nu? Og alligevel masser af fornyelse, masser af gammelt materiale. Alt sammen 
designet specielt til Folkekoret Jyderup Sangkor. Stor tak til dig, Ulla. 

 
Tak. 


