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TORSDAGSKORET 
Heldige med den nye dirigent 
Af formand Birte Kohrt 
 
Torsdagskorets efterårssæson 2014 startede først i september på grund af skolernes sene 
sommerferie. Vores korleder sammensatte et program, der indeholdt 3-stemmige sange, 
da vi mangler mandsstemmer. 
Desværre kunne korlederen efter en måneds tid ikke mere påtage sig opgaven, og 
bestyrelsen gik atter i gang med at lede efter en ny dirigent. Vi spurgte både nord og syd 
for grænsen. 
Alle var enige om, at selvfølgelig skulle netop Torsdagskoret bestå. Alle var hjælpsomme 
med at finde navne frem, men svaret var desværre altid nej.  
Bestyrelsen var på nippet til at aflyse efterårssæsonen, da vi var så heldige at få 
engageret Stefan Graw. Han er uddannet korleder og musikterapeut. 
Stefan kom på en hård opgave. På kort tid skulle koret være klar til to adventskoncerter. 
Han gik på med krum hals og løste opgaven suverænt. Vore koncerter var super, og et 
stort antal tilhørere var mødt op.  
Vi sluttede sæsonen med vores traditionelle grønkålsspisning. Derefter gik koret på 
juleferie. 
 
I anledning af Carl Nielsen 150 års fødselsdag kom der i løbet af efteråret et tilbud fra Kor 
72, som tæller 300 kor med 8.700 medlemmer. De fik i 2014 1,37 mio. kr. fra 
Nordeafonden til at udvikle og udbrede korsangen de næste tre år. 
Siden 2014 drager en korkaravane igennem 25 byer, hvor danskerne inviteres til 
fællessang. 
Det syntes jeg lød spændende, og bestyrelsen bakkede op. Jeg kontaktede en del kor og 
tilmeldte os. Fra Sydslesvig deltog Torsdagskoret og Slesvig Folkekor i en stor og flot 
koncert i Alsion den 1. oktober. Vi var 180 sangere, som akkompagneredes af Aarhus 
Jazz Orchestra.  
Da repertoireudvalget, Stefan og jeg, mødtes for at finde frem til forårsprogrammet, var det 
ganske naturligt, at kendte og ukendte sange af Carl Nielsen indgik i repertoiret. 
Forårssæsonen startede midt i januar. Vores medlemstal var desværre gået ned til 23. De 
mange korlederskift var ikke godt for koret.  
Til generalforsamlingen i marts fik vi ikke en komplet bestyrelse op at stå, men bestyrelsen 
fandt en praktikabel løsning på problemet.  
Det blev besluttet, at vore koraftener skulle finde sted hver torsdag kl. 19.00-20.30. Med 
14 dage mellem mødedagene og evt. andet fravær opstår der for lange pauser mellem 
øveaftenerne. 
Foruden til årsmødet øvede vi på sange til kvindeforeningens generalforsamling, hvor vi 
optrådte den 20. marts på Jaruplund Højskole. 
SSF Flensborg Nord valgte i år for første gang at holde deres årsmøde sammen med SSF 
Centrum-Duborg-Vest. Jeg blev kontaktet af SSF, fordi der blev ytret ønske om, at 
Torsdagskorets koncert skulle indgå som underholdning. Hele konceptet omkring 
årsmødet blev ændret. Således forgik hele mødet i festsalen ved dækkede kaffeborde. 
Det blev en succes. Der var mange fremmødte, og pedellen skulle endda hente flere 
borde og stole frem. 
Efter årsmødet gik Torsdagskoret på sommerpause. Vi mødtes igen den 3. september, 
hvor vi afsluttede den første øveaften ved at mødes over noget lækkert smørrebrød. 
Og forud venter atter de populære adventskoncerter. 


