Krønike
Arrangementer og begivenheder

Sangforeningen BRAGE af 1866
2016 / 2017
12. april 2016 Generalforsamling.
Til stede var 29 sangere + dirigent, dog uden stemmeret.
Torben Flindt blev som vanligt valgt som ordstyrer..
Torben erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet
Ballotering.
Leo Brøndum og Frank Holm balloteredes ind i koret og er hermed
fuldgyldige medlemmer.
Formanden så tilbage på året med et indtryk af stor aktivitet, disciplin, stor
fremmødeprocent og sangglæde.
Til gengæld gav han udtryk for at korets sangmæssige niveau bestemt ikke
var hævet hvilket ifølge formanden nok skyldes korets stigende
gennemsnitsalder.
Kassereren fremlagde og gennemgik en meget grundig og kompetent
gennemgang af regnskabet der fremviste et overskud på kr. 20.070,00.
Kassereren gennemgik herefter budget 2016/ 17 hvori der var inkorporeret
en kontingentforhøjelse gældende fra forårssæson 2017 på kr. 100,00,
halvårligt.
Der var bred enighed om at gøre kontingentforhøjelsen permanent.
Formand: Ib Maagaard modtog genvalg på betingelse af at der efter korets
jubilæum indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at
vælge ny formand.
Bestyrelsesmedlem Preben Rasmussen modtog genvalg.
Suppleanter til bestyrelsen
Bent Magedin (genvalg)
Otto Lange
Revisorer
Svend Åge Dahl (genvalg)
Gunnar Hansen
Fanebærer
Mads Ellekilde
Sangudvalg
2. bas Ib Djernø
2. tenor Torben Flindt
Leo Brøndum takker for sin optagelse i koret og udtrykker sin
taknemmelighed over den modtagelse han har fået i koret.
Frank Holm takker for sin optagelse i koret og ikke mindst for den tillid der
bliver ham udvist.
Ordstyreren takker for god ro og orden og der udbringes et trefoldigt leve
for Brage.
Herefter var der solæg.
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3. maj 2016 Forårskoncert i Hals kirke.
Stort set hele koret var mødt op til en veltilrettelagt koncert.
Brage lagde for med bl.a. Amazing Grace, Zum Santus og Bjørnen vågner.
Herefter kom byens lokale kor ”Happy Singers” der med en enkelt
undtagelse bestod af kvinder, på banen. Jeg hørte i min øresnegl at
kirkesangeren var en del af koret. Hun gjorde absolut en forskel til den
positive side.
Herefter tog Brage igen over. Her sang vi bl.a. Wice men Say, Serenade og
Limfjorden.
Efter koncerten i kirken gik turen til menighedshuset hvor kirken var vært
for kaffe og kage.
Her sang vi Majsang, Nina, kære Nina og Bragemarch.
Vi sluttede en rigtig hyggelig og velsyngende aften af med Ro tyst.
10. maj 2016 Forårskoncert med Mofi koret.
Margrethe kirken var fyldt til sidste stol da Brage, sammen med Mofikoret
afholdt vores traditionelle forårskoncert.
Brages repertoire var det samme som i Hals kirke. Desværre var korets
formåen ikke på højde med Halsstandarden.
Til gengæld brillerede Mads med en meget flot udgave af Amen.
Mofis repertoire bestod primært af norske og svenske viser. Ikke lige min
smag men hørte andre give udtryk for at det var rigtig godt.
Efter koncerten var Mofi vært for hjemmelavede sandwich ligesom der var
mulighed for køb af øl, vand og vin.
Desværre var sidelokalerne alt for trange, men de to kor fik dog hver især
afviklet deres ” eftersang”.
Aftenen som helhed må betragtes som godkendt.
06. oktober 2016 Syng med i AKKC.
28 veloplagte sangere og lige så veloplagt en dirigent.
Sceneprøve gik godt .
Men meget ventetid da vi først skulle på scenen kl. 19.15 for at være klar
til kl. 19.30
Koret lagde ud med Gammel øl der bare kørte derudaf, efterfulgt af 7
samba, 3 numre fra My fair Lady afsluttende med Nina kære Nina
Alt i alt synes jeg det gik godt. Måske var der et par gange en lidt flagrende
højrehånd der gjorde os lidt forvirrede, men vi kom hurtigt på sporet igen.
Stolt blev jeg da jeg overhørte en samtale mellem et par publikummer der
var enige om at vi var det bedste kor de havde hørt til syng med aften.
I øvrigt deltog Bjørn og Okay, Revyskuespillerne Jan Schou og Susanne
Breuning samt troubaduren Peter Kellerup. Så var der for øvrigt en mere jeg
ikke husker hvad hed.
Morsomt at stå på sidelinjen og se hvordan proff. Skuespillere agerer på
scenen. Man bliver lidt duperet af den energi der lægges for dagen.
Traktement var der ikke meget af da der kun blev budt på tag selv isvand
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under hele seancen.
Koret havde kontraktligt forpligtet sig til at være til stede indtil
forestillingen sluttede da alle optrædende skulle på scenen for sammen med
publikum at synge skul gammel venskab rent forgå.
Egentlig meget hyggeligt men næsten 3 timer at vente var næsten for meget
af det gode.
Men disciplinen var i orden, alle, med en enkelt undtagelse, blev til den
bitre ende.
11. november 2016 Brages 150 års jubilæumskoncert og reception.
En uforglemmelig dag som vil gå over i Brages historie og som efterlader et
tankevækkende, stærkt og følelsesladet indtryk hos dem som medvirkede.
Og samtidig en ydmyg taknemlighed for, at have fået lov at være en del
deraf.
Brages jubilæumskoncert og reception blev afviklet i ”Musikkens hus”
Øvre foyerer. Programmet var fastsat til at starte kl. 14:00. Foruden
Sangforeningen Brage af 1866, Brages dirigent Elena Vas Andersen og
pianist Arne Lietzen, deltog sopranen Charlotte Hjørringgaard Larsen og
dennes pianist Natasha Kutsko Jensen. Koncertens konferencier var Jan Ole
Mortensen, som på fremragende vis præsenterede programmet krydret med
anekdoter og facts om de enkelte komponister og tekstforfattere.
Brage indledte koncerten med: I Danmark er jeg født og Limfjorden,
derefter fulgte Charlotte med Solveigs sang fra Peer Gynt. Brage fortsatte
med Amen(solist Mads Ellekilde), Amazing Grace og Bjørnen vågner med
et vers på russisk. Derefter igen Charlotte med Franz Lehàr`s sangen om
Vilja, hvor Brage medvirkede i omkvædet. Brage fortsatte med et potpourri
af drikkeviser: Bort alt vad oro gör, En skål for den mø, Ren som en jomfru
og Gammel øl. Afdelingen afsluttedes med, Det var som 7 samba. Charlotte
fulgte derefter med H. C. Lumbye`s Columbine polka og Britta Polka.
Derefter var det Brages tur igen med et potpourri af kærlighedssange: Wise
Men Say, Skøn jomfru luk dit vindue op, Love Me Tender, Good-Night
Ladies, Serenade (Kornmodsglansen), My Bonny is over the Ocean, Nina
kære Nina og Some enchanted Evening. Brage fortsatte med nogle sange
fra My Fair Lady: Med lidt lykke og lidt held, På den vej hvor du bor og
Alfred skal giftes nu til morgen, ind i mellem sang Charlotte I could have
Dance All night fra samme musical.
Brage sluttede af med Bragemarch og havde som ekstra nummer planlagt
Morgensang af Elverskud, hvis dette skulle blive aktuelt og det blev det.
Publikum blev opfordret til at synge med og dem som ville deltage, til at
rejse sig op. Det var der rigtig mange der gjorde, så det blev en flot og
stemningsfyldt afslutningen på koncerten.
Brages præstation blev godkendt, selvom de 2 første sange gik knap så
godt, sang vi os op og sluttede udmærket. Charlotte Hjørringgaard var en
stor oplevelse, hun sang fremragende og ikke mindst på grund af hende,
blev helheds indtrykket af koncerten rigtig god.
Tilstrømning til koncerten var over alt forventning, der vurderes at der var
ca. 300 publikummer, så vores succes kriterium blev nået til overmål.
Efter koncerten og en lille pause gled arrangementet over i receptionen.
Som underholdning i pausen før receptionen og under, var der lavet aftale
med Brages tidligere dirigent, sanger og sangskriver Line Mortensen samt
hendes mand pianist Carsten Ullits Mortensen. På trods af en mindre god
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placering i lokalet, gjorde de det rigtigt flot og høstede stort bifald.
Under selve receptionen var der taler af DSF formand Lau Michelsen,
Repræsentant for Aalborg Kommunes kulturforvaltning, Sangforeningen af
1843, Mofi koret samt Nibe Håndværkersangforening. Konferencier Jan
Ole Mortensen sluttede talerækken med en hyldest tale til korsang.
For Brage var det en fantastisk dag, som oversteg korets vildeste
forventninger og som altid sluttede dagen med at Brage sang Ro Tyst.
Bruno Hansen 2. bas
12. november 2016 Jubilæumsfest.
Efter gårsdagens helt store oplevelse med et utrolig veloplagt kor der
evnede at synge omkring 300 tilhørere varme, var dagen derpå nu kommet
til at afholde festen for os selv.
Festudvalget havde lagt sig i selen for at fremtrylle en fest der, med de få
midler der var til rådighed, lykkedes til fulde.
Gæsterne var indbudt til kl. 12.30 hvor vi nød et glas Asti Spumante.
Herefter gik vi til de smukt pyntede borde der var dækket i bordeaux og
hvidt. Meget smukt.
Keld Kollerup Kvist der påtog sig hvervet som toastmaster gjorde det
glimrende.
Der blev nu budt på italiensk inspireret buffet med øl vand og det altid
populære vinmærke ”ad libetum.
Der var fra starten en rigtig god stemning ja det kunne ind imellem være
svært at få ørenlyd.
Efter vi havde nydt forretten kom vi til formandens tale.
Her holdt vores formand Ib Maagaard, dagens festtale der var en
gennemgang af mærkedage i Brages historie, elegant flettet sammen med
store begivenheder i Aalborgs historie.
At Ib efter få minutter smed manuskriptet for efterfølgende at køre ”off
line” var jeg personlig dybt imponeret over.
Hovedretten var nu nydt og herefter var ordet frit til sang og taler.
Her gav vores nuværende dirigent, Elena og tidligere dirigent Line nogle
pæne og eftertænksomme ord med på vejen.
Kaffen blev nydt kombineret med et lynkursus i folkedans.
Med al respekt, en rimelig trind dame kombineret med en harmonikaspiller
havde jeg nu ikke set som det største clou denne dag
Men jeg blev klogere. Der var bare gang i den dame. Ikke nok med hun selv
sprang rundt som en 20 årig. Hun evnede også at få stort set alle ud på
dansegulvet. Virkelig morsomt.
Efterfølgende var der underholdning af kor og solister.
Slutteligt blev der som natmad budt på hot dog.
Kl. ca. 20 begyndte folk at sive hjem. Alle, tror jeg, godt tilfredse. Ovenpå
2 hårde men begivenhedsrige dage.
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22. november 2016 Ekstraordinær generalforsamling.
Så nåede vi den 22. november der på flere måder skulle vise sig at blive en
af hjørnestenene i Brages historie.
2 emner var på programmet:
Korets mangeårige dirigent og æresmedlem Mogens Karlsmoses
eksklusion.
Ekstraordinært valg af ny formand.
På grund af emnets følsomhed, havde bestyrelsen valgt at engagere en
erfaren ordstyrer ”udefra” hvilket også skulle vise sig at være en god
disposition da hans evner, overblik og erfaring skulle vise sig at blive sat på
prøve.
I sagens natur var der mange debatindlæg for og imod eksklusion. Ikke
mindst fra Mogenses ”fortalere” var indlæggene mangeartede og
følelsesbetonede.
Mogens havde bedt om og fået bevilget ordet som sidste taler inden
generalforsamlinger skred til afstemning.
Ifølge Brages love krævedes der 2/3 dels flertal for vedtagelse af
bestyrtelsens indstilling.
Resultatet blev 25 stemmer for eksklusion, 11 stemmer imod.
Hermed var Mogens Karlsmose definitivt ude af koret.
Et meget trist punktum på et meget trist forløb der både har kostet mange
langvarige venskaber. Men som situationen udviklede sig kunne det ikke
blive anderledes.
Personligt havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig at skulle blive
en del af en sådan konflikt i en forening der bygger på sangglæde og
frivillighed. Men heldigvis kan man til stadighed blive klogere. Også på
dette punkt.
På sidste generalforsamling ønskede Ib Maagaard at fratræde posten som
korets formand.
Efter nogen overtalelse indvilgede Ib i at fortsætte til efter korets 150 års
jubilæum.
Derfor nu denne ekstraordinære samling.
Desværre var der stadig ikke nogen der ønskede at stille op som
formandskandidat, vel også set i lyset af de sidste måneders turbulens.
Til alt held for koret stillede Bent Magidan via fuldmagt sit kandidatur til
rådighed, dog på betingelse af at han kunne opnå mindst 2/3 dels flertal,
hvilket skulle vise sig ikke at blive noget problem.
Bent valgtes med meget stor majoritet. Tak for det Bent.
6. december 2016 Juleafslutning.
Det var denne gang 1. tenorerne der forestod arrangementet.
Sædvanen tro var der dækket op med smukke borde, og lækker mad fik vi.
Armen var vredet om på kassereren da han i forvejen ikke kunne få dem
ned efter at vores jubilæumsarrangement, der skulle vise sig også at blive en
økonomisk succes.
Så der blev budt på lækkert pølsebord fra Slagteren i Gistrup. Virkelig god
mad og nok var der.
Efter spisningen var der traditionen tro en julehistorie, denne gang forfattet
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og oplæst af Mads Ellekilde der kunne berette en hel masse omkring
montering af en juletræsfod. Sjov historie.
Også vores auktionarius, Svend Åge var i hopla. Ca. 2500 kr. fik han
hamret sammen.
Hans engagement var ind imellem så stor at kasseren have svært ved at
holde trit med afregningerne.
32 deltagere til Brages juleafslutning lyder måske ikke af meget. Men set i
lyset af at vi kort forinden har afholdt 2 store jubilæumsarrangementer og
en rimelig dramatisk ekstraordinær generalforsamling hvor 7 medlemmer
efterfølgende meldte sig ud af koret, synes jeg egentlig det var rimelig godt
gået. I parentes kan nævnes at vi året før var 40 deltagere…Såååh.
6. januar 2017 Torskegilde.
Den første fredag, denne gang den 6. januar var bragesangerne kaldt til
samling omkring vores traditionelle nytårs torsk.
Desværre havde kun 20 sangere fundet mulighed til at give møde. Håber på
bedre fremmøde til næste år.
Efter at være samlet til en forfriskning gik vi kl. 19.00 ombord i aftenens
hovedtema, torsken.
Desværre synes jeg ikke den nåede foregående års højde. Tror kokken
havde glemt at stille minuturet da fisken, for nogens vedkommende ikke var
ordentlig kogt.
Til gengæld var den gode stemning ledsaget af behørige mængder øl og
snaps for de af os der ikke skulle agere chauffører.
Årets sanger faldt i år på Mads Ellekilde. Rigtig godt set af sidste års sanger
Poul Pehrson.
Personlig er jeg helt uforstående overfor at Mads ikke har haft tidligere års
sangeres bevågenhed.
Efter formandens meget smukke og personlige tale hvor hovedtemaet var
Brages fremtid set i et positivt perspektiv, blev bolden givet op til indslag
fra sangerne.
Her var der ud over diverse fællessange, indslag af Bruno og Keld samt den
efterhånden traditionelle ”Sommernatten” sunget af Torben, Jens og
Preben.
Æbleskiver og punch. Jeg forliger mig aldrig med det. Slet ikke når man i
forvejen skal fordøje al for megen sovs, kartofler og fedtegrever. Men hvad,
man må jo lide for traditionerne.!!
Sangernes nytårstaler var mangeartede, men denne gang i den korte ende af
skalaen, heldigvis.
Hovedtemaet var også her korets fremtid set i lyset af årets både positive og
negative elementer.
Formanden sluttede af med en opfordring til at synge ”Ro tyst” hvilket
afsluttede en rigtig dejlig aften med god harmoni og en følelse af
sammenhold.
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Kørte hjem med en rigtig dejlig fornemmelse i maven.
17. februar 2017 Sygebesøg hos Finn Helveg.
19 sangere ”overraskede” Finn Helveg med et besøg på Rishøjscenteret
hvor han var indlagt i forbindelse med en hofteoperation.
Den såkaldte overraskelse var dog ikke så stor da Finn havde luret os.
Til gengæld var der ikke nogen tvivl om at Finn var glad for vores besøg
hvilket han også gav udtryk for både under og efter seansen.
Brage sang 4 sange: My Bonny, Udkantsangen, Harmonisk hurra og til sidst
Gammel øl.
Finn der havde besøg af sin familie trakterede os efter overstået sang med
lidt læskende til ganen.
Jeg tror nok der var stemning for mere korsang. Men stoppede hermed af
hensyn til centrets øvrige beboere.
25. marts 2017 Inger og Svend Aages guldbryllyp.
Efter moderat pres fra Svend Åge var 21 sangere med Elena i front, mødt
op for at fejre Inger og Svend Åges store dag.
Festen afholdtes i Hou Borgerhus.
Efter en grundig opvarmning i tilstødende lokale blev koret hentet ind for at
afsynge Morgensang af Elverskud.
Efter en kort tale af vores formand for det smukke guldbrudepar blev de ca.
100 gæster budt til bords.
Efter en lækker forret sang Brage sit program – Inger korrekt ”anbragt”
under afsyngning af ”So let mee call you sweethart”. Kneb en tåre og fik en
smuk halskæde af sin gom.
Herudover sang vi Inger kære Inger, Love me tender, Gammel øl og
Sangerhurra.
Koret sluttede af med formandens medbragte sang: Jo mere vi er sammen,
sunget på både dansk, engelsk og tysk.
En helt igennem dejlig fest med et meget glad guldbrudepar.
Preben sekretær
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