
Projektbeskrivelse  Den folkekirkelige Udviklingsfond 

Navn:       
”Korsatser til Kirkeåret” - Udgangspunkt er Udviklingsfondens formål for ansøgningsåret 2011: at give 

mulighed for at øge kendskabet til den kirkemusikalske arv og salmetradition i et omfang, der rækker langt 

ud over kirkemusikernes egne rækker.   

Emne:          
Udvikling og implementering af database med kor-repertoire til brug ved  

a. gudstjenester i hele kirkeåret (begge tekstrækker),  

b. musikgudstjenester og koncerter, samt  

c. kirkemusikalske arrangementer i øvrigt. 

Målgruppe:   
Kirkelige korledere og kor. Databasen henvender sig til såvel børne- og ungdomskor som voksenkor, til kor med 

forskelligt forudsætnings-niveau, og omfatter korsatser, i sværhedsgrad spændende fra enkle satser for begynderkor til 

vanskeligere korrepertoire af op til 5- eller 6-stemmighed.  

Tid, sted og aktør:     
Opbygning af databasen og inddatering af korsatser er foretaget i perioden 01.01.2012 –  15.02.2014. 

Projektet er gennemført i frugtbart samarbejde mellem FUK (500 medlemskor / 12.000 korsangere) og Kirkemusikalsk 

Kompetencecenter (KMKC). Samarbejdspartnere: organist, korleder og musikforlægger Lasse Toft Eriksen og 

musikforlægger, nodehandler og violinist Søren Storm, begge indehavere af musikforlaget Mixtur. Søren Storm har haft 

ansvar for den IT-mæssige udvikling af databasen, og Lasse Toft Eriksen har været koordinator, bl.a. med henblik på 

Kirkemusikalsk Kompetencecenters ”Bag om helligdagen” på www.kmkc.dk. Der eksisterer således direkte link mellem 

disse to inspirationskilder for folkekirkelige korledere og musikansvarlige. Inddatering af korsatser er foretaget af 

projektets ansvarlige, fhv. organist, korleder, kirkemusikskolelærer og konsulent for FUK, Hans Chr. Magaard.  

I øvrigt har en projektfølgegruppe bestående af biskop over Haderslev Stift og formand for FUK, Marianne Christiansen, 

rektor Hans Chr. Hein, Løgumkloster Kirkemusikskole, samt organist og korleder ved Skt. Nikolai Kirke Holbæk og 

formand for Forum Musik-Teologi, Jytte Lundbak, fulgt arbejdet og ydet råd og vejledning under arbejdsprocessen.  

Det praktiske arbejde er desuden sket i samarbejde med Teologisk Pædagogisk Center, TPC (nu: Folkekirkens 

Uddannelses- og Videncenter, FUV), som siden 2008 har været hjemsted for FUK’s Nodebibliotek og stillet 

kontorfaciliteter til rådighed. Nærmeste samarbejdspartner har været centrets bibliotekar, Helle D. Kjeldsen.   
Opnået støtte:      

Den folkekirkelige Udviklingsfond har bevilget 250.000 kr. til formålet. 

 Projektets formål:   
I takt med stigende brugeropmærksomhed på digital adgang til Folkekirkens Ungdomskors Nodebibliotek har 

Folkekirkens Ungdomskors (FUK) Hovedbestyrelse og Nodebibliotekets bestyrelse prioriteret en målrettet, fagligt 

kvalificeret indsats, som kan sikre den digitale ajourføring af internetbaseret repertoiresøgning. Ønsket og målet har været 

at udvikle en fleksibel søgemaskine, baseret på nyest tilgængelige IT-teknologi, som kunne afløse tidligere, vanskeligere 

manøvrerbare repertoire-søge-muligheder på Folkekirkens Ungdomskors Nodebiblioteks hjemmeside 

www.nodebibliotek.dk.  

Projektets indhold, erfaringer og resultat:    
I databasen er i projektperioden inddateret ca. 2.500 korsatser. Heraf kan ca. 16%  frit downloades, i.e. satser, der ikke er  

ophavsretsligt beskyttede, eller hvortil er opnået ret til fri download. Der foreligger ca. 12.000 repertoirevalgmuligheder  

til samtlige kirkeårets søn- og helligdage, til inspiration for korledere og præster i samarbejdet om gudstjenesternes musi- 

kalske indhold. Der kan – ud over på de enkelte dage i kirkeårets to tekstrækker - søges mere bredspektret på kirkeårets  

perioder og højtider (advent, jul, helligtrekonger etc.), på de fire årstider (forår, sommer etc.), på morgen og aften, samt  

på bryllup, begravelse og nadver. Der er desuden mulighed for alfabetisk titelsøgning, søgning på salmenummer i Den  

danske Salmebog samt søgning på komponist eller arrangør. Endelig foreligger søgemulighed på besætning, således at  

korlederen kan søge specifikt på korsatser, der matcher det til rådighed værende korpotentiale. På den enkelte søn- og  

helligdag er der mulighed for at opliste korsatserne (100-150 forslag pr. søndag) alfabetisk efter titel og/eller komponist /  

arrangør. Desuden kan korsatserne ordnes efter 3 sværhedsgrader: let / middel / vanskelig. Korrepertoiredatabasen er  

direkte tilgængelig via links fra KMKC’s ”Bag om Helligdagen” på www.kmkc.dk, fra FUK’s hjemmeside på  

www.fuk.dk, fra www.tpcloegumkloster.dk samt fra Nodebibliotekets hjemmeside på www.nodebibliotek.dk.    

Læs om projektet her:   
Organistforeningens månedsblad, PO-Bladet, maj 2012 samt  

Korsatser til Kirkeåret, Hjælp og FAQ på http://www.kmkc.dk/fuk/faq.asp  

Øvrige oplysninger:    
En fremadrettet opdatering og pasning af databasen, inkl. tilføjelse af hidtil ikke inddateret korrepertoire, er sikret derved 

at projektmedarbejder og projektfølgegruppe har planlagt en prioriteret fase II, som - i forlængelse af færdiggørelse af 

fase I - kan bidrage til yderligere differentieret søgning, til gavn og inspiration for databasens brugere.  

Henvendelse vedr. kor-repertoiredatabasen kan rettes til faglig konsulent ved FUK’s Nodebibliotek, Hans Chr. Magaard, 

på nodebiblioteket@fuk.dk eller til FUV’s bibliotekar, Helle D. Kjeldsen, på hdk@km.dk.  

Siden 2010 har hvert år i to uger i juni måned været afholdt repertoireinspirationsdage i tilknytning til Nodebiblioteket, 

hvor korledere har kunnet fordybe sig i nodebibliotekets materialer og modtage vejledning i optimal udnyttelse af den nye 

database. Ca. 50 korledere har hidtil benyttet sig af denne mulighed, en aktivitet, som tænkes videreført.  

Som faglige vejledere ved disse repertoire-studiedage medvirker faglig konsulent Hans Chr. Magaard  og bibliotekar 

Helle D. Kjeldsen. 
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