Krønike
Arrangementer og begivenheder

Sangforeningen BRAGE af 1866
2013 / 2014
16. april 2013 Generalforsamling.
Tirsdag den 16. april var 29 brave Bragesangere mødt op til årets
generalforsamling.
Inden start på generalforsamlingen havde vi fornøjelsen af at indballotere 3
nyre sangere i vores kor, nemlig Ernst Jensen, Bendt Maggedin og John
Terkelsen.
Traditionen tro valgtes Torben Flindt som ordstyrer og det med
akklamation.
Herefter gik vi over til formandens beretning, hvor Bruno redegjorde for
store som små aktiviteter året havde bragt. Bruno kom blandt andet ind på
korets flytning til nye lokaler, bestræbelserne med at finde en kvalificeret
dirigent og bestyrelsens overvejelser omkring et skifte fra AOF til MOF.
Slutteligt orienterede formanden om at Dansk sangerforbund har udnævnt
Gunner Hansen som æresmedlem af DSF. For øvrigt som dent eneste.
Meget stort og velfortjent
Formanden takkede for den indsats der er ydet for Brage. Herefter gik
beretningen til afstemning hvor den godkendtes.
Næste punkt på dagsordenen var regnskabet. Efter ønske fra
generalforsamlingen om at regnskabet udsendtes tidsnok til at
medlemmerne kan nå at gennemgå det, godkendtes dette.
Under indkomne forslag var et forslag til ændring af kontingentet. Dette for
at ligestille korets medlemmer således at alle betaler samme kontingent,
uanset alder. Dog undtages æresmedlemmer. Forslaget blev godkendt med
stort flertal.
Nok som en udløber af førnævnte forslag vedtog generalforsamlingen et
ekstraordinær kontingentforhøjelse på kr. 200 årligt, øremærket korets 150
års jubilæum i 2016.
Også dette forslag blev godkendt med stort flertal.
Under punktet valg, blev Bruno genvalgt med akklamation for en 1årig
periode. Ligeledes genvalgtes bestyrelsesmedlemmerne Torben Kold
Hansen og Mads Ellekilde.
Kasserer Bendt Jacobsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Keld
Kollerup Kvist.
Formanden takkede efterfølgende Bendt for mange års godt og meget
omhyggeligt kassererarbejde.
Som revisorer valgtes Teddy Pedersen og John Terkelsen
Som bestyrelsessupleanter valgtes Anker Lohmann og Otto Lange
Som fanebærer valgtes Mads Ellekilde, traditionen tro, kan man vel næsten
sige.
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Slutteligt var der skriftlig afstemning til sangudvalget. Her var det 1. bas og
1. tenor der var på valg. lgtes Ib Maagaard og Preben Rasmussen blev
genvalgt.
Til slut takkede formanden for god ro og orden og generalforsamlingen
udråber et 3 foldigt hurra for Brage.
Preben
7. maj 2013 Forårskoncert. BRAGE var i år vært for arrangementet. Dette var den
sidste forårskoncert afholdt i musikkonservatoriets sal, idet konservatoriet
flyttes til Musikkens Hus og vi skal finde nye øvelokaler. Bygninger er
solgt til andet formål.
Mofi gennemførte et meget flot koncertprogram, med Guðlaugur
Viktorsson som vikar-dirigent. Pia Winther, MOFIs egen dirigent, havde
orlov på grund af sygdom.
BRAGE havde i år Lars Agesen med som pianist, og under Mogens
Karlsmoses direktion leverede vi en koncert på et helt tilfredsstillende
niveau.
Med en sal propfuld af tilhører må det siges at vi havde en god og minderig
koncert i de ”kære gamle lokaler”.
Efter koncerten var der sædvanen tro et gals vin/øl eller vand og kaffe til
såvel sangere som publikummer i den tilstødende øvesal.
Torben - 1. tenor
13. maj 2013 Forårskoncert – Arosia.
Det var et sløjt fremmøde af sangere fra BRAGE til koncerten. Flere
sangere som havde tilmeldt sig dukkede ikke op og havde ej heller meldt
afbud. Det betød at vi i sidste øjeblik måtte lade ”Så længe jeg lever udgå”.
Vi havde dog heldigvis fået pianist Lars Agesen med så vi kunne lave flot
indmarch med ”Entrance and March of Peers”. Det rokker imidlertid ikke
ved, at med så dårligt et fremmøde og især med overtal af nye sangere på 2.
tenoren, gik koncerten ikke helt tilfredsstillende efter egen opfattelsen. Vi
fik heldigvis rosende tilkendegivelser fra AROSIA-sangerne efter vor
optræden. Koncerten var henlagt til Vesthimmerlands Musikhus – ALFA i
Aars og pænt besøgt. Det selvom det kostede 50,- kr. for tilhører at komme
ind. Både AROSIA og BRAGE levede op til publikums forventninger og
fik stort bifald. Ikke mindst efter fællesnummeret ”Sommer i Tyrol”. Efter
koncerten samledes korene i et sidelokale for at spise ”pålægs-kagemand”,
synge fællessange samt underholde hinanden med optræden af forskellige
solistgrupper.
Torben – 1. tenor
1. juni 2013 Anna og Bent Magedin – Guldbryllup.
Denne lørdag morgen var præget af meget kraftig torden regn. Men i Hals
var vejret godt og solen skinnede på Anna og Bent og deres gæster.
Festligheden startede i Hals kirke kl. 9:00. Anne og Bent kom som de
sidste, sammen med deres børnebørn og indtog den øverste bænk i kirken.
Sognepræsten holdt en kort andagt og Brage sang” I østen stiger solen op”
og Sommersalme. Efter høj tidligheden i Kirken, forlod Anna og Bent som
de første kirken.
Efterfølgende var der kaffe bord i den nærliggende helt nye sognegård
”Ladegården”. Hvor Brage sang:
1. Love mee tender
2. Wise Men Say
3. Amazing Grace
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Udenfor programmet, blev der sunget ”Harmonisk Hurra” og Bent sang
”Let me call you sweetheart” for Anna hjulpet af Brage.
Der deltog ca. 20 Brage sangere, hvoraf nogle havde deres hustruer med, i
denne lidt anderledes Guldbryllup formiddags komsammen, som var en
rigtig hyggelig og god oplevelse. Stor tak til værtsparret.
Bruno
29. oktober 2013 Weysekoncert.
Tirsdag d. 29. oktober 2013, deltog Brage i en koncert i ”Logen” hvor der
udelukkende blev sunget sange på melodier skrevet af komponisten C.E.F.
Weyse. Temaet og den røde tråd gennem koncerten var en fortællingen om
komponistens liv. Deltager i koncerten foruden Brage var sopranen
Charlotte Hjørringgaard Larsen og pianisten Natasha Kutsko Jensen.
Koncerten var arrangeret af Rørdal Kirke og dennes organist Thomas
Olesen som afslørede at han også havde en eksamen i musikhistorie.
Thomas Olesen fortalte spændende om episoder i Weyses liv, som en
løbende introduktion til de enkelte sange i aftenens program.
Sopranen Charlotte Hjørringgaard Larsen havde et selvstændigt program og
et fælles program med Brage, hvor Brage sang omkvæd i sangene:
Duftende Enge, Liden Gunver og Hyrden græsser sine får, begge
programmer blev akkompagneret på klaver af Natasha Kutsko Jensen.
Brages selvstændige program var: ”Skøn jomfru luk dit vindue op”,
”Vipper springe” og ”En skål for den mø”. Arne Lietzen akkompagnerede
på klaver til ”Skøn Jomfru luk dit vindue op”.
Det var Brages første koncert under Elena’s ledelse og det gik rigtig godt.
Der blev endda plads til et ”Harmonisk hurra” da det erfaredes at
formanden for menighedsrådet ved Rørdal Kirke, Tage Thomsen havde
fødselsdag.
Aftenen sluttede med kaffe og kage. En meget vellykket aften, målt på de
tilkendegivelser som en helt fyldt sal gav.
Bruno
31. oktober 2013 Margrethekirken – Syng Dansk.
28 fantastiske Bragesangere deltog i et Syng-dansk arrangement under
dynamisk ledelse af vor dirigent Elena Andersen, med ekvilibristisk
klaverledsagelse af Arne Lietzen.
Efter koncerten var der indbudt til traktement i et tilstødende lokale.
Vi var et par 2. basser der fik bevis for at rygning er slankende. For da vi
efter en smøg kom ind til ovennævnte traktement var alle pladser besat og
buffeten ribbet for vådt og tørt.
Da vi var trætte af at stå op, krøb vi sammen på en radiator hvor vi fik
skinkerne lunet og efterhånden blev der fremtryllet en rulle kiks og nogle
flasker med bundskjul, som vi vred i plastikkrus til en ”Cry Alliance”. Det
var et absolut slankemåltid men det var jo sangen der var det egentlige og
den var helt OK.
Ib Djernø
8. november 2013 Stiftelsesfest.
Det var første gang vi skulle afholde stiftelsesfest i vores nye lokaler.
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Det var os førstetenorer der forestod arrangementet. Men da der her var
stort mandefald var vi både glade og taknemmelige for at andre af korets
sangere beredvilligt hjalp til. Tak for det.
Der var dækket op med flot pyntede borde hvor Bendt traditionen tro var
leveringsdygtig i bordpynt.
Maden blev leveret fra Sejlflod Hotel der også stillede med kompetent
serveringspersonale.
Nok mest af sparehensyn havde vi i år valgt selv at forestå den
efterfølgende underholdning hvilket viste sig at fungere rigtig udmærket.
Brage gav et par numre på deres kunnen under behørig ledelse af Elena.
Efterfølgende var der forskellig solist/ og flerstemmige indlæg, så jo, det
var en rigtig hyggelig aften.
Dans blev der nu ikke noget af. Godt det samme, synes jeg. Jeg synes nu
heller ikke der de senere år har været den storesøgning til dansegulvet
hvilket nok også er lidt aldersbetinget noget den relativt tidlige afslutning
på festen også kunne tyde på.
Måske vi næste år skulle prøve at afholde stiftelsesfesten til frokost.
Preben
1. december 2013 Vestergården – Julekoncert.
Jeg var med for første gang. Det er en tradition, at Brage giver en
julekoncert på Vestergården, som er et Aktivitetscenter for de ældre i den
vestlige del af Aalborg. Her lægger man vægt på at brugerne får mulighed
for at deltage i "Det aktive Liv". Der er derfor en bred vifte af
aktivitetstilbud, med en café, der danner ramme om det sociale liv.
Som led i det sociale liv, der foregår omkring Centeret Vestergården,
lægger man stor vægt på at fejre højtiderne på behørig vis, og det er i den
sammenhæng Brage gav julekoncert med kaffe og solid æblekage i pausen.
Vi sang et alsidigt program med Glade jul, Nu tændes tusind julelys,
Julenat, Julen har bragt, Glæden til Gud, Away in a manger, Deck the Halls,
Min Jesus lad mit hjerte få, Det kimer nu til julefest og til slut Dejlig er
jorden. Det gik vel egentlig meget godt – især før kaffepausen, hvor
æblekagen lagde sig tungt på bugmuskelen.
Der kunne have været flere tilhørere, men de, der var kommet, så ud til at
nyde de dejlige sange.
Anker - 2. tenor
10. december 2013 Juleafslutning.
Juleafslutning 2013 skulle efter tur arrangeres af
dejlige øvelokale ”Logen” Sølystvej.

2. tenorerne i vores

Bordene var fint pyntet med indsamlet natur fra Blokhus klit og plantage.
Der var indkøbt lækkert ost og pølsebord med tilhørende brød og fors.
andre lækkerier i rigelig mængde til en kuvertpris på kr. 50. Vin kr. 50. Så
alle var tilsyneladende tilfredse med arrangementet.
Side 4 af 6

Velkomst fra formanden Bruno, der herunder annoncerede aftenens
underholdning.
I aftenens løb blev der sunget forskellige julesalmer, og af aftenens
underholdning skal her specielt nævnes:
Vores dejlige dirigent Elena overraskede os med en smuk vuggevise sunget
på russisk med eget akkompagnement på klaver. Sangen fremført så
overbevisende at Leif og Ib måtte lægge hovederne på hinandens skuldre.
Et sammensat ensemble med udklædning udførte flot kullemper sangen 16
tons på engelsk med akkompagnement af Mogens.
Julehistorie af Otto.
Mandskorsang af Brage for vores mest trofaste publikum nemlig vores
kære fruer.
Under fremførelse af sangene, rettede vores dirigent med forskellige muntre
indlæg henvendelse til vores fruer, og herunder blev hun tilsyneladende lige
så populær som hos koret.
Den traditionelle juleaktion af de medbragte julepakker, blev atter i år
varetaget på bedste professionelle vis af Sven Aage, der med sædvanlig
entusiasme fik pakkerne godt op i pris, hvorved aktionen indbragte over kr.
3000.
Aftenen forløb som altid i en rigtig hyggelig og varm atmosfære, og kl.
22.30 sluttede juleafslutningen og der blev ønsket god jul og godt nytår,
med glædelig gensyn til torskegildet 2014.
3. januar 2014 Torskegilde.
Det traditionsrige ”Torskegilde” blev igen i år holdt på Orkideen.
Som sædvanligt blev det et festligt og hyggeligt arrangement, hvor ca. 30 af
Brages sangere deltog.
Herudover deltog også vores nye dirigent Elena Vas Andersen, der fra
årsskiftet er tiltrådt som vor faste dirigent, hvilket vi alle har store
forventninger til.
Torskegildet i Brage er jo som bekendt en meget gammel tradition, hvis
oprindelse referenten er lidt usikker på. Èn ting er dog sikkert, nemlig at de
tidligere torskegilder har været nogle gevaldige brag af fester, vurderet ud
fra de historier/beretninger fra nogle af korets ældste medlemmer, som
hvert år fortæller om gamle dage, herunder hvad der kunne sættes til livs
både af vådt og tørt. Disse beretninger/fortællinger om diverse
”heltegerninger” fra gamle dage blev naturligvis også i år genfortalt forud
for spisningen, hvilket jo naturligvis hører med til optakten til festen.
Tilbage til selve festen. Torsken var igen i år helt fantastisk herunder også
alt tilbehøret. Efter spisningen skulle årets sanger udnævnes, hvilket blev
gjort af forrige års sanger Svend Aage Dahl.
Årets nye sanger blev: Gunner Grøn - 2. tenor, som nu har været medlem af
koret i godt og vel 10 år. Udover at være en god og kollegial sangerbror har
Gunner også gennem de seneste mange år varetaget det meget vigtige hverv
som ”ølmand”, hvilket dog også indebærer indkøb og forsyninger af vand,
kaffe og the mm. Valget af Gunner Grøn som årets sanger blev modtaget
med stort bifald.
Herefter var der forskellige indslag af såvel gamle som nye viser.
Eksempelvis blev ”Min Amanda fra Kerteminde”, ”Urmageren fra
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Frederikshavn”, ”Guitarspil” og ”Molly Malone” m.fl. fremført på
eksemplarisk vis. Ligeledes gav Leifs Kumpaner en del kendte og ukendte
numre, med sange hvor hele koret kunne synge med på omkvædet.
Til slut blev bowlen med punch båret ind, og formanden startede sin tale
med en tak for det forgangne år og håb om en ny, stor og givtig kommende
sæson. Han bød velkommen til vores nye dirigent, til hvem han skænkede
det første glas. Elena takkede og fortalte, at hun jo havde fået at vide, at
man skulle holde en tale, men af forskellige årsager havde hun ikke lavet en
tale på dansk, da hun jo ikke kendte vore traditioner. Hun gav derfor en fin
tale på sit modersmål, nemlig russisk, og alle klappede og syntes det havde
været en fin og smuk tale, og alle mente også at talens indhold ”vistnok”
havde været god.
Efter bowlens tur rundt til alle sangere, hvor der blev talt mange pæne ord,
men også med enkelte små ”revselser”, endte bowlen igen hos formanden,
som med lidt hjælp fra andre sangere tømte denne, som traditionen jo
byder.
Herefter sluttede en god, hyggelig og traditionsrig fest.
Ib Maagaard, 1. bas
18. marts 2014 Koncert i Hou kirke.
En flok spændte og forventningsfulde sangere og tilhørere havde sat
hinanden stævne i Hou kirke til en af Brages nok lidt for sjældne ”rigtige
koncerter”.
Koncerten var kommet i stand på foranledning af vores sangerbror Svend
Åge. Og man må sige at arrangørerne havde sat alle sejl til med blandt
andet omtale i lokalaviser og videreformidling af budskabet til lokale
menigheder i området.
Efter en god times opvarmning af ikke under 30 sangere gav vi en koncert
for en stopfuld kirkesal, ja man måtte endda fremskaffe ekstra stole. Nok
over 100 tilhørere tror jeg der var.
Sangudvalget havde sammensat, synes jeg, en god blanding af gode,
traditionelle mandskorsange, popsange og gode danske sange med det
tilfælles at det var sange størstedelen af sangerne var fortrolige med.
Koncerten forløb rigtig godt, dejligt at høre rigtig mandskorsang hørte jeg
blandt andet nogle sige, så det var rigtig godt.
Efter koncerten var vi inviteret til sammenkomst i byens ”borgerhus” hvor
der blev trakteret med kaffe, hjemmebagte bolle og lagkage, dejligt.
Brage honorerede med at synge yderligere 4 sange fra vores repertoire
afsluttende med Bragemarch, akkompagneret af taktfaste klapsalver. En
helt igennem god aften for Brage og dets sangere.
Preben
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