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Syngedrengene 160 år 

Tradition og dynamik 
 

Syngedrengene ved Vor Frue Kirke 
har siden 1. marts 1856 fungeret 
uafbrudt som tjenestegørende kor 
ved Vor Frue Kirke i Assens. 
 
Dermed er koret Danmarks ældste 
fungerende drengekor. 
 
I anledning af 160 års-jubilæet 
udgives nærværende jubilæumshæfte 
for at vise nogle facetter af 
Syngedrengenes udvikling i de 
seneste 10 år. 
 
I 2016 fremstår Syngedrengene  
som en institution, der med solid 
forankring i historien og traditionen 
har udviklet sig til en dynamisk og 
fremadskuende kulturaktør med blik 
for tidens muligheder og udfor-
dringer. 
 
 
 
Finn Pedersen, Korleder 
Jørgen Hyldgaard, Formand for 
Assens Menighedsråd 

 

 



 

 

 

 

FRA ENMANDS-
HÆR TIL 

SANGSKOLE 
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De seneste 10 år, siden Syngedrengene 
fejrede 150-års jubilæum i 2006, har koret 
gennemgået et endog meget stor 
organisatorisk og kunstnerisk udvikling. 

I 2006 var korets virke, som det er tilfældet 
de fleste steder, næsten udelukkende bundet 
op på korlederens arbejdskraft. En veritabel 
én-mandshær, der skulle varetage alle 
funktioner omkring koret. Dvs. ud over at 
skulle afvikle alle korprøver, gudstjenester, 
koncerter, rejser m.m. var det også 
korlederen, der i en blækspruttefunktion 
stod for al administration, herunder den 
meget store kontakt til drengene og deres 
forældre, regnskab, al planlægning, PR-
funktioner og kontakt til alle dem, der 
henvender sig for at få en koncert med 
koret. 

Ansættelsen af en korproducent som har 
overtaget en stor del af de administrative 
funktioner, har dels lettet arbejdsbyrden, 
men også løftet kvaliteten af både den 
interne og eksterne kommunikation 
betragteligt.  

Syngedrengenes organisation er ligeledes 
udbygget med en decideret Korbestyrelse, et 
korudvalg i menighedsrådets regi, en stor og 
velfungerende forældrestøttegruppe og 
senest med �korbedstemødre� der sørger for 
et stykke mad på de lange kordage. 

Uden for korets organisation har vi glæde af 
en selvstændig Støtteforening af frivillige 
borgere, der arbejder for at understøtte 
korets formål økonomisk. 

Med oprettelse af Assens SangKraftcenter i 
2012, hvor Syngedrengene udgør 

drengekorsdelen er der skabt et større 
økonomisk fundament for korets arbejde. 
Herunder et udbygget skema med 
bifagsundervisning hvor korets medlemmer 
modtager sangundervisning, nodelære, 
rytmik. 

Den pædagogiske stab tæller i dag 9 
personer, der arbejder med koret. 

Sidst men ikke mindst har Syngedrengene 
fået egne lokaler i Kirkens Hus, hvilket har 
styrket drengenes fællesskabsfølelse. 

Resultatet af den store indsats er meget 
synligt og hørbart. Syngedrengene har de 
senest 5 år indgået i store produktioner i 
samarbejde med Syddansk Musik-
konservatorium, Odense Symfoniorkester, 
Christianskirkens drenge- og mandskor fra 
Fredericia, Ringe Kirkes Pigekor, Assens 
SangKraftcenters overbygnings Pigekor m.fl.  

Hertil kommer den store mængde af 
kirkekoncerter og Evensongs i Vor Frue 
Kirke, koncerter rundt om på Fyn og i 
resten af Danmark, samt de store rejser til 
udlandet. 

Alt dette havde ikke været muligt uden 
skiftende menighedsråd, præster og 
medarbejderes forståelse, medvirken og 
store opbakning. 

Allermest skal der dog lyde en dybfølt tak til 
de mange drenge og unge mænd, der uge 
efter uge afsætter en meget stor del af deres 
fritid for at dyrke korsangen i Vor Frue 
Kirke og dermed er med til at bevare og 
udvikle en enestående institution. 

 
 
Finn Pedersen 
Korleder 
 
  



DANMARKS  
ÆLDSTE  
DRENGEKOR  
... et kort historisk rids 
 
 
D. 1. marts 1856 skrev den daværende 
stiftsamtmand Cederfeldt de Simonsen til 
Vor Frue Kirke  �� at vi bifalde, at der 
indtil videre anvendes 100 Rdl. af kirkens 
Midler som Lønning af 12 Drenge, der 
antages til at deltage i Kirkesangen såvel 
Søn- og Helligdage som ved andre mini-
sterielle Forretninger på Søgnedage.�  

�Indtil videre� har nu varet i 160 år!  

Traditionen med syngende drenge i kirken 
går imidlertid helt tilbage til 1500-tallet, hvor 
det ligesom i andre købstæder var disciplene 
på latinskolen, der sang ved tjenesterne i 
kirkerne. I det 17. og 18. århundrede skete 
det under ledelse af kordegnen, der efter et 
gammelt regulativ havde pligt til at øve 
salmesang, messesang og korsang med 
drengene �på det, at alting kan synges 
ordentligt og uden noget modbydeligt skrig�. 

I Vor Frue Kirke i Assens var den direkte 
anledning til at oprette et fast etableret, 
skolet kor, at der i 1855 blev anskaffet et nyt 
og flot orgel til kirken. Man søgte Stiftet om 
tilladelse til at etablere et kor - og det var 
altså Stiftets velvillige svar, som dannede 
grundlaget for det første fast etablerede 
drengekor i en dansk kirke. 

Kordegn Aage Rom Larsen var fra 1938 
kantor og leder af Syngedrengene. Han var 

musikalsk, spillede kirkeorgel og tog sig 
meget af drengene, som blev skolet til at 
synge smukt ved gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger. Egentlig koncert-
aktivitet var der ikke tale om - og heller ikke 
økonomi til. Når stemmen gik i overgang, 
sluttede drengene i koret. 

Rom Larsen beklædte sin stilling i hele 38 år. 
Hans efterfølger som kantor var ikke 
kordegn, men organist.  

I 1973 overtog organist Henning Wesch 
ledelsen af Syngedrengene. Under Weschs 
ledelse gennemgik koret en betydelig 
pædagogisk og kunstnerisk udviklingsproces 
og blev udvidet til det firstemmige drenge- 
og mandskor med koncertaktiviteter, som 
Syngedrengene er i dag. 

1983-1999 var organist Ulrik Spang-Hanssen 
korleder for Syngedrengene, indtil han 
forlod Vor Frue Kirke til fordel for en 
docentstilling på Det Jyske Musikkonserva-
torium i Aarhus, hvor han i dag er professor  

1999 kom Syngedrengenes nuværende leder 
til Vor Frue Kirke fra en stilling som 
organistassistent og korleder ved Helsingør 
Domkirkes drenge- og mandskor. Finn 
Pedersen er uddannet på Det kgl. danske 
Musikkonservatorium og tog Kirkemusi-
kalsk diplomeksamen 1990.
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Kordegn Rom Larsen med sine Syngedrenge i Vor Frue Kirke 
først i 1950�erne (foto: Assens Kirkekontor) 
  



 

SALMESANG 
MUSIKTRADITION 
DANNELSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For mange yngre mennesker er salmesang og salmetekster blevet fremmed. Syngedrengene får 
som noget naturligt den fine salmetradition med i bagagen og er med til at formidle skønheden i 
salmerne videre til kirkegængerne.  

En helt håndgribelig fordel er, at de senere har gode chancer for at finde sig et kirkesangerjob i 
studietiden til en timeløn, hvor en søndagsgudstjeneste kan indbringe den samme løn som mange 
timer ved en supermarkedskasse eller på en café.  
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Danske rødder 
 

Internationalt 
udsyn
 
Den danske salmetradition er noget helt særligt. Store 
salmedigtere og dygtige komponister har sat deres præg 
på de salmer, som jævne kirkegængere læste, hørte og 
sang i kirken og mange andre sammenhænge. Danske 
salmer opfanger menneskelivets mange facetter i et rigt 
billedsprog, gerne med nedslag i den nordiske natur. Der 
er en kvalitet af dybde i mange danske salmer, der som 
regel undgår det for svulstige, det for sødladne eller det 
for banale. En institution som Syngedrengene er med til 
at sikre, at salmetraditionen videreføres til de kommende 
generationer - både de gamle kendinge og de moderne 
salmer, der taler til det moderne menneske i et mere 
nutidigt sprog.  

Den danske sangskat indeholder et utal af vidunderlige og 
elskede sange, som synges uden for kirken - det er næppe 
nødvendigt at nævne Højskolesangbogen. De dejlige 
årstids- og fædrelandssange er populære elementer i 
Syngedrengenes repertoire 

Syngedrenge stifter i en tidlig alder bekendtskab med den 
store europæiske musiktradition gennem de fineste 
korsatser, der er skrevet fra middelalderen og frem i 
mange europæiske lande.  

Foruden egentlig kirkemusik har alle de store kompo-
nister skrevet korværker og oratorier til brug i kirken, så 
Syngedrengene synger hjemmevant på engelsk, tysk og 
latin - Bach, Mozart, Händel, Haydn, Palestrina, foruden 
hele den nyere tradition, der lægger sig op af de gamle 
mestre.  

Drenge får dermed en unik kulturhistorisk dannelse, som 
de kan have glæde af hele livet 

 
  



 

 

 

Tænk, hvis Vor Frue Kirke havde 
været en lille Kirke�� 
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Da jeg  for snart 25 år siden for første gang 
skulle til Assens, fordi jeg søgte  embede 
som sognepræst, spurgte jeg Jakob Hvidt, 
om jeg nu kunne finde kirken, når jeg kom 
til Assens. Han svarede: Du kan ikke tage 
fejl, du kan se den langt fra. 

Og ja, det kunne jeg. Da jeg nærmede mig 
Assens kunne jeg se det vældige bygning-
sværk. 

Men tænk, hvis man gjorde et tankeeksperi-
ment. Tænk, hvis kirken ikke havde været så 
stor. 

Så havde vi ikke haft mulighed for at have så 
stort et drengekor, som vi heldigvis har.  

Jeg har gennem alle mine år kunne glæde 
mig over drengenes fantastiske udvikling.  

I det kvarte sekel jeg har været præst har 
man rationaliseret meget, men ikke Synge-
drengene ved Vor Frue Kirke. 

Vi har fået pulpituret udvidet, så drengene 
har bedre plads oppe ved orglet  Der er 
opstået et professionelt netværk omkring 

Syngedrengene, så deres muligheder er 
blevet langt større. 

Men først og fremmest må jeg som præst 
glæde mig over samarbejdet ved 
gudstjenesterne.  

 
Syngedrengene giver gudstjenesten 
en ekstra dimension.  
 
 

Selvfølgelig er det svært at fremhæve, hvad 
jeg holder mest af. Og så kan jeg  alligevel 
ikke lade være, for Julemorgen er én af de 
bedste gudstjenester på året. Der afløser den 
ene motet den anden, og  gedigne salmer 
høres. Det hele føles som at gå op i en 
højere enhed. Det risler ned ad ryggen, når 
Syngedrengene sætter i gang.  

Det er nemlig således, at vi er så heldige, at 
have det mest perfekte kirkerum til det vi 
hører.  

Og for at sige det helt kontant og plat: man 
bliver så glad i �låget� over at være præst i en 
kirke, der har sådan nogle dygtige drenge. 

 

Tillykke med jubilæet! 

 

Birgitte Lerche 
Sognepræst 
 

   

�



 
 
 

�Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens udgør med 
deres lange tradition et stykke levende dansk kulturhistorie, 
som det af mange årsager er værd at værne om.  

Deres uafbrudte virke i Vor Frue Kirke siden 1856, med 
rødder helt tilbage til 1500-tallet, gør dem helt specielle i 
dansk sammenhæng. 

De mange koncerter rundt omkring vidner om et kor, der 
tør stille krav og forventninger til drengene og de unge 
herresangere, som tydeligvis trives med at indgå et fællesskab 
om korsang med et højt ambitionsniveau. 

Syngedrengenes samarbejde med skoler og musikskole, 
Assens Kommune og erhvervsliv er desuden med til at virke 
bredt for at forbedre vilkårene for den folkelige sangkultur.  

Det er med stor glæde, jeg ønsker Syngedrengene tillykke 
med de 160 år� 

 

Peter Cederfeld de Simonsen 
Brahesborg Gods 
Tipoldebarn af stiftsamtmand Cederfeld de Simonsen 
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Syngedrengene 
...Med 160 � i timen! 

 

En del af Assens� kulturelle DNA, Syngedrengene, fylder 160. Stort 
tillykke med det!  

Og med overskriften in mente, så går det også stærkt for Jer i disse år. 
Det er voldsomt flot � for fra at have været en �institution� i Assens og 
omegn i mange år, så konstaterer vi i disse år, at Syngedrengene er ved at 
foretage et mindre kvantespring her i tiden.  

Det er velfortjent og gøres ikke uden flid og idérigdom. For det kommer 
ikke af sig selv! Der skal rekrutteres unge talenter, der skal arrangeres, og 
der skal øves, øves og øves.  

Findes midler skal der også. Og her er idérigdommen også stor. Der er 
stor velvilje fra mange fronter; erhvervs- og handelsliv, fonde, kommune 
og private, som byder ind.  

Det er der fordi der heldigvis er mange, der godt kan se, at en oplevelse 
som den I giver, flytter noget inde i folk. Jeg har selv haft oplevelsen 
flere gange � og det er en oplevelse på et helt specielt niveau. Noget der 
lægger en ekstra dimension på tilværelsen.  
 

Kære Syngedrenge � I er både unge og gamle. Og tak for det � I gør det 
knippelgodt. Tillykke med fødselsdagen! 

 

Søren Steen Andersen 

Borgmester i Assens Kommune 

 
  



IDENTITET OG  
FÆLLESSKAB 
 

"Drengekor[..] kan tilbyde et fællesskab, hvis lige ikke findes andre 
steder. Det musikalske fællesskab binder bånd mellem mennesker - bånd 
som det er svært at sætte ord på, da musik er følelsernes sprog. Sangen er 
det "instrument", som bedst formidler og understøtter vores følelser og 
sindsstemninger. Hvem har ikke en erindring om en melodi som straks 
vækker minder om bestemte oplevelser? Disse musikalske oplevelser er 
det "kulturelle brændstof", som vi har brug for for at kunne blive hele og 
harmoniske mennesker." 

 
Niels Thåstrup 

Musikskolechef 
Operasanger 
Korleder 

 
 
 
 
 

 
Foto: Anna Boline Seerup  
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Foto: Anna Boline Seerup 



DEN DAGLIGE DISCIPLIN 
- KORPRØVER OG 
GUDSTJENESTER 

 
Man skal øve sig for at blive dygtig. 

Og øve sig, det gør Syngedrengene. 

Allerede fra de begynder som koraspiranter i 
2. eller 3. klasse er der fokus på koncentra-
tion og disciplin. Aspiranternes forældre kan 
blive forbløffede over at se deres søn rejse sig 
på kommando og gå på sirlig række med de 
andre drenge hen og sætte salmebøger på 
plads. 

Disciplinen kan forekomme streng efter 
nutidig standard. 

Men inden for rammerne af de faste regler er 
der rig mulighed for udfoldelse og for at vise 
sin individualitet. 

Langt de fleste drenge trives da også fint 
med- og indordner sig helt automatisk under 
- den stramme adfærdsregulering til korprø-
verne. Der er plads til lidt sjov ind imellem - 
og så er det bare så dejligt at� synge med 
vennerne� ... at synge med vennerne frem-
hæves oftere end noget andet som det bedste 
ved at gå til kor. 

Nummer to på listen er �at synge noget 
svært�. Disciplin en ramme, hvor individu-
alitet og fællesskab går harmonisk hånd i 
hånd. 

Syngedrengenes soprangruppe har to kor-
prøver om ugen - tirsdag to timer, hvoraf den 
ene er sammen med herrestemmerne, og 
torsdag 75 minutter. 

Sangundervisning, hørelære, rytmik og evt. 
klaver, fylder hver 25 minutter om ugen. 
Søndagsgudstjenesten lægger to søndage ud 
af tre beslag på i alt 2½ time med forbered-
ende prøve, hvor dagens salmer øves og 
stemmen varmes op. Det er altså et betragte-
ligt tidsforbrug, der ligger bag Syngedrenge-
nes høje niveau, og det kan sammenlignes 
med at udøve sport eller andet på eliteniveau.  

Hertil kommer koncerter, sangcaféer, korlej-
re, stævner og andet. At være syngedreng 
kræver en solid opbakning hjemmefra med 
kortøj, skemaer, madpakker o.l. 
Syngedrengefamilier oplever for det meste, at 
det hele er besværet og evt. køreturene værd, 
når man får en glad og syngende dreng hjem 
hver eneste kordag.  

Når drengenes stemme går i overgang, stop-
per de med at synge i Kirken og til koncerter, 
indtil stemmen er klar igen. De fortsætter dog 
med støttefagsundervisning, og det ser ud til, 
at den fortsatte fokus på god stemmebrug 
også i overgangsfasen er med til at gøre 
�brummerperioden� lidt kortere.  

 

For nogle er overgangen en kærkommen 
pause. For andre er det et skrækkeligt identi-
tetstab, som dog mildnes ved, at overgangs-
drengene fortsat møder til undervisning.  

Når den �ny� herrestemme er klar igen, 
starter den unge herre blidt op med 
korprøve, gudstjenester o.l. Der er nu kun 
korprøve om tirsdagen, men til gengæld skal 
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de unge herrer møde op til samtlige 
søndagsgudstjenester, også i ferier. 

De fleste Syngedrenge kommer tilbage efter 
endt overgang, hvis de da ikke på dette tids-
punkt beslutter sig for at fokusere helt på 
f.eks. deres sport. 

 
 
 
 

 
 

 Noget af det bedste ved at gå til kor? 
Det er at synge med vennerne. 
Og at lære noget svært. 

Sagt ved udviklingssamtale. 
 
 
 
 
 

 

 
 Foto: Thomas Gunge 
 
Det er altid en stor fornøjelse at komme som dirigent til Assens og arbejde 
med Syngedrengene. Koret arbejder målrettet på et højt og flot niveau og er et 
godt eksempel på, at klassisk musikalsk dannelse og disciplin ikke er forbeholdt 
voksne.  
Det er imponerende og dejligt at Assens Kirke giver fynske drenge en mulighed 
for at dygtiggøre og fordybe sig i noget så anderledes som den klassiske sang.  
Syngedrengene er et kor som man kan være stolt af i Assens - og i resten af 
Danmark� 

Michael Bojesen 
Komponist 

DR- Dirigent 

� 

�



LIVET SOM SYNGEDRENG 
 
 
 
Vores søn, Columbus, har nu været synge-
dreng i et par år og har vænnet sig til en 
hverdag, hvor korlivet fylder en stor del. 

Det har på flere måder været betydningsfuldt 
for ham at komme under Finn og 
musiklærernes vinger i Adelgade � og finde 
sin plads i dette fællesskab af drenge, der kan 
lide at synge. 

Columbus har altid været glad for musik. 
Med Syngedrengene har han fået et særligt 
rum at udfolde sig i musikalsk sammen med 
andre ligesindede. Han bliver flere gange om 
ugen fodret med både sangundervisning, 
rytmik, nodelære og hørelære. På en måde, 
hvor det virker til, at det er lysten og legen, 
der driver værket.  

Som forælder føles det derfor lidt som en 
gave at sende Columbus over til Finn og de 
forskellige musiklærere flere gange om ugen.  

Dels fordi Columbus får så meget musik-
forståelse foræret i et pædagogisk, sjovt og 
ambitiøst læringsrum. Dels fordi det fælles-
skab, han er blevet en del af, gør ham rigtig 
glad.  

Sammenholdet drengene imellem er så fint at 
iagttage som forælder. Det er dejligt at 
opleve, hvordan de tager sig af hinanden i 
gruppen. Og her særligt, hvordan de større 
drenge er opmærksomme og hjælpsomme ift. 
de små, så de nye i koret hurtigt får opbygget 
en god tryghed i gruppen.     

Korlivet har tydeligvis været med til at styrke 
Columbus� selvværd � og ikke mindst hans 
mod til at stå frem og synge med sin stemme. 
Det er egentlig, som om at han gennem 
korfællesskabet har fundet mere ro og 
tilfredshed med noget i sig selv.  

På den måde oplever jeg, at Syngedrengene er 
mere end et kortilbud med undervisning i 
diverse støttefag. Drengene tilbydes en række 
musikalske muligheder, som de kan vælge at 
gribe fat i, hvis de vil. Samtidig får de en sjov, 
kærlig og tryg ramme at være i, hvor de 
skaber relationer og nære venskaber på kryds 
og tværs.  

Alt det har indtil nu gjort en masse godt for 
vores 10-årige søn. Det føles som et vigtigt 
skridt på vejen for ham til en dag at kunne 
flyve med vingerne selv. 

 
 
Skrevet af Majken Kristine Gunge, mor til Columbus. 
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Nyslåede kormedlemmer har bestået korskolen.  

 
Foto: Thomas Gunge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 � ...det fællesskab, han er 
blevet en del af, gør ham 
rigtig glad�  
 

Foto: Torben Mougaard 



EN MUSIKFAGLIG UDDANNELSE - 
STØTTEFAGSUNDERVISNING 
 

Hver eneste af syngedrengene � fra yngste til 
ældste � gør et stort stykke arbejde for at 
udvikle stemmen og de sangtekniske færdig-
heder. Foruden gudstjenester og to ugentlige 
korprøver hører der et efterhånden meget 
udviklet program af såkaldte støttefag til 
drengenes træning. Denne obligatoriske 
støttefagsundervisning modtager drengene 
gennem Assens SangKraftcenter, som mod 
en mindre egenbetaling organiserer under-
visningen sammen med Assens Musikskole. 

For drenge, der er specielt musikalsk begavet 
og har ambitioner på området, sigter kor-
ledelsen på, at de i princippet er kvalificeret 
til at søge optagelse på MGK eller Musik-
konservatoriet, hvis de har fulgt korets 
uddannelsesprogram fra korskole indtil 
afgang fra deres ungdomsuddannelse. 

Det er altså en musikfaglig uddannelse på 
højt niveau, der udbydes.  

Ydermere klædes drengene så godt på fagligt, 
at de kan indgå i store produktioner med 
professionelle musikere og sangere uden at 
kræve særlige hensyn. Bl.a. er opsætninger af 
oratorier som Händels �Messias� næsten 
rutine for nogle af drengene. I 2014 var hele 
soprangruppen udlånt til Odense Symfoni-
orkesters ny juleoratorium �Det Kimer Nu� 
af Michael Bojesen, som roste drengene 
meget. 

Der hører 3 fag til støttefags-pakken foruden 
undervisning i holdklaver fra 6. klasse for de 
drenge, der ikke allerede går i Musikskole og 
får undervisning der. 

Sangundervisning, populært kaldet solo-
sang, foregår enten på tomandshold for de 
yngres vedkommende, eller som ene-lektion 
for drenge fra gymnasiealderen og op. 

Syngedrengene har to faste sangpædagoger 
tilknyttet, der begge er uddannede opera-
sangere. Kristine Eiler Ernst og Bo Horsevad 
underviser drengene en lektion à 25 minutter 
om ugen. Det er både klassisk kirkemusik og 
det mere moderne, drengene prøver kræfter 
med � og de fleste er endog meget begejstre-
de for sangundervisningen. Med mellemrum 
afholdes �Sangcafé�, hvor drengene synger 
for hinanden, solo eller i små ensembler. 

Sangundervisning af samtlige syngedrenge 
har været på programmet nu i 4 år, og det har 
været med til at løfte korets niveau 
betragteligt. 

Hørelære er den teoretiske baggrund for 
musikken. Med undervisningen i musikteori 
bliver selv ret unge drenge meget skrappe til 
at høre og forstå musikken - det gør indlær-
ing af ny korsatser nemmere. Det forlyder, at 
der ind i mellem anvendes en meget effektiv 
chokoladeskildpadde-pædagogik på de yngste 
sopraners hold. Undervisning i hørelære fore-
går på niveaudelte hold. Lærerkræfterne er 
p.t. cellist Karen Valeur og pianist/organist 
Irina Natius, som også underviser mange af 
drengene i klaver i Assens Musikskole. Pia-
nist og sanger Leif Munk Hansen underviser 
de ældste drenge. 
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PROFESSIONELLE 
ROLLEMODELLER 
Det er en vigtig del af Syngedrengenes 
sanglige dannelse og uddannelse at arbejde 
sammen med professionelle sangsolister og 
musikere. 

Øget motivation, skærpet sans for kvalitet - 
og generelt et højere kunstnerisk og teknisk 
niveau er positive effekter  af sådanne 
samarbejdsprojekter 

Stoltheden ved at udfylde en rolle og fungere 
stort set på lige fod med voksne kammerkor-
sangere og musikere er tydelig hos kordreng-
ene, som finder den ekstra gode opførsel 
frem ved sådanne lejligheder. 

Korleder Finn Pedersen efterstræber særligt, 
at Syngedrengene samarbejder med unge 
sangere og musikere. Dermed får de unge 
drenge �seje� rollemodeller inden for klassisk 
sang og musik, som ellers kan være svære at 
få øje på i den daglige mediestrøm.  

Flere syngedrenge er efter deres kortid i 
Assens styret ind på den musikalske 
løbebane. Klassisk sanger, rytmisk sanger, 
kirkesanger, musiklærer ... og selvfølgelig 
�menig� korsanger i amatørkor rundt i landet. 
Det siges, at næsten alle mandlige 
kirkesangere på Fyn er tidligere syngedrenge.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Fra øverst til venstre med uret: SMKS, Mette 
Nordtorp, Torben Mougaard, Rasmus Bukholt 
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Syngedrengene  styrker Kirkens 
netværk 
Vi i Vor Frue Kirke i Assens vil gerne være med midt i samfundet. Det 
gør vi ved at være i kontakt med en mangfoldighed af grupper i vort 
lokalsamfund � organisationer som Ældresagen, Lions Klub, Røde Kors, 
Indre Mission, den lokale katolske kirke, Dansk Missionsselskab, Foren-
ingen Norden, Grænseforeningen.  kommunen, skolerne, kulturinstitu-
tioner som Musikskolen og Tobaksgaarden, lokale kunstnere , PaBiAK 
På denne måde udfylder Kirken sin plads som en del af et større net-
værk. Vort hjertebarn, Syngedrengene, er i stort omfang med til at 
formidle og styrke disse kontakter.  

Syngedrengene og vor organist 
Finn Pedersen er i højeste grad 
med til at skabe liv i dette 
netværk og give os alle herlige 
oplevelser med sang og musik. 

I de seneste år har vi fået 
enestående muligheder for at 
styrke kvaliteten af det sang- og 
musikfaglige arbejde med Synge-
drengene i kraft af betydelige 
donationer til Assens SangKraft-
center fra Den Obelske fond, 
erhvervsliv og fonde, Assens 
Kommune samt samarbejder 
med andre kvalitetskor i 
Danmark.  Dette samarbejde har 
grundlæggende til formål at styrke sangen i Danmark som 
personlighedsdannende og fællesskabsstyrkende element,  

Dette samarbejde støtter Menighedsrådet med alle de kræfter, vi kan afse 
til formålet og glæder os over de kvaliteter, vi allerede nu oplever af dette 
udviklingsarbejde. At være med til at styrke sangen og sangglæden i Dan-
mark har meget høj prioritet for os. Hvad ville vor kirke være uden god 
sang? Vi tror også, at det er en væsentlig del af det at bevare vor kultur-
arv, at styrke vor danske kultur og fællesskabet. 

Vi er taknemmelige for samarbejdet med Syngedrengene, og vi ønsker 
Syngedrengene et kæmpe stort Til Lykke med de 160 år. 

På vegne af Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke i Assens 

Jørgen Gade Hyldgaard  



Et gammelt kor i en moderne verden 
Ved 150 års-jubilæet for 10 år siden var 
korleder Finn Pedersen en enmandshær.. 

Siden da er der sket et organisationsmæssigt 
kvantespring for Syngedrengene, så kor-
lederen har kunnet frigøre kræfter til det 
kunstneriske arbejde - og til opstart af Assens 
SangKraftcenter, som han er leder for. Læs 
mere om Assens SangKraftcenter side 26. 

En forældrestøttegruppe var første skridt på 
vejen. Den lettede korlederen for en stor del 
af rutineopgaver med tøj, ledsagelse af drenge 
på ture, rejseplanlægning og andet.  

Senere er der blevet oprettet en deltidsstilling 
for en korsekretær/korproducent til at 
varetage de administrative opgaver. Med den 
moderne IT-udvikling har det været muligt at 
oprette intranet, elektronisk kalender, 
kontaktbog, facebook-gruppe og andet, 
således at koradminstrationen i dag er stort 
set papirløs, og forældrene slipper for diverse 
papirlapper og sedler. 

På det mere overordnede strategiske plan har 
koret i nogle år haft en egentlig korbestyrelse 
med repræsentanter fra kirke, forældre og 
sangere. Korbestyrelsens formandskab er 
identisk med de to medlemmer af Assens 
Menighedsråds korudvalg. Der er derfor 
løbende og god kontakt mellem menigheds-
råd og kor også om mere strategiske emner.  

Kontakten til drengene og deres forældre 
sikres dels gennem intranet, forældremøder 
o.l., dels gennem årlige �MUS-samtaler�, 
hvor hver enkelt Syngedreng sammen med 
sine forældre får talt med korlederen om 
trivsel, udvikling og fremtidsønsker - ganske 
som en �rigtig� MUS-samtale. Samtalerne har 
været afholdt nu i 3 år, og de giver hver gang 
anledning til små justeringer af dagligdagen i 
koret, som kommer alle til gode.  

Vigtigst af alt er dog en stor frivillig indsats 
fra forældre og andre. Uden frivillige hænder, 
ingen effektiv kororganisation.

 
 
 

Hjælpende hænder  
Et kirkekor har ikke uanede økonomiske 
ressourcer , og derfor er en stor del af 
Syngedrengenes daglige, praktiske drift 
afhængig af frivillige hænder. 

En hjørnesten i udviklingen af Syngedreng-
ene har været Forældrestøttegruppen. 
Drengenes forældre er som hovedregel meget 
positive over for at støtte op om deres søns 
korliv, og den frivillige Forældrestøttegruppe  
står for en stor del af det praktiske arbejde i 
forbindelse med koncerter og andre 
arrangementer.  

Når det praktiske arbejde varetages af 
forældre - eller andre interesserede - kan 
korlederen koncentrere sig 100% om det 
kunstneriske i forbindelse med koncerter o.l. 

Det giver et helt andet resultat end en 
småstresset korleder, der skal binde butterflys 
og vise vejen til toiletterne. 

Støttegruppens opgaver er bl.a. at ledsage 
koret ved koncerter - udenbys så vel som i 
Assens og at hjælpe til med, at drengene er 
mentalt og fysisk klar, når koncerten går i 
gang. 
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Under selve koncerten er man parat med en 
kærlig hånd, hvis en dreng bliver dårlig f.eks. 
af at stå op længe.  

Desuden står gruppen for administration af 
kortøj og planlægning af de praktiske 
aspekter ved stævner, besøg af gæstekor og 
andre arrangementer. 

Forældrestøttegruppen er helt central for 
Syngedrengenes succes, og heldigvis er der 
ingen problemer med at skaffe medlemmer til 
gruppen. 

Sidste skud på stammen er den højtelskede 
madordning, hvor et par frivillige 
�madtanter� (og nu også en �madonkel�) 
skiftes til at hjælpe drengene med at smøre et 
stykke mad og få lidt frugt efter skole og 
inden korprøverne. 

Efter indførelsen af skolereformen ved 
skolestart 2014 viste det sig hurtigt, at det var 
nødvendigt at rykke korprøver og anden 
undervisning til senere på dagen, fordi mange 
af drengene fik en hel time senere fri fra 
skole. En del af drengene kommer fra 
Glamsbjerg, Haarby og Ebberup, og inden 
alle var samlet, var de førstankomne 
forlængst gået sukkerkolde og havde svært 
ved at koncentrere sig om korprøven. 

Med madordningen er der nu tirsdag og 
torsdag en rolig base for drengene, hvor de 
får tanket op med mad, drikke, 
voksenkontakt og evt. lidt kortspil eller 
lektielæsning inden korprøven starter. 
Korleder Finn Pedersen mærker stor effekt 
på drengenes koncentration og humør.

 

 

 
Støtteforeningen Syngedrengenes 
Venner 
Uden for Syngedrengenes egen organisation 
findes Støtteforeningen Syngedrengenes 
Venner, som drives af en gruppe frivillige 
Assens-borgere med hjerte for sangen - og 
for drengekoret.  De er gået sammen om at 
indsamle midler til at støtte Syngedrengene i 
forbindelse med nogle af de mere omkost-
ningstunge aktiviteter, som der ikke er plads 
til i korets normale økonomi.  

Det kan både være koret som helhed eller 
individuelle korsangere, der kan få en 
håndsrækning. 

Støtteforeningen Syngedrengenes Venner har 
eksisteret et par år, men manglet de gode 

bestyrelseskræfter, som er tilkommet 
omkring årsskiftet, og det kan allerede 
mærkes. Støtteforeningen har således netop 
samlet penge til og foræret koret 2 el-klaverer 
til udlån til drenge, der således kan øve sig 
hjemme uanset familiens økonomiske 
formåen. Der er flere klaverer på vej.  

Foreningen kan kontaktes på 
syngedrengenesvenner@gmail.com eller på 
telefon til formand Ulla Bøggild 28573320. 
Medlemskab koster 150 pr. år. 

 

 



ASSENS SANGKRAFTCENTER 
Assens SangKraftcenter er udsprunget i af 
miljøet omkring Syngedrengene og står i det 
daglige for drengenes støttefagsundervisning i 
et samarbejde med Assens Musikskole, som 
leverer hovedparten af lærerkræfterne til 
Syngedrengene. 

Assens SangKraftcenter finansierer en væsen-
tlig del af Syngedrengenes støttefagsunder-
visning, medens drengene selv bidrager med 
en mindre andel af beløbet. 

Som en del af samarbejdsaftalen mellem Vor 
Frue Kirke og Assens SangKraftcenter er det 
Finn Pedersen, der fungerer som kunstnerisk 
leder af Sangkraftcenteret: 

Assens SangKraftcenter er en selvejende, ikke 
erhvervsdrivende institution, der arbejder 
bredt og netværksorienteret for at fremme 
sangen i Assens Kommune, i et samspil 
mellem eliten og bredden, ved at samle, 
organisere og videreformidle pædagogiske og 
finansielle ressourcer 

ASK er etableret i 2012 og drives af en besty-
relse og en daglig ledelse. 

Assens SangKraftcenter har aktiviteter inden 
for 3 hovedindsatsområder: 

Dannelse (for alle børn � i indskolingen) 

Uddannelse (for særligt motiverede børn og 
unge - Syngedrengenes støttefagsundervis-
ning hører hjemme i dette indsatsområde) 

Sang i bredden (for alle borgere � fokus på 
fællessang i mange forskellige sammenhænge) 

Assens er udvalgt som ét af 9 og snart 10 
sangkraftcentre i SyngDanmark-netværket, 
der skal styrke sangen både  i bredden og 
eliten. Den Jyske Sangskole i Herning er 
initiativtager til SyngDanmark-netværket, der 
finansieres af Det Obelske Familiefond. 
Siden foråret 2014 har SyngDanmark med 
sangkraftcentrene været en af de bærende 
søjler i Sangens Hus under Kulturministeriet. 

Assens blev udvalgt bl.a. på baggrund af 
miljøet omkring Syngedrengene ved Vor 
Frue Kirke samt  projektet  Musik i Børne-
højde (udviklet i samarbejde mellem Assens-
skolen, Assens Musikskole og Vor Frue 
Kirke). 

Begge er vellykkede eksempler på det 
frugtbare sangmiljø i Assens og har sammen 
været med til at tiltrække store økonomiske 
midler fra fonde o.l. til kulturlivet i Assens 
Kommune.  

Musik i Børnehøjde er nu blevet en del af 
Assens Kommunes børnekultur-satsning i  
indskolingsforløbet for alle kommunens 
skoler., Kultur i Børnehøjde.  

Assens SangKraftcenter ledes af daglig leder 
Winnie Foldager og kunstnerisk af 
Syngedrengenes korleder Finn Pedersen. 

En aktiv bestyrelse med repræsentanter fra 
erhvervsliv, musikskole, kirke og skoler 
kommer med værdifulde indspark. 
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REJSER 
 
 
 
 
Hvert andet år rejser Syngedrengene fra 
Assens ud i verden - dels for at give koncert-
er, dels for at få de uvurderlige oplevelser, der 
følger med at møde andre lande og kulturer.  

Kor-rejserne har en stor betydning for 
korsangernes udvikling og korets sociale 
sammenhold. Der øves altid ekstra intenst op 

til en korrejse, så drengenes stemmer er på 
toppen.  

Rejserne giver et styrket sammenhold blandt 
drengene, der for de yngstes vedkommende 
ofte er på rejse uden forældrene for første 
gang. Så er det rart med garvede kammerater 
at støtte sig til. 

 
 
 
 
 
Rejsen til Island i sommeren 2015 var en uforglemmelig oplevelse for Syngedrengene. Det 
nordiske broderlands fantastiske natur gav store oplevelser for drengene, som bl.a. oplevede at se 
vulkanen Eldfell på Vestmannaeyjar, der var i udbrud i 1973 . 
 
 
 
Naturligvis blev der også sunget koncerter i et antal islandske kirker. Islandsturen blev delvis 
sponsoreret af BREKI Ship Service ApS, hvis islandske ejer er forældre til flere Syngedrenge. 
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To år før, i 2013, gik rejsen til Sri Lanka, hvorfra to af de daværende kormedlemmer stammer. 
Under Sri Lanka-rejsen var der fokus på at mødes og synge koncerter med lokale kor, og de 
danske drenge havde bl.a. den store oplevelse at synge fra Händels �Messias� i tropisk varme 
sammen med drenge og piger fra Sri Lanka.  
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Et uddrag af koncertlokaliteter og kunsteriske samarbejdspartnere fra de sidste 5 år 

Kærum Kirke  Egeskov Slot  
Haarby Kirke  Tønder Kristkirke  
Trinity Chapel  Ebberup Ridehal  
Vor Frue Kirke, Assens  Nazareth Kirken, Ryslinge  
Odense Koncerthus  Tobaksgaarden  
Odense Domkirke  Vor Frue Kirke Odense  
Landakirkja, Vestmannaeyjum Munkebjerg Kirke  
Borgerforeningen Svendborg  Dalum Kirke  
Gamborg Kirke  Longelse Kirke  
St. Josephs College Chapel, Colombo Fyrtårn Tommerup  
Stenstrup Kirke  Skovby Kirke  
Schleswiger Dom  Lunde Kirke  
Helligåndskirken Flensborg  Selfoss Kirkja  
Hallgrimskirkja  Grafarvogskirkja  
Vissenbjerg Kirke  Arena Assens 
Vor Frelsers Kirke, Odense  Christianskirken, Fredericia 
Ribe Domkirke  Vor Frue Kirke, Odense 
Sdr. Omme Kirke  Ringe Kirke 
Dreslette Kirke  Frimurerlogen Odense  
Bellinge Sangforening   
  
  
  
 Odense Symfoniorkester 
 Via Artis Consort 
 BaroqueAros 
 Syddanske Musikkonservatorium 

og Skuespillerskole  
 Kulturregion Fyn 
 Esbjerg Ensemble 
 Esbjerg Koncertkor 

 Det Fynske Kammerkor 
 MGK Odense 
 Ringe Kirkes Pigekor 
 Christianskirkens Drenge- og  
 Mandskor, Fredericia 
 Thomas Storm 
 SyngSydfyn 
 Michael Bojesen 
 Per Nielsen 
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