Krønike
Arrangementer og begivenheder

Sangforeningen BRAGE af 1866
2010 / 2011
20. april 2010 Generalforsamling. Der blev sat en ny vinkel på Brages gamle ritual, ballotering. Idet et tidligere medlem af koret Ib Djernøe efter års fravær hilstes
velkomment ved en ”genballotering.” Herefter blev årsnål traditionen markeret med 2 stk 15 års- samt 2 stk 25 årsnåle. I sangudvalget skiftede 2 basserne repræsentant. Leif Larsen takkede for tilliden igennem adskillige år,
men ville gerne vige pladsen. Den blev så overtaget af Ib Djernøe. Aftenens
hovedemne var dog forinden varslet gennem formandens beretning, idet
Otto Lange her ved udløbet af sin formandsperiode ønskede at trække sig.
Desuden kunne han meddele dirigent Mads Kjærgårds opsigelse. Således
blev dagsordenens pkt. 6 ”valg af bestyrelse” af længere varighed end normalt. Formandsvalget måtte udsættes, da der ikke kunne findes en kandidat.
Omsider nåede vi dog frem til solæggene.
4. maj 2010 Forårskoncert. Mofi koret var i år vært for arrangementet, men med rammerne som tidligere år i koncertsalen, Ryesgade. Mofi gennemførte et flot
koncertprogram, med Pia Vinther som dirigent.
Som følge af sommerens engagement ved Tall Ship Race, havde Brage taget fat på nogle af de sømandssange, der skulle anvendes ved dette engagement. Afskedsprogrammet med dirigent Mads Kjærsgård blev således
sammensat af sømandssange, traditionelle mandskorsange samt Bovbjerg.
Den sidste fint fremført af koret, men symbolsk måske et varsel om en
kommende dramatisk periode med usikkerhed omkring noget så centralt
som repertoire, kommende arrangementer, formand og dirigent.
28. maj 2010 Landssangerstævne. Mark Pedersen beretter: Fredag kl. ca. 14.30 drog
18 Brage sangere af sted – i privatbiler – fra Aalborg med kurs mod
Sønderborg. Igen var der Landssangerstævne, som afholdes hvert femte år.
I år med ” Sønderborg Mandskor” som arrangør.
Efter indkvartering på vandrerhjemmet i Sønderborg, bevægede sangerne
sig til kulturhuset ”Alsion”, hvor vi skulle overvære en koncert med
”Thorshavns Mandskor” samt mandskoret ”Vox Aros” fra Aarhus. De to
kor gav os alle en oplevelse af, hvor flot mandskorssang kan lyde.
Derefter stod den på nattehalløj i Sønderborgs værtshusmiljø. Vi valgte
værtshuset Bryggeriet, efter anbefaling fra Jørgen Christensen (tidligere 1.
tenor), nu bosat i Sønderborg.
Det blev en meget hyggelig aften og nat, hvor Brage og nogle håndværkersangere underholdt med diverse drikkeviser, og optrådte for nogle meget
unge piger – de fejrede en fødselsdag – ved at afsynge: ”Let me call you
sweetheart.” Ungmøerne ville senere have autografer på armene. Er det
første gang, vi har prøvet dette? Efter indtagelse af ”lidt” øl kunne sangerne
gå til nattero.
Lørdag. D. 29. maj var der optog med alle kor. Med Sønderborg Pigegarde i
spidsen vandrede optoget mod Rådhustorvet. Her var der officiel velkomst
ved byens borgmester Aase Nyegaard og DSF`s formand Lau Michelsen.
Siden var der individuel mandskorssang i byens gademiljø. Brage skulle
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bl.a. synge ved Kvickly samt ved Sydbank. En flok ”lidt frysende og gabende” sangere opførte vort fælles program indøvet sammen med Nibe
Mandskor og under ledelse af Edith Luckow.
Kl. 12.15 spiste vi Pariserbøf på restaurant ”Ib Rehne Cairo”, hvor væskebalancen igen blev holdt ved lige.
Fælleskoncerten i Alsion kl. 15.00 blev en stor oplevelse. Danfoss-orkestret
under ledelse af John Frederiksen, samt optræden af udvalgte kor blev en
fin afslutning på en dejlig sangerweekend. Til sidst skulle 442 sangere –
med John Frederiksen som dirigent – afsynge et potpourri af ”Sommer i
Tyrol”, og ”I Danmark er jeg født”. Det lød faktisk godt, ikke mindst takket
være John Frederiksens fine direktion.
Efter koncerten drog vi igen mod Aalborg.
21. juli 2010 The Tall Ships` Races 2010. Så var der igen TSR i Aalborg, og os som var
med sidste gang, var ikke i tvivl om at vi skulle deltage. Vi prøvede at kontakte ”De Fideelen Nordstrander”for at høre, om de også denne gang havde
lyst til deltage. De havde desværre andre arrangementer i år og meldte afbud.
Vores første optræden var straks i hus. Ejendomsmæglernes Fond havde 50
års jubilæum og skulle onsdag d. 21 juli kl 15., have reception på det store
russiske skib ”Mir”, hvor vi så skulle synge. Vores desværre nu afdøde sangerbroder, 2. bas Henning Normann Andersen, var formand for fonden og
havde glædet sig meget til denne dag, som han desværre ikke oplevede.
Vi blev også lovet en koncert i et af teltene, men da vi endelig meget sent
fik et tidspunkt, var det tirsdag d. 20. kl 18, og dette tidspunkt passede ikke
os. Vi fik også tilsagn om et arrangement fra Spar Nord Bank, men tirsdag
d 20. juli kl 9, fik vi afbud. På grund af besparelser havde de sparet en del
på underholdningen, der iblandt os.
Optakten til TSR var meget hektisk da vi manglede både en dirigent og musikledsagelse. Men det lykkedes, Mogens anbefalede Inge-Marie Pynt, og
det var et godt valg. Magen til livsglæde og udstråling, skal man lede længe
efter. Bent Høgsted fra Nibe blev vores harmonikaspiller, og både han og os
havde stor glæde af det samarbejde.
Vi øvede først sangene med Jørn Peter, som også har introduceret os i programmet ”Midiplay”, så man kan øve hjemme. Derefter øvede vi med IngeMarie 3 gange, 15. juni – 19. og 20. juli, og det var sjovt, kan jeg godt hilse
og sige.
Dagen oprandt hvor vi skulle synge, og vi mødtes i Ryesgade for at varme
op. Vi blev hele 26 sangere, så det var en pæn flok, som drog af sted til
”Mir”. Vi sang 2 afdelinger ombord, og der imellem fik vi en flot buffet, og
med en krudttønde som Inge-Marie kunne det kun gå godt.
Vi sang følgende:
1. En sømand har sin enegang (4-stemmig)
2. Solskin ombord (2-stemmig + harmonika)
3. Katinka, Katinka 1-stemmig + harmonika og fællessang)
4. Den sømand han må lide (4-stemmig)
5. Kalamantianos (4-stemmig)
6. Nordsøbølger (2-stemmig + harmonika)
7. Hils fra mig derhjemme (2-stemmig + harmonika)
8. My bonny (4-stemmig)
9. Jeg har en ven, en rigtig sejler (2-stemmig + harmonika)
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10. Calle Schewens vals (3-stemmig + harmonika)
Da vi gik fra borde, fik vi hver en gaveæske af Ejendomsmæglernes Fond
med 3 flasker fra Søborgs Bryghus, og på kajen tog vi afsked med IngeMarie og Bent. De fik ”et dansk hurra, eller tre”, og det blev afslutningen
på en dejlig dag, samt 3 gode øve aftner.
Med sangerhilsen 2. bas Leif Larsen.

4. august 2010 Niels Højens begravelse. Niels Højen – mangeårigt medlem i Brage døde
og blev begravet fra Hune kirke onsdag 4.aug. Efter Niels´ ønske deltog
Brage ved begravelsen med sang på værdig vis. Mogens Karlsmose
dirigerede. At Niels var en hædersmand viste tilstedeværelsen af faner; idet
5 faner repræsenterende grænseforeningen, fagforeningen, hjemmeværnet,
idrætsforeningen og Brage viste Niels den sidste ære.
6. august 2010 Kirsten og Poul Arnes guldbryllup. Med Brovst pigegarde og Brages
mandskors hovedsagelig ældre sangere, var det 2 yderpunkter i musikkens
verden, som mødte op hos Kirsten og Poul Arne i Hune for at være med til
at give guldbryllupsparret en festlig optakt på dagen. Mogens Karlsmose
dirigerede programmet. At 3 af vore sømandssange indgik tilskrives vel den
tætte beliggenhed ved Vesterhavet.
31. august 2010 Ekstraordinær generalforsamling. Som besluttet på den ordinære
generalforsamling i april afholdtes med henblik på formandssituationen
ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen var ”valg af
ny formand”. Situationen løstes ved at Bruno Hansen indvilligede i at
påtage sig formandsposten frem til kommende generalforsamling april
2011. Herefter fulgte en uformel snak om Brages stade og fremtid, inden
mødet blev hævet.
12. november 2010 Stiftelsesfest. Festen blev lige som sidste år afholdt i Skelagergårdens
fælleslokaler. Det var 2.tenorene som havde arrangementet og de havde
tydeligvis gjort sig meget umage som formand Bruno nævnte i sin
velkomsttale. Aftenen forløb da også til alles fulde tilfredshed både hvad
mad og især, hvad de mange forskellige sanglige indslag angik. Ikke mindst
skyldes aftenens succes også, at vi i lighed med sidste år havde troubadouren Flemming Baade som musikleverandør.
5. december 2010 Julekoncert Vestergården. Om årets 2 julekoncerter skal bemærkes at
dette var Brages første optræden med vor nye dirigent Camilla. Trods lidt
besvær med starttonen gik vor koncert rigtig godt, inkluderet det nye
nummer ”Veni, Veni Emmanuel”, som vi efteråret over havde arbejdet
med. Så mon ikke vi kan fastholde den årlige tradition med at give en
koncert for vore lidt ældre medborgere på Vestergården?
12. december 2010 Julekoncert ”ældresagen”. Juleprogrammet gentoges på søndagscaféen en
uge senere i ældresagens knap så rummelige lokaler. Brages og sæsonens
sidste forpligtigelse inden jul forløb tilfredsstillende. Således kunne man
med ro i sindet se frem til den kommende højtid.
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14. december 2010 Juleafslutning. Med 1. basserne som arrangører, var der ”linet” op til rigtig
Julestuestemning i lokalet i Ryesgade. En duft af jul med lyskæder og pynt
på bordene. Lækkert pølsebord og god stemning. Ib Maagaard var tiltrådt
som kompetent auktionarius med Anton som ubestikkelig pengeopkræver.
Over 4000,- kr. gik ind i foreningens kasse. Aftenen krydredes med juleprægede lejlighedssange + nogle af vore gamle julesalmer.

7. januar 2011 Torskegilde
Et som sædvanlig, godt torskegilde efter det traditionelle hævdvundne
program, med nogle sangere i uniform, og andre i ”pænt tøj”. Der i alt knap
30 mand og en enkelt pige, Camilla, hun tog det pænt. Som årets sanger
blev valgt Mogens Karlsmose.
I lokalet ved siden af holdt en ”Dame” 60 års fødselsdag, og hun slap
selvfølgelig ikke for en koncert af ”Sangforeningen Brage af 1866”.
Af ”festlige indslag” skal nævnes Aage Find, der havde en monolog på
Jysk, om en knægt, der havde boet hele livet i sin mors beskyttende omsorg,
og hvilke resultater det havde givet. Det var bare fint, og når man kender
Aage, kan man næsten forestille sig de overvindelser, der har været for
ham, at komme frem, og så uden papir, det var virkeligt flot.
Bruno havde støvet sin guitar af, og gave et par gamle 60-er numre, så det
var også en fornyelse.
Som sagt, var vi ikke så mange, så ved 23 tiden, var bowlen tømt, og folk
strømmede hjem. Som sædvanlig lukkede Otto, Torben Flindt og Gunner
værtshuset.
Uden bukser var traktementet nu ikke helt så godt som det plejede; men
mon ikke alle stiller op igen næste år.
12.-13. februar 2011

DSF kursus i Vandel
Weekendkursus i Vandel d. 12. og 13. februar 2011.
Igen i år var Brage godt repræsenteret ved Dansk Sanger-Forbunds kursus
på Vandel Ungdomsskole, idet i alt 7 sangere deltog, ja, og så kom Camilla
Callesen endda også og var med fra lørdag aften, dejligt. I alt deltog 114
sangere.
Programmet var det gode gammelkendt, med samling og indkvartering
lørdag morgen, derefter indøvning og sang hele dagen, kun afbrudt af spise,
kaffe, snakkepauser mindst hver 2. time. Kursusleder var kasserer Jørgen
Møller og instruktører i år var Sangudvalgets medlemmer Betty Five’,
Christian Bennedsen, Johan Korsfeldt og Lau Michelsen, der selvfølgelig
alle gjorde det udmærket, og gennem hele kurset formåede at holde gejsten.
Materialet der blev arbejdet med, var et udvalg af Forbundets seneste
udgivelser.
Ud over det alvorlige er der andet indhold i kurset, det kammeratlige
samvær, det er fantastisk dejligt at stå blandt ca.30 mand på stemmen, og
den gode og rigelige mad, den hyggelige stemning, og ikke mindst
aftenfesten lørdag aften med sang, musik og underholdning af meget
forskellig art. Ikke mærkeligt at mange deltagere har været i med i mange,
mange år, og kommer igen. Ja, egentlig er det underligt, at ikke flere
Bragesangere deltager.
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15. februar 2011 Visionsmøde. Med start tirsdag kl.1600 arrangerede sangudvalget et møde
med fokus på Brages nuværende situation og fremtiden. Med henblik på at
få sammenfattet et idékatalog og nogle tiltag herudfra, blev adskillige
emner behandlet. Preben havde sørget for et lækkert traktement, rejesalat og
grønt salat samt skipperlabskovs. Efter spisning og gruppediskussion i
stemmerne sammenfattede ordstyrerne, Lasse og Torben Flindt,
debatemnerne og afsluttede mødet.
25. februar 2011 Guldbryllup hos Jenny og Gunner. På en klar morgen med frost mødtes
sangerne og medbragte ledsagere op på Trekanten 3 i Klarup kl. 08.00 (de
fleste huskede at det var med indgang fra Rågelejevej) for sammen med
familie, venner og naboer at synge guldbrudeparret op. Efter traditionen
blev der til akkompagnement af messingblæsere i fællesskab sunget ”I
østen stiger solen op”, ”Det er så yndigt at følges ad” og til sidst den med at
vi vil ind og have kaffen. Jenny og Gunner bød os velkomne - men ikke
indenfor, idet der var truffet aftale med Klarup Kro om at have kaffe og
rundstykker parat.
Under kaffen sang Brage uddrag fra repertoiret, men ”Nina, kære Nina” var
i dagens anledning ændret til ”Jenny, kære Jenny” og havde også fået
tildigtet et ekstra vers.
( Fremførelsen af ”Sangerhilsen” blev videofilmet og er senere udgivet på Brages
Facebook–side og kan ses via følgende link:
http://www.facebook.com/Brage1866?v=app_2392950137

Endvidere også på Youtube:
http://www.Youtube.com/user/brage1866 .)

26. marts 2011 Aalborg Roklub. Standerhejsning - Aalborg Roklub 26. marts 2011.
I anledning af Aalborg Roklub i 2011 kan fejre 125 års jubilæum var Brage
blevet forespurgt om at synge ved den årlige standerhejsning. Vi mødte
med 20 sangere og dirigenten op til et fint arrangement med taler af
viceborgmesteren, formand for roernes nordjyske kreds, kassereren i SIFA
samt klubbens egen formand. Der blev uddelt æresbevisninger til roere som
i sidste sæson havde ydet en særlig stor indsats såvel romæssigt som til
gavn for klubben i sin helhed. Lidt på samme måde som når vi i Brage
udnævner en årets sanger. Vores indslag forløb meget tilfredsstillende, trods
nogen usikkerhed om starttonen til ”Den sømand han må lide” under
opvarmningen og til trods for den bidende kolde vind. Bagefter var
roklubben vært ved røde pølser og en øl. Ved uddeling af vores 140 år
brochure blev der agiteret for at medlemmer af roklubben om vinteren
kunne få deres sangermuskel rørt i Brage.
27. marts 2011 Margrethekirken. Søndag d. 27 marts 2011, deltog Brage i en
musikgudstjeneste i Margrethe Kirken.
21 sangere mødte op, ingen havde glemt at det var første dag med
sommertid så alle kom til tiden.
Vores program bestod af fire korsatser:
I østen stiger solen op (Morgensang af elverskud)
Pater Noster
Min Jesus lad mit hjerte få
Se nu stiger solen
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Desuden skulle vi medvirke som kirkekor med den liturgi, som anvendes i
forbindelse med Gudstjeneste i fastetiden samt menighedens korsvar og
selvfølgelig synge med på salmerne.
Der var en vis nervøshed at spore med hensyn til denne opgave. Hvis vi alle
havde været mere flittig til at gå i kirke, havde der selvfølgelig ingen grund
været til dette.
Heldigvis forløb det rimeligt godt, takket være organist Helle Winthers
kyndige vejledning og vores dirigent Camilla Callesens hjælp.
Margrethe Kirken var tilfreds med vores optræden og gav udtryk for at man
gerne vil se os igen ved andre lejligheder. Vi fik vores penge, så vores
kasserer var også tilfreds, så alt i alt var det endnu en god dag i Brage regi.
9.-10. april 2011 Besøg hos Frederikssund Sangforening.
Genvisit hos Frederikssund Sangforening i Frederikssund d. 9 og 10. april.
Afgang med bus lørdag d. 9. april Kl. 6:00 fra Ryesgade med deltagelse af
18 mere eller mindre søvnige sangere og vores dirigent. Alle livede op da
der et stykke tid efter afgang blev serveret kaffe, rundstykker samt en lille
skarp ved siden af. Da øl salget lidt senere åbnede, bredte der sig efterhånden en god stemning i bussen og turen med et enkelt ophold gik fint til Frederikssund.
Velankommet til Valhalla i Frederikssund ved halvtolv tiden havde vi
korprøver med vores værtskor, hvor vi øvede vores fælles numre. Derefter
indtog vi frokost bestående af sandwichs og drikkevarer.
Efter frokost og lidt hyggesnak med vores værtskor, kørte vi ud til Færgelundens Motel og Kursuscenter, hvor vi blev installeret og omklædt til
sangeruniform. Derefter gik turen til J.F. Willumsens Museum, Frederikssund, hvor vi inden koncerten kl. 16:00 fik en spændende og
interessant guidet rundvisning.
Selve koncerten foregik på Museet. Frederikssund Sangkor havde i markedsføringen af koncerten lagt op til at det var en sangerdyst mellem de 2
kor. Vores respektive dirigenter var afbildet i annoncerne for koncerten med
boksehandsker. Koncerten blev i stedet for ”et brag af en kamp”, ” et brag
af en koncert” og publikum fik virkelig noget for entréen, som var kr.
50,00 inkl. Billet til museet.
Efter veloverstået koncert kørte vi tilbage til Valhalla, hvor vi indtog en flot
aftenbuffet og festede med vores værter. Medlemmerne af Frederikssund
Sangforening er muntre mennesker og det gav sig udslag i mange festlige
indslag i aftenens løb, og vi fra Brage holdt os heller ikke tilbage. Alle
fester slutter, og det gjorde også denne fornøjelig fest. På et tidspunkt skulle
vi takke af og tilbage til Motel og Kursuscenteret igen, hvor vi berigede
forårsnatten med lidt skøn sang.
Næsten morgen tog vi afsked med Motel og Kursuscenteret ved at afsynge
”I østen stiger solen op” for vært og et par gæster. Alle var mere eller mindre trætte; men præcis kl.9:00 satte bussen kursen mod Aalborg med et
sangkor og en dirigent, som alle var enige om, at det havde været en rigtig
god tur, og at Frederikssund Sangforeningen fortjener ros for et flot og godt
tilrettelagt arrangement.
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