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Hadsten Sangforening fejrer 125-års jubilæum i renoveret hus
Mandag den 14. oktober var der dækket op til fest i Hadsten Sangforenings hus på Granvej i Hadsten.
Mandskoret fejrede 125-års jubilæum og en renovering af deres hus. Takket være ELRO Fonden, Velux
Fonden og gode frivillige kræfter har sangforeningens hus fået en tiltrængt overhaling med blandt andet
nye vinduer, nyt interiør og nyt klaver.
Foruden det talstærke mandskor deltog også gode venner af huset i fejringen – heriblandt Egon Bjerring fra
ELRO Fonden, borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring og formand for Dansk Sanger-Forbund Lau
Michelsen.
Formand for korets bestyrelse Finn Nørregaard Hansen takkede for den brede opbakning, som koret nyder i
al almindelighed og for fondenes økonomiske bidrag.
Nils Borring valgte at hylde koret med en hjemmekomponeret lejlighedssang på melodien De Gyldne Løvers
”Vi er en, to, tre, fire fyre”, som koret hurtigt lærte at synge med på.
Lau Michelsen overbragte også en gave til foreningen og som noget helt særligt Dansk Sanger-Forbunds
hæderstegn til Flemming Mortensen for 73 års skattet virke i Hadsten Sangforening. Flemming Mortensen
synger i dag en flot 2. tenor, og der er rift om at få plads ved hans side, da mange nye sangere nyder godt af
den tidligere regimentsmusikers sikre og forståelige forklaringer af noderne.
Under kyndig ledelse af dirigent Vibeke Mølgaard Hansen kvitterede koret med at synge ”Når lygterne
tændes”, Kim Larsens ”Susan Himmelblå”, Andrew Lloyd Webbers ”The music of the night” og som ekstra
nummer Olsen Bandens kendingsmelodi med særlig saft og kraft.
Det er uhørt at mandskor eksisterer så længe, som det er tilfældet med Hadsten Sangforening - og endda
præsterer at få nye medlemmer. I de seneste par år er der kommet ikke mindre end 7nye kormedlemmer
til.
Der er al mulig grund til at tro, at koret vil synge mange år endnu.
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For yderligere information venligst kontakt: Finn Nørregaard Hansen, formand for Hadsten Sangforening,
mail: rogfnhansen, mobil: 21264230.

