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Krønike 
Arrangementer og begivenheder 

 

Sangforeningen BRAGE af 1866 

           2019 / 2020 
  

Generalforsamling den 23. april 2019  
Der var fremmødt 19 stemmeberettigede sangere, og Anton Hald valgtes som dirigent. 

Krøniken blev til stor moro for forsamlingen ”oplæst/sunget” af Mads Ellekilde, som havde omformet teksten til 

vers og til melodien ”Moar jeg skal tisse”. Et flot stykke arbejde. 

På mødet blev det endvidere vedtaget, at oplæsning af krøniken fremover indgår i formandsberetningen. 

Endvidere blev der vedtaget en vedtægtsændring således, at indvarsling til en ekstraordinær generalforsamling 

fremover kan ske med 8 dages varsel. 

Efter generalforsamlingen blev der serveret lidt smørrebrød, og Leif Larsen trakterede med en omgang i 

forbindelse med hans nylige 75-års fødselsdag. 

 

Forårskoncert den 13. maj  

Den 13. maj blev der traditionen tro afholdt fælles forårskoncert sammen med MOFI - koret med Brage som 

vært. Koncerten blev afholdt på UCN, Hobrovej 85, hvor det var rigtig god plads til såvel kordeltagerne som 

tilhørerne. Brages 2. basser var tovholder på projektet og i samarbejde med Brages kasserer Bruno Hansen var alt 

klappet og klart med opstilling af vore podier til såvel dirigent som kor. Derudover var der indkøbt blomster til 

de to dirigenter samt øl, vin, vand og snacks for efterfølgende salg til deltagerne. 

Der var et rigtig godt fremmøde af tilhørere, herunder også hyggeligt gensyn med tidligere Brage-sangere med 

ægtefæller. 

Koncerten startede med fællessangen ”Nu lyser løv i lunde”, hvorefter MOFI – koret under ledelse af Inge Marie 

Zinck Pyndt tog over med deres program. Herefter endnu en fællessang ”Velkommen lærkelil”, hvorefter Brage 

gik på podiet med deres program. 

Alt gik fint på trods af lidt dårlige lydforhold i lokalet, men alt i alt et fint sted for optræden ikke mindst når 

adgangsforhold og p-plads muligheder tages i betragtning. 

 

Krista og Anton Hald`s Guldbryllup 
Fredag d. 17. maj, St. bededag sang Brage ved Krista og Anthon Halds Guldbryllup, som optakt til deres 

aftenfest. Da Anthon spurgte om Brage kunne komme og synge, var vi i bestyrelsen meget betænkelige, da koret 

var gået på ferie og det faldt på en helligdag, hvor der f.eks. er mange konfirmationer. Men heldigvis kunne det 

lade sig gøre at stille et sangbart hold med 14 deltagere og Elena som dirigent. Brage sang efter Anthons ønske: 

Den lille cafe, Den allersidste dans, Let Me Call You Sweetheart og Gammel øl. Let Me Call You Sweetheart 

blev fremført med Anthon som solist, hvor han sang til Krista med Brage som Backing Group. Brages optræden 

blev afsluttet med et Harmonisk Hurra for Guldbrudeparret. Efterfølgende blev koret trakteret med rullepølsemad 

og øl. Brages optræden gik rigtig godt, hvilket vi efterfølgende har fået bekræftet af Anthon og flere af deres 

gæster. Så det var en god oplevelse for alle.  

 

Stiftelsesfest den 8. november 

Fredag den 8. november blev der afholdt Stiftelsesfest i en lidt anden form end tidligere. Man startede med 

frokostmenu i restauranten Dalle Valle kl 14,30 med deltagelse af 15 Bragesangere næsten alle med ægtefæller, 

så der i alt var fremmøde 29 personer. Frokostmenuen bestod af et stort buffet-arrangement, og alle havde 

medbragt ”rabatkuponer”, hvilket reducerede prisen for de fleste. Under frokosten udbrød koret i spontant sang, 

herunder ”Gammel øl”, ”Bort allt vad oro gör” og ikke mindst ”Let Me Call You Sweethart”. Sidstnævnte blev 

sunget til et par damer, som tilfældigvis var gæster i lokalet. Damerne (som viste sig at være fra Polen) samt de 

unge servitricer på stedet lod til at være vældig begejstrede.  

Efterfølgende bevægede koret sig med ledsagere sig til Biffen (i Nordkraft), hvor man så den norske film 

”Mandskoret”. En meget bevægende autentisk film om et norsk mandskor (meget sammenlignelig med Brage). 

Koret var flot syngende og med et meget frimodigt mandesprog, men også med et stort socialt sammenhold, der 

især viste sig, da dirigenten/korlederen får diagnosen kræft og dør ca. 3 mdr. herefter. En film som gav stof til 

eftertanke. 

 

Julekoncert i Rørdal Kirke den 3. december  
Traditionen tro blev der igen i år givet en julekoncert i Rørdal Kirke. Denne blev afholdt tirsdag den 3. december 

i en næsten fyldt kirke.  

Fra Brage deltog 22 sangere, og på tilhørebænkene sad yderligere 2 sangere, som pga. diverse sygdomme ikke på 

dagen havde stemmer til at deltage. Hertil kom naturligvis ikke mindst vores veloplagte og sprudlende dirigent 
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Elena V. Andersen, som både varetog dirigentrollen og ikke mindst korets akkompagnatør - Flot klaret. 

Koncerten startede med fællessalmen: ”Kimer i klokker”. 

Herefter sang Brage fire numre:  

- Nu tændes tusind julelys  

- Julen har bragt velsignet bud  

- Der er ingenting i verden så stille som sne samt 

- Carmen Vernale. Denne sang er oprindelig en forårssang, men som i overført betydning kan lede tankerne hen 

på den kommende lysere tid, vi alle går i møde. 

Herefter en kort pause, hvorefter anden afdeling indledtes med fællessalmen: ”Lad det klinge højt i sky”. Brage 

sang herefter følgende: 

- Til en lille stald på marken 

- Her kommer Jesus dine små 

- Dejlig er Jorden 

- Glade jul og sidst men ikke mindst 

- Julenat (Cantique de Noel) 

Efter koncerten inviterede menighedsrådet til kaffe og kage i menighedshuset ”Logen”, hvor der blev sunget en 

del fællessange fra Højskolesangbogen samt en nyere omdelt sang ”Må din vej gå dig i møde”. Herefter oplæste 

Svend Aage Dahl en munter lille julehistorie omkring emnet ”Et lille grantræ”. 

Brage afsluttede aftenen med: 

- Skøn Jomfru luk dit vindue op samt naturligvis til slut 

- Ro tyst. 

Der blev fra mange tilhørere udtrykt stor ros for korets sang. Mange mente, at det var èn af de bedste koncerter, 

som koret har givet, og det var ikke blot udsagn fra korets egen medbragte og meget kritiske fanskare. 

 

Torskegildet den 3. januar 2020  
Som traditionen byder, blev der igen i år 2020 afholdt ”Torskegilde” den første fredag i det nye år. Igen i år blev 

Torskegildet afholdt i Papegøjehaven, hvor al maden og tilbehøret som tidligere år var helt perfekt. I alt var vi 14 

deltagere inkl. vores korleder og dirigent Elena.  

Arrangementet blev gennemført efter den vanlige procedure, således at deltagerne mødtes ca. ½ time før 

serveringen, så man kunne nå at hilse på hinanden og få lidt til at fugte ganen med, før fisken var klar til 

servering.  

Efter hovedretten blev valget af årets sanger offentliggjort, og valget som årets sanger år 2019 blev Gunnar 

Jensen 1. bas. 

Herefter gik det ”slag i slag”, med hyldest til koret og tak for samarbejdet i det forløbne år, alt imedens bowlen 

gik rundt og man skænkede op for sin sidemand. 

Herefter var det tid til den medbragte underholdning i form af fremføring af historier og gamle viser. Til slut blev 

den kvindelige servitrice naturligvis hyldet med ”Let Me Call You Sweethart”, hvilket vist faldt i god jord!! 

 

Vandel – DSF`s sangerkursus i week-enden 15. - 16. februar 2020.  
Ialt var der kun deltagelse af ca. 85 sangere fra de forskellige kor under DSF imod tidligere ca. 130 sangere. 

Desværre kunne også Brage kun stille op med 5 sangere samt vores dirigent Elena Vas Andersen. Instruktøren 

var som sidste år Gustav Hagner, Aarhus, som igen var en meget inspirerende instruktør, og hovedrepertoiret var 

naturligvis emnet for fælleskoncerten til forårets Landssangerstævne i Horsens. Denne fælleskoncert består af 

Lumbyes melodier til ”Potpourri fra syngespillet ”Champagnegaloppen” med arr. af Christian Bennedsen, Gram. 

Næsten alle numre herfra blev gennemgået meget minutiøst. Herudover var der naturligvis også andre sange til 

alm. opvarmning og underholdning mm. 

Lørdag aftenens festmiddag blev igen en fornøjelig aften med god mad og med underholdning og indslag fra 

forskellige kor. Brage optrådte med ”Tømrersangen” og Gunner Hansen bidrog med sangen om de drabelige 

historier om ”Røverne fra Rold”. Begge indslag frembragte stor jubel fra tilhørerne. 

 

Forårets arrangementer – aflysninger   
På grund af vinterens indtog af Corona virusset måtte koret indstille sine aktiviteter. Efter 10. marts måtte al 

sangøvning indstilles, ligesom korets generalforsamling, som normalt afholdes i april har måttet udskydes til 

efteråret 2020. 

Ligeledes måtte Brages allerede aftalte arrangementer i foråret 2020 aflyses. 

Dette gjaldt følgende: 

1. Fællessang i Musikkens Hus den 3. maj i anledningen af 75-året for Danmarks befrielse. Programmet var 

naturligvis allerede fastlagt og godkendt sammen med Musikkens Hus, men Brage har dog fået lovning på et 

andet arrangement på et senere tidspunkt. 

2. Forårskoncerten den 11. maj sammen med venskabskoret MOFI. 

3. Sidst og ikke mindst måtte Landssangerstævnet i Horsens den 15. – 16. maj aflyses. Hertil havde Brage dog på 

forhånd meldt afbud, idet koret ikke kunne samle et tilstrækkeligt antal sangere for at være ”fuldt syngende”. 

Dette er første gang i min tid som medlem af Brage, at koret ikke har kunnet stille op til et Landsstævne – 

desværre. 
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Årets generalforsamling  

Den planlagte generalforsamling til afholdelse tirsdag den 21. april 2020 måtte ligeledes aflyses pga. corona 

situationen.  

Generalforsamlingen blev i stedet flyttet til tirsdag, den 1. september 2020, som start på Brages aktiviteter for 

efterårssæsonen. 

 

Ib Maagaard 

Formand 

 

 

 

 

 


