Krønike
Arrangementer og begivenheder

Sangforeningen BRAGE af 1866
2014 / 2015
8. april 2014 Generalforsamling.

Tirsdag den 8. april var 28 brave bragesangere mødt op til årets
generalforsamling.
Som ordstyrer valgtes sædvanen tro Torben Flindt.
Efter en næsten 8siders oplæsning af Krøniken (kom ikke og sig der
ikke sker noget i koret) gik vi over til formandens beretning.
Nogle af de væsentligste ting heri var omtalen af vores flytning til nye
lokaler, ansættelse af vores nye dirigent og opsigelse af samarbejdet
med AOF til fordel for MOF.
Næste punkt på dagsordenen var regnskabet der blev godkendt efter
enkelte uddybende spørgsmål.
Under punktet, valg til bestyrelse blev Ib Maagaard valgt som ny
formand med akklamation. Bestyrelsesmedlem Preben Rasmussen,
genvalgtes.
Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes Anker Lohmann og Otto
Lange.
Teddy Pedersen og John Terkelsen genvalgtes som revisorer dog på
den betingelse at kasserer inddrages i revisionen.
Som fanebærer genvalgtes Mads Ellekilde, traditionen tro, kan man
vel næste sige.
Slutteligt var der afstemning til sangudvalget hvor 2. tenor Torben
Flindt og 2. bas Ib Djernø, genvalgtes.
Da Ib Maagaard på grund af opgaven som formand udtræder af
sangudvalget, valgtes 1.bas Poul Jensen for en 1årig periode.
Afgående formand takker for god ro og orden og modtager helt
fortjent stor applaus for sin indsats.
Der udbringes et 3foldigt hurra for Brage.
Efter generalforsamlingen blev der trakteret med Torben Flindts
solæg med alt hvad dertil hører.
Preben Rasmussen
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6. maj 2014 Forårskoncert
MOFI og Brage i Skalborg Kirkes Menighedslokaler d. 6. maj kl. 19.30
Den efterhånden traditionelle koncert blev i år afholdt i MOFI’s regis.
Koncerten skulle have været holdt på Aalborg Seminarium. Men blev flyttet
til Skalborg.
Programmet blev afviklet efter det velkendte mønster, fællessang, og en
afdeling for hvert af de 2 kor, med det ikke arrangerende kor først.
Fællessang: Når egene knoppes
Brage sang, dirigeret af Elena Vas Andersen:
Den danske sang er en ung blond pige
I Danmark er jeg født
My Lord what a morning
Amazing Grace
Wise men say, - pianist Arne Litzen
Love me tender
Good- night Ladies
Som 7 samba, - pianist Nikolai Svaneborg
Bragemarch, - pianist Arne Litzen
Fællessang: Roselil’ og hendes moder
MOFI sang, dirigeret af Pia Vinter og med pianist Jesper Vinter:
Som sol der rammer
Rylerne
Musens sang
Man binder os på mund og hånd
Noget om at finde forståelse
Sommersalme
Morgon
Eftermiddagslur
Kväll
The Rose
Fællessang: Go nu nat
Brage, ca. 30 sangere gjorde det virkelig godt.
Ved den efterfølgende 3. halvleg var der optræden af nogle særdeles
veloplagte ”Leifs Kumpaner” der især serverede en meget lækker gang
”Bøf med Løg”
Absolut et fint arrangement, som Brage sikkert vil følge op på næste år.
Gunner Hansen
20. maj 2014 Kortræf ”Huset Hasserisgade”
Tirsdag d. 20. maj kl. 17.
For første gang deltog Brage i år i ”Husets” Kortræf .
Arrangementet består af ugentlige arrangementer, i år 4 tirsdage, hvor
forskellige kor inviteres til at underholde for det fremmødte publikum; men
vel især for hinanden.
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Denne tirsdag deltog: Banketten, et blandet kor fra Aalborg. Brage af 1866,
Side by Side, et blandet kor fra Dronninglund. Puls! et blandet kor fra
Aalborg og Cæ’sur.
Arrangementet startede med fælles opvarmning for alle korene, noget som
vor dirigent Elena tog sig af med stor entusiasme. Derefter var der en
lækker grillbufet for egen regning, og endelig den egentlige koncert med
korene i den foran angivne rækkefølge.
De ca. 20 bragesangere sang:
Den danske sang
I Danmark er jeg født
My Lord what a Morning
Amazing Grace
Wise Men Say
Love m Tender
Bragemarch.
Et udmærket arrangement, som vi måske skulle deltage i en anden gang.
Vi kan vel godt tillade os at nævne, at vi selvfølgelig gjorde en god figur,
og absolut ikke var de ringeste.
Gunnar Hansen
31. maj 2014 Mogens Karlsmoses fødselsdagsfest
Brage var inviteret til Mogens Karlsmoses fødselsdags fest i Nøvling
Forsamlingshus. Det skulle fejres at Mogens var fyldt 75 år d. 26. april. Det
viste sig at være en dobbelt fødselsdagsfest, hvad ikke så mange i Brage
havde viden om. Vi skulle nemlig også fejre Ellys 70 års fødselsdag som er
d. 11. juni.
Det var årets sidste forårsdag, men vejret opførte sig så godt, så man skulle
tro at det allerede var sommer. Indenfor var der feststemning, med sang og
musikledsagelse. Der blev sunget fra sanghefte og der blev sunget
lejlighedssange. En speciel rytmisk udførelse på melodien til ”Jens
Vejmand” opført af børn og børnebørn gjorde stor lykke. Leifs Kumpaner
underholdt med numre fra deres repertoire, bl.a. ”Sixteen ton” og ”Bøf med
løg” til stor fornøjelse for gæsterne. Brage sang under Elenas direktion:
Sangerhilsen
Poor Lonesome Cowboy
Harmonisk hurra
Gammel øl
Selvom vi var lidt tynd besat på nogle af stemmerne gik det godt. Der blev
desuden med andre sangere sunget 4 stemmigt: ”Sommersalme” og ”I østen
stiger solen op”.
Vi havde en dejlig eftermiddag, blev godt beværtet med dejlig mad og
drikkevarer fik rørt vores sangstemme i hyggelig samvær med
sangkollegaer og andre gæster. Jeg er overbevist at Elly og Mogens også
havde en dejlig og mindeværdig dag. De fortjener ros for et godt
arrangement.
Bruno - 2. bas
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2. september 2014 Ekstraordinær generalforsamling.
På grund af at Keld Kollerup Kvist fratræder som kasserer og at John
Terkelsen udtræder af koret og derfor selvsagt ikke kan være korets revisor,
afholdtes der ekstraordinær generalforsamling.
Valgt med akklamation til kassererposten blev Bruno Hansen. Ligeledes
valgtes, også med akklamation Svend Åge Dahl som ny revisor.
Preben Rasmussen
4. november 2014 Koncert i Ugilt Kirke.
I en næsten fyldt Ugilt Kirke leverede BRAGE igen en flot koncert til stor
tilfredshed for publikum, der gav koret stor applaus under og efter
koncerten, så BRAGE måtte synge Ro Tyst udenfor programmet.
Dirigent for de 31 fremmødte BRAGE-sangere var Elena Vas Andersen og
Torben K. Hansen introducerede de valgte numre til den dejlige aften for
publikum og sangere. Arne Lietzen, 1. bas, akkompagnerede til melodien ”
Wise men says”.
Fra pålidelig kilde erfares det, at blandt publikum var sangere fra et lokalt
blandet kor, så det var erfarne korører, der lyttede til BRAGEs sange – og
med mange flotte tilkendegivelser som glædede os hele vejen hjem.
Der var et par småfejl som f.eks. en tændt forstyrrende mikrofon – men
dejligt at være amatører og kunne tage det med et smil 
Numrene, som sangudvalget sammen med kirken havde valgt til aftenen var
følgende:
1. : Den danske sang er en ung, blond pige
2. : I Danmark er jeg født
3. : Morgensang af Elverskud
4. : Godmorgen lille land
5. : Fællessalme: Dybt hælder året
6. : Min Jesus lad mit hjerte få
7. : My Lord, what a Mourning
8. : Amazing Graze
9. : Fællessalme: Skyerne gråner, og løvet falder
10. : Wise men says
11. : Bovbjerg
12. : Blæsten går frisk
13. : Fællessalme: Du, som har tændt millioner af stjerner
Ekstranummer: Ro Tyst
Sunget, set, hørt og refereret af 2. tenor Frank H. Hytten
14. november 2014 Stiftelsesfest i sanglokalet i Sølyst.
På grund af en efterhånden mat stemning og deraf manglende tilslutning har
meningerne i koret været delte om hvordan vi kunne opnå en større
tilslutning til korets stiftelsesfest.
Forsøgsvis afholdtes arrangementet derfor til frokost hvilket viste sig, i
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hvert fald på nogle områder at være en god ide.
Tilslutningen var ikke større end vanligt, til gengæld var stemning og
humør et godt stykke over vanligt niveau. (Skyldes nok kormedlemmernes
efterhånden fremskredne alder.)
Bordene var smukt pyntede og arrangørerne havde allieret sig med, tror jeg
nok det var, Gistrupslagteren, hvorfra vi fik en både god og veltillavet
menu.
Da arrangementet som omtalt afholdtes til frokost og af hensyn til korets
økonomi var musikeren droppet. I stedet begik Brage som kor samt én og
flere af dets medlemmer sig ud i underholdningen, hvilket nu heller ikke var
så ringe endda.
Stort set en rigtig hyggelig eftermiddag.
Preben Rasmussen
25. november 2014 Koncert i Hvam kirke
Koret mødte kl. 18.00 i kirken til stemmeopvarmning.
Alle stemmer var godt besat. Dejligt.
Efter stemmeopvarmning blev kirken inden kl. 19.30 næsten fyldt med
byens borgere.
Koncerten forløb rigtig fint efter Elenas ansigtsudtryk at dømme.
Der var også stor applaus fra publikum.
Efter koncerten, dejlig kaffebord med boller og lagkage samt fællessang i
sognegården.
Koret sang igen nogle sange med stor applaus fra publikum.
Ros fra arrangøren, der gerne ville se koret igen. Alt i alt en rigtig dejlig
aften.
Jørgen Vernersen
7. december 2014 Koncert i Lind Sognehus
Brage var langt fra hjemmet. Men absolut ikke uden øl.
Arrangementet havde alle set frem til med spænding, alvor og forventning.
Alt blev absolut indfriet.
Lind ligger ved Herning, det er her Elena er organist, og hun havde fået
Menighedsrådet til at betale, for at få det ”fantastiske kor” hun leder i
Aalborg, til at give koncert, med alt betalt, inkl. 60 personers bus.
Ca. 30 sangere plus medbragt fanskare startede på ”Kør Sammen” pladsen
ved Th. Sauers Vej i Aalborg kl. 13, og turen sluttede her ca. 6 timer
senere. En skam, at det er så sjældent, vi kører i bus sammen, når vi skal
noget. Især hjemturen efter overstået ”Sejr” var helt speciel.
Koncerten fandt sted i Lind Sognehus, og foruden Brage deltog det lokale
blandede kor, som Elena også leder.
Lind Sognehus er et nyt hus indrettet med en stor sal med en dejlig akustik,
div. birum og kontorer. Et flot byggeri. Vi fik en fin modtagelse med kaffe,
øl mm.
Selve koncerten, der bestod af en afdeling med kirkens kor, fællessalmer og
Brages afdeling gik bare fint. Brage sang:
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Min Jesus lad mit hjerte få
Glæden til Gud
Julen har bragt
Julenat (Cantique de Noel)
Glade Jul,
Dejlig er jorden
Det store publikum var meget begejstret. Begge kor sang godt og Arnes
klaverspil var fremragende.
Jo, alle kunne være præstationen bekendt. Men nok især Elena, der havde
satset meget, var lettet.
Det ville være dejligt, om vi ved lejlighed kunne gentage succesen.
Gunner Hansen
9. december 2014 Juleafslutning i Brage.
Gode Bragesangere med ledsagere, ca. 36 i alt, var samlet til korets
traditionelle juleafslutning
1.basserne der forestod arrangementet trakterede med gløgg, æbleskiver og
hjemmebagt kringle.
Aftenen forløb helt traditionelt med velkomst af Formanden, Julehistorie af
Otto, og en pakkeaktion forestået af en umådelig engageret Svend Åge der
fik samlet mere end 3000kr.ind til korets slunkne kasse.
Aftenen sluttede af med at koret sang 3 julesange/ salmer til glæde for os
selv og vores ledsagere.
En helt igennem stille og rolig aften, men måske også en lille smule
kedelig, fornemmede jeg.
Arrangementet sluttede kl. ca. 23, hvor vi ønskede hinanden glædelig jul og
godt nytår.
Preben Rasmussen
2. januar 2015 Torskegilde.
Torskegildet 2015 var denne gang meget tæt på Nytårsaften, så tæt at der
hos nogle kunne være risiko, for en ansats af Nytårsaften, men det var
hverken synligt eller mærkbart.
Festlighederne startede med velkomst af formanden. Derefter gik vi over til
aftenens hoved tema, nemlig den kogte torsk. Den var i år vel tilberedt, der
var rigeligt af den samt tilbehør (De nye folk på Orkideen har efterhånden
lært det, bare de husker at der også hører rogn med dertil ). Det hele blev
på behørigt vis skyllet ned med øl og snaps, krydret med diverse skålsange.
Valget af årets sanger Ole Andersen 2. bas som var et populært valg,
efterfulgtes af underholdende sang indslag med ”Leifs Kumpaner” og
diverse solister.
Efter kaffe og æbleskiver, kom Punche Bowlen på bordet og vi gik over til
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nytårstalerne. Disse blev indledt af formanden, som skuede tilbage på året
der gik, de mange gode arrangementer og koncerter i det forløbne år, men
også et kig ind i fremtiden, koncerter, sangerstævne, visions- og
brainstorming møder. Et tema som gik igen i mange taler, var man følte at
det var dejligt at komme til sang og det ikke mindst skyldtes vores dygtige
dirigent Elena.
Efter nytårstalerne og lidt mere solist optræden samt ”Ro Tyst”, løb festen
stille og roligt ud. Folk begyndte at sive bort, vi holder ikke ud så længe
som tidligere, men vi bliver jo heller ikke yngre. Det er lang tid siden vi har
hørt om, at nogle har fortsat torskegildet inde i byen. Afslutningsvis kan
siges, at dette torskegilde kan føjes til rækken af rigtig mange gode og
fornøjelige torskegilder.
Bruno 2. bas
24. februar 2015 Koncert i Aså kirke.
Forventningerne var store. I alt 13 sange og salmer skulle synges og
måneden forinden havde vi gennemført en koncert i Lind som nok må
betragtes som en af vores bedste i meget lang tid.
Så 33 sangere var mødt op.
Inden koncerten har vi vanen tro opvarmning af stemmerne.
Nogle af tilhørerne var desværre så forhippede på at få de bedste pladser at
de mødte op under prøven hvilket, ikke mindst for Elena, var til stor gene.
Måske vi for eftertiden skal bede om at dørene først åbnes efter endt
opvarmning.
Men vi gennemførte vores program, kun afbrudt af en kort pause hvor
kirken bød på lidt til ganen.
Som ekstra nummer sang koret ”Ro tyst”. Den tror jeg vi alle var enige om
at vi havde sunget bedre.
Jeg fornemmede at kvaliteten blev godkendt af vores publikum, men som
Lind synes jeg nu ikke det var.
Preben Rasmussen
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