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Krønike 
Arrangementer og begivenheder 

 

Sangforeningen BRAGE af 1866 

           2009 / 2010 

 

21. april 2009 

 

 

 

 

 

 

 

25. april 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. maj 2009 

 

 

 

 

12. maj 2009 

 

 

 

 

 

 

26. maj 2009 

 

 

 

 

 

12. juni 2009 

 

 

 

 

13. juni 2009 

 

 

 

  

Generalforsamling. Ingen nye medlemmer til ballotering – dettte er ellers 

et velkomment forårstegn. Til gengæld uddeltes årsnåle for tilsammen 65 

år. Et enkelt skift i sangudvalg, da Gunner Hansen ønskede at udtræde – i 

hans sted Ib Maagaard, ellers genvalg. En livlig debat i sangforeningen 

grundet flere fremsatte forslag fra sangerne, vidner dog om, at der er idéer 

og foretagsomhed i vor forening. Så blev solæggene, et andet forårstegn, 

båret ind. 

 

Mogens Karlsmose 70 år. Æresmedlem og dirigent gennem en 28 årig 

periode rundede 70. I den anledning søgte Brage sammen med mange andre 

sang- og musikinteresserede vestpå mod lejrskolen ”Over Koen” ved 

Hvalpsund. På et herligt sted, i et herligt vejr og med en herlig sangglad 

stemning blev Mogens hyldet af fremmødte korsangere og solister. Selv 

gederne udenfor formoder jeg brægede fornøjede med. Det skal lige 

bemærkes at Birthe og Keld Kollerup og undertegnede inden hjemfarten 

rundede Lovns Kirke. Der var fint pyntet op til romantisk bryllup. At 

Mogens ville gå planken ud næste dag, gættede vi nu ikke på. 

 

Flemming Hansen 60 år. En generøs invitation til Brage fra Flemming om 

at medvirke ved festligholdelsen af  hans runde dag og i den anledning, 

reception i Papegøjehaven. Brage deltog med Mogens som dirigent og 

bidrog til underholdningen med et udsnit af vort repertoire. 

 

Forårskoncert i Ryesgade. sammen med Mofi koret. Den traditionsrige 

markering af start på sommerferien. Med Pia Vinther som dirigent for Mofi 

og Bo Kristensen for Brage, sang korene hver især et bredt varieret 

program. Det skal nævnes at publikum uden at skulle drage 

sammenligninger, blev præsenteret for 2 versioner af  Mozarts Ave Verum 

… for henholdsvis blandet kor og Mandskor…  

 

Oprydningsaften i arkivet. For stort et arbejde for en mand. Nødvendigt at  

alle hjælper arkivaren så der kommer næsten bund i sorteringen. Ølkassen 

bliver altid tømt. Mens arbejdet med arkivkasserne som regel stopper først i 

alfabetet. Næste gang må vi starte fra den anden ende og varme op med 

åøæ. 

 

Bisættelse i Nøvling. Annette Hyttens pludselige død, påvirkede alle dybt i 

vores sangforening. Efter Franks ønske deltog koret ved bisættelsen. Alle 

der kunne mødte op. Desværre var der kun få, som hørte Franks invitation 

til dagen efter. 

 

Frank Hytten 60 år. Frank havde besluttet sig til i egen og i Annettes ånd 

at markere sin fødselsdag. Det blev en lidt eftertænksom eftermiddag 

hjemme i Franks have. Rolig og værdig med megen god snak. 
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27. juni 2009 

 

 

 

 

 

 

 

29. oktober 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. nov. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. nov 2009 

 

 

 

 

6. dec. 2009 

 

 

 

 

 

8. dec. 2009 

 

 

 

15. dec. 2009 

 

Otto og Gunnis guldbryllup. Sommerferien skulle jo ifølge den sanglige 

kalender have startet 12. maj. Men det blev Ottos og Gunnis guldbryllup, 

som markerede sommeren kommen. I strålende vejr og i Ottos for 

lejligheden veltrimmede have samledes gæster og sangere. Bo dirigerede 

sin sidste optræden med Brage. En dejlig formiddag lige fra morgensangs 

stemningen, til den opløftede stemning ved middagstid, hvor varmen for 

alvor slog igennem i teltet. 

 

Syng dansk sangaften Margrethekirken.   Som sidste år , hvor Bo 

tiltrådte ved ”syng dansk” arrangementet – var der endnu engang 

dirigentskift i Margrethekirken. Vor nye dirigent Mads fik sin debut med 

Brage. Nok er vi omstillingsparate, men det vil dog være dejligt at kunne se 

frem til et frugtbart samarbejde over flere år med vore dirigenter.  Syng 

dansk arrangementet var afvekslende programlagt, med Vokalisterne, 

Sangforeningen af 1843 og Brage som deltagende kor. Aftenen sluttede 

hyggeligt i menighedssalen hvor korene gav prøver på deres verdslige 

repertoire. 

 

Stiftelsesfest. Rammerne for 143-års fødselsdagen var fælleslokalerne ved 

Skelagergårdene, Hasseriis. De mindre stilige lokaler, end Odd Fellows 

festsal, gjorde måske sit til, at så mange turde slå sig løs med 

underholdende indslag. Her skal vi lige mindes Lasses følsomme belæring 

udi forførelseskunsten, et radikalt ”hands on” kursus, med fødselaren Birthe 

som demo objekt, og gemalen Keld Kollerup som lærevillig kursist. 

Musikken leveredes af Flemming Baade, som gerne fremover må være vor 

hus-musikant. 

 

Poul Christensen 80 år (24.nov) Vort æresmedlem inviterede sangere med 

ledsager til en festlig eftermiddag i Portland Pavillonen. Mangelen på en 

styrende taktstok forhindrede ikke de deltagende Brage sangere at hylde 

Poul med et udtog fra vor sangskat. 

 

Vestergården. Julekoncerttraditionen indledtes i aktivitetscenteret 

Vestergården. Tak for æblekage og håndlavede klejner. Selv om der ikke 

længere er den samme effekt i at kalde Brage: Vadsholt-koret  håber vi at 

kunne beholde den fornøjelse at synge for de lidt ældre på 

aktivitetscenteret. 

 

Godthåb Kirke havde i år engageret Brage til deres julekoncert. Trods lidt 

praktiske problemer og nogle misforståelser under koncerten, kunne vor 

indsats godkendes, når vi samtidig husker på, at vi er et amatørkor.  

 

Juleafslutning i lokalerne Ryesgade. 2. tenorerne havde i år iscenesat årets 

sidste mødeaften med julestemning, god mad, gaveauktion og fælles 

julesange og salmer. En aften som vist ingen Brage sanger med ledsager 

uden god grund vil gå glip af. Finanskrisen kan vel udnævnes som 

syndebuk for at årets auktion ikke slog sidste års rekord. Glædelig jul og 

godt nytår til alle. 
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8. januar 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. februar 2010 

 

 

 

 

 

 

13.-14. februar 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. marts 2010 

 

 

 

7. marts 2010  

  

Torskegilde. Betegnelsen ”torskegilde” bruges vist ikke så meget mere nu 

om dage i forbindelse med skattevæsenet. Men i Brage er denne årlige spise 

stadig en skattet tradition. Altid talrigt fremmøde, selv knap så aktive 

sangere holder kontakt til foreningen ved denne lejlighed. Årets sanger blev 

Henning Normann Andersen. Et populært valg. Tillykke. Så var der bramfri 

underholdning. Punchen gik rundt ledsaget af kommentarer,  råt som 

usødet, fra sangerne. Sidst blev det logistiske problem løst med at få alle de 

syngende fragtet hjem. 

 

Besøgstjenesten Vesterkæret kirke. Grundet det lidt ”skæve” tidspunkt:  

midt på eftermiddagen, midt i arbejdstiden, blev der nogen spænding om 

besætningen af stemmerne. Trods forrygende snevejr og trods enkelte 

stadig har et arbejde at passe, samlede engagementet dog knap 20 sangere. 

Op herimod stillede besøgstjenesten med blot 8 tilhørere. Alle var dog 

tilfredse. Og der var rigeligt med boller og kage. 

 

Kor Kursus Vandel.  Det årlige kursus indenfor DSF regi er blevet et 

eftertragtet samlingspunkt, for sangere som, vel mest i den modne alder, vil 

have en herlig week-end. 142 sangere fra omkring en snes kor var mødt op 

for at  deltage i årets kursus med Frans Rasmussen som korleder. Fra Brage 

deltog 10 sangere. Utroligt, hvad man kan få fat i, når koncentrationen er 

der og gnisten bliver holdt ved lige af en musikalsk personlighed som 

Frank. Indenfor genren drikkeviser gjorde Bragesangerne en flot figur 

under lørdagens aften underholdning. 

 

Dødsfald. Årets sanger Henning Normann blev bisat fra Vesterkæret Kirke. 

25 Brage-sangere deltog i det fyldte kirkerum med 3 sange efter de 

pårørendes ønske. Et uventet farvel til en skattet sangerbroder. 

 

Forårsgudstjeneste i Vesterkæret Kirke. Grundet 1. tenorernes samtidige 

rejselyst, blev det vanskeligt at besætte stemmerne ved denne tredje gang i 

Vesterkæret indenfor godt en måned. Et par velvillige unge mennesker fra 

kirkens faste kor bidrog dog til at Brages andel i gudstjenesten kunne 

gennmføres med et rimeligt resultat. Zita Hvid fra TV-nord holdt 

gæsteprædiken. Efter gudstjenesten bød ”Besøgstjenesten af 1957”  på 

kaffebord. Vi fik god information om besøgstjenestens lange virke i 

Vesterkæret Sogn. Sidst kunne brage afslutte med et par numre fra det faste 

repertoire. 

 


