
Den folkekirkelige Udviklingsfond  Projektbeskrivelse 
  Dokument nr.: 78571/13 

Navn: Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne 2012: Syng for livet – Den levende Gudstjeneste! 

Emne: Korsang, børn og unge, gudstjeneste, ny kirkemusik, salmesang, menighedsfællesskab 

Målgruppe: Medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor (FUK): Kirkekorsangere fra 12-20 år og deres 
korledere fra alle landets stifter.  

Tid, sted og aktør: FUK’s Landsstævne fandt sted i Aalborg i dagene 29. juni- 3. juli 2012. Korene øvede på 
ViaUniversity, Aalborg, overnattede på hhv. Sofiendalskolen og Stolpedalskolen og øvede og sang 
festkoncert på NordKraft Aalborg. Desuden gennemførtes koncerter i Skt. Markus Kirke og Vor Frue kirke, 
Aalborg. Korene deltog endvidere enkeltvist i højmesser i 32 kirker i og omkring Aalborg.  
Landsstævnet blev ledet og gennemført af et udvalg bestående af korleder og organist Bente Bliksted, 
producent Kristoffer Fynbo Thorning, korleder og organist Per Bach, korleder og organist Susanne 
Rasmussen, korist Cathrine Støvring-Preussler, korleder og organist Marianne Haldrup samt 
generalsekretær for FUK, Maria Winther Jørgensen. Desuden medvirkede en lang række frivillige.  

Opnået støtte: Kr. 150.000 kr. i støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012. Landsstævnet blev også 
støttet af otte stifter, Augustinusfonden, Den Obelske Familiefond samt Aalborg Kommune. Yderligere 
indgik en bevilling fra Folkekirkens Ungdomskors eget årsbudget og deltagerbetaling i finansieringen af 
landsstævnet.  

Projektets formål: FUK’s Landsstævne er et tilbud til korsangere fra alle FUK’s medlemskor om intensivt og 
i fællesskab at arbejde med ny kormusik inden for rammen af kirke- og gudstjenestefællesskabet i 
samarbejde med nogle af landets dygtigste dirigenter og instruktører. Korene arbejder selvstændigt med 
musikken i månederne op til stævnet, og musikken benyttes efterfølgende i højmesserne i korenes 
hjemkirker. Desuden har stævnet som sit formål at fremme salmesangen, dels via gruppernes arbejde med 
salmer i korarrangementer, dels i samarbejdet mellem korene og de 32 kirker, som har ønsket besøg af et 
kirkekor ved højmessen. 

Projektets indhold: FUK’s Landsstævne 2012 engagerede 480 korsangere, 51 korledere, syv dirigenter og 
omkring 60 frivillige i et intensivt samarbejde omkring øvning af korsatser, overnatning og forplejning, 
transport, underholdning, koncerter og gudstjenester. På stævnet arbejdede korene bl.a. med en ny messe 
af komponist Lars Sømod, hvor de enkelte gudstjenesteled var sat i musik og blev bundet sammen af 
tekstlæsninger og salmer i nye arrangementer.  

Erfaringer og resultat: Med deltagelse af mere end 500 korsangere oplevede FUK’s Landsstævne 2012 
dobbelt så stor tilslutning som ved seneste Landsstævne (2008). Dertil deltog 600 publikummer i den 
koncertlignende afslutningsgudstjeneste ” Syng for livet - Den levende gudstjeneste”. En lang række 
menigheder (hovedsagligt fra kirker uden eget kirkekor) fik ved deres hjemlige højmesse et indtryk af, hvad 
et kirkekor kan bidrage med til menighed og salmesang.  

De efterfølgende evalueringer fra korledere og korsangere vidner om et meget velgennemført landsstævne 
præget af stor engagement fra alle deltagende og med et musikalsk udkomme, som også menighederne i 
korenes egne hjemstifter og hjemkirker fortsat nyder godt af.  
 
Folkekirkens Ungdomskor ønsker – på baggrund af et fantastisk 2012 Landsstævne – at fortsætte arbejdet 
med store fællesstævner og inviterer således til Landsstævne igen i 2015.  

 

Læs om projektet her: http://fuk.dk/sommerskole-2013/landsstaevne-2015/ 
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