
Juelsminde Kirkekor 

Juelsminde Kirkekor var oprindelig to selvstændige kor. Et kirkekor og et 
Rådhuskor. Men for snart 15 år siden blev det besluttet at slå de to kor 
sammen for derved at give koret et professionelt løft. Koret har i dag ca. 65 
medlemmer. Igennem alle årerne har korlederen været organist Annelise 
Corydon Frederiksen. 

Koret har et meget bredt repertoire og medvirker hvert år i 10-12 koncerter 
både i kirkelig sammenhæng og ved forskellige offentlige arrangementer. 
Desuden medvirker koret ved sociale arrangementer f.eks. på ældrecentrene. 

Koret øver en gang om ugen og får igennem samværet styrket både det 
fysiske, sociale og mentale. Hvem kan være sur, når man synger! 

Der er naturligvis også en lang række praktiske ting, der skal tages hånd om, 
når så stort et kor skal kunne fungere optimalt. Der er hele lydsiden med 
instrumenter, mikrofoner og højtalere, sceneopbygning i forbindelse med 
koncerter transport mv. Alt sammen sker ved hjælp fra frivillige i og uden for 
koret. 



Koret er organiseret i et forenings lignende fællesskab uden egentlige 
vedtægter. Denne løse organisering har fungeret fuldt tilfredsstillende 
gennem alle årene. Et forpligtende fællesskab, hvor alle byder ind med hver 
deres kompetencer. 

Der betales ikke kontingent for at være medlem af koret. Indtægterne er 
sparsomme, da koret ikke modtager nogen form for offentlig tilskud. I 
forbindelse med koncerter uden for det nære lokalområde opkræver koret 
dog et beskedent honorar på 1000 kr. 

Koret har planlagt en koncertturne i foråret 2018 til Sydslesvig, hvor en række 
kirker og danske institutioner skal besøges. Der er tale om en kulturformidling 
hen over grænsen. Det samlede budget for denne turne er på ca. 110.000 kr. 
Egenbetalingen er på ca. 35.000 kr. 

Det endelige program for turneen er ikke helt på plads endnu, men budgettet 
er vi så godt som sikre på kan holde. Udover udgifterne til gennemførelse af 
turneen har koret også behov for at få opgraderet det tekniske udstyr. Dertil 
skal der bruges ca. 15.000 kr. 

Vi håber Hedensted Kommune vil finde mulighed for økonomisk støtte til 
korets grænseoverskridende kulturformidling. 

Vi vil når det endelige program for turneen foreligger, kunne fremlægge et 
mere specificeret budget også for de ønskede tekniske opgraderinger. 

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller uddybning af ansøgningen i 
øvrigt, kan der rettes henvendelse til undertegnede. 

Med venlig hilsen 
Tom Laursen 
Birkevangen 1, 7130 Juelsminde 
mob.51914985 
email:mailhannetom.com  
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