
2011 
2011 - Organist Freddy Samsing var stoppet og vi skulle finde ny organist. Valget faldt på 
Jørgen Ellekilde. Peter Holling som til og med 2010 havde sammensat programmet, blev 
lavet Jesper Buhl. Ellers skete der ikke de store udskiftninger. 
Peter Hollings trompet fyldte rummet, Jesper Buhl sang ”Jerusalem” og Julianna Holm var 
igen med på spindesiden. Motetkoret under ledelse af Christian Dyrst sang julen ind. 
Modtager af pengene er ”Børnebyen i Odense” og Rene Bondo er den daglige leder af. 
Overskuddet blev på kr. 75.000 + en flot donation på 40.000 fra Rotarys hjælpefond. Vi 
var både glade og stolte, da vi i januar kunne overrække 115.000 kr. - og vi glæder og til 
at se det færdige projekt. 
 
2012 
2012 – Årets donation på kr. 80.000,- gik til ”Åbent Sind” Odense afdelingen v. formand 
Simone Tøt-Strate. - Peter Holling er nu stoppet helt og solobasunist Niels-Ole Bo 
Johansen var med for førte gang. Det samme gjaldt sopranen Winnie Merete Barrett, og 
organist Anders Grankvist Schou, som også var ny dette forum. Syddansk Universitets 
Storekor under ledelse af Dirigent Theis Reinvang, var et flot syn på den store trappe. - 
Baryton Jesper Buhl, som også sammensætter programmet, kan til næste år fejre 10 års 
jubilæum. 
 
2013 
Julekoncert nr. 31. hvor vores baryton Jesper Buhl kunne fejre 10 års jubilæum. 
Vi nærmer os nu de 2. mill.  Årets donation på kr. 72.000 og gik endnu engang til 
en afdeling på OUH, denne gang til Ganglaboratoriet v. Overlæge Niels Wisbech 
Pedersen. Ved orglet sad igen organist Anders Grankvist Schou, og vore 
solister var sopranen Winnie Merete Barrett og solobasunist Niels-Ole Bo 
Johansen. Syddansk Universitets Storekor under ledelse af Dirigent Theis 
Reinvang, stod endnu engang på trappen. 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beløbet bliver altid overrakt ved en lille højtidelighed lige omkring I.W. - dagen den 
10. januar. 
Koncerten afholdes, så vidt muligt, altid lørdag før første søndag i advent. 
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Domkirken – Sct. Knuds Kirke 
 

 

1985 - 2014 
 
 
 



1985 
December måned er jo kendt som en af de helt store musikmåneder. Der afholdes 
mange koncerter, og de fleste bærer præg af den nært forestående højtid. En del af 
disse koncerter er velgørenhedskoncerter. 
 
I 1985 fandt nogle initiativrige damer i Odense Vestre Inner Wheel på, at sådan noget 
måtte de da også kunne gøre, og da Rotary i Danmark på det tidspunkt samlede ind til 
et vandprojekt i Sri Lanka, var der ikke langt fra tanke og til  
handling. 
Målet for indsamlingen havde man nu, men hvad med midlerne? 
 
Man besluttede at lave en sådan koncert og valgte som ramme Sct. Hans Kirke. 
 
Kgl. operasanger Jørgen Klint, solotrompetist Peter Holling Yttesen og 
domorganist Poul Børch blev spurgt og var med på ideen. Odense Motetkor, 
dirigeret af Ole Most, ville også gerne medvirke. 
 
Som praktiske hjælpere havde Odense Vestre Inner Wheel fået Sct. Alban Rotaract.  
En lang række sponsorer og firmaer medvirkede til, at det gav et overskud på ca. 
24.000 kr., som blev skænket til Rotary's Sri Lanka projekt. 
 
Grundstenen til Odense Inner Wheel klubbernes julekoncert var lagt. 
 
1986 
Året efter, i 1986, gjaldt det Rotary's International Polio Plus program. Rotary 
International havde sat det som sin opgave at gennemføre poliovaccination af alle 
nyfødte børn i den tredje verden, et program, der var koordineret med WHO's 
vaccinationsprogram. 
 
Der skulle mange penge til, så gode råd var dyre, og man besluttede da at få de 3 
andre I.W. klubber i Odense, nemlig Odense Østre, Odense Fruens Bøge og 
Odense Sct. Knud, inddraget i billetsalget. Opskriften, i hvert fald hvad solisterne 
angik, havde man, men man "skiftede" Sct. Hans Kirke ud med Domkirken, som var 
lidt større. 
Denne gang blev overskuddet noget større, nemlig ca. 40.000 kr. 
 
1987 
1987 - Nu var julekoncerten blevet en realitet, en spirende tradition, og da projektet 
Polio Plus stadig figurerede på Rotary's hjælpeprogram, var det ret naturligt, at man 
igen i 1987 bakkede op om dette. Man kørte helt efter konceptet fra året før, både 
hvad kirke og solister angik. Det blev til et endnu flottere overskud, nemlig ca. 
65.000 kr. 
 
 
Side 1. 

Ny var sopranen Kiki Brandt, der sprang ind på et afbud fra Nickie Johansson, men 
det var ikke et dårligt ”spring”. Overskuddet gik til ”Center for seksuelt misbrugte – 
Fyn” – og man nåede et flotte beløb – nemlig kr. 75.000. 
 

2007 – For anden gang var projektet ”Center for seksuelt misbrugte – Fyn” tiltænkt 
overskuddet fra julekoncerten. Trompetist Peter Holling havde sammen med 
organist Freddy Samsing, baryton Jesper Buhl, og sopranen Kiki Brandt sammensat 
et rigtig flot juleprogram. Koret var Filharmonisk kor, under ledelse af Alice Granum, 
som også havde fundet julesangene frem. Dette betød, at flere efter koncerten 
havde sendt penge, som tak for en god oplevelse. Overskuddet blev på kr. 75.000. 
 
2008 
Vi er nu fremme ved 2008- julekoncert nr. 24 og for femte gang kunne der 
overrækkes kr. 75.000 - denne gang til Professor, Overlæge, phd. Per Pfeiffer, 
Kemoafsnittet K-2 på OUH. For første gang i historien dukkede det meste af 
personalet op til overrækkelsen, for at glæde sig med deres chef. Programmet var 
endnu engang sammensat af trompetist Peter Holding, i tæt samarbejde med 
domorganist Freddy Samsing, baryton Jesper Buhl og sopranen Kiki Brandt. Koret 
var i år Odense Motetkor under ledelse af Christian Dyrst. 
 

2009 
25 års jubilæum – det skulle fejres så vi have fået et par ekstra solister på programmet 
og billetterne steg til kr. 100,00. 
Vi havde et mål, men turde ikke rigtig sige det højt. 
Solisterne var ved orglet organist Freddy Samsing, de 2 fynske sopraner, Kiki Brandt 
og Nickie Johansson, samt baryton og teaterchef Jesper Buhl var solister.  
Odense Motetkor under ledelse af Christian Dyrst var med igen og sjovt nok var de 
også med for 25 år siden. - Der ud over medvirkede Odense Domkirkes drengekor 
under ledelse af Niels Thåstrup. 
Trompetist Per Holling kunne også fejre jubilæum og fik overrakt en buket blomster lige 
inden vi sang ”Dejlig er jorden”. 
Professor, Overlæge, phd. Per Pfeiffer, Kemoafsnittet K-2 på OUH var endnu 
engang modtager pengene. 
Den 12. januar 2010 kunne vi ved et arrangement, hvor Odense I.W. var værter, 
overrække Overlæge Per Pfeiffer k. 100.000. 
 
2010 
2010 - Det blev så sidste koncert med Freddy Samsing ved orglet. 
Solister var, i flg. programmet sopranen Nickie Johansson, Baryton Jesper Buhl og 
på trompet Peter Holling. Desværre måtte Nickie Johansson melde afbud i sidste 
øjeblik pga. halsonde. Ind sprang Julianna Holm, hvilket var helt perfekt. Motetkoret 
stod igen på trappen under ledelse af Christian Dyrst. 
Det var ”Cafe Paraplyen” som var modtager og pengene som de fik i januar 2011  
Overrakt 80.000 kr. 

Side 6 

igen, for så ville hun tage sin mand Matti Borg med, og de kunne lave noget 
sammen. En glimrende ide, og sammen med trompetist Peter Holling blev der endnu 



engang lagt et flot program. Domorganist Freddy Samsing skulle have siddet ved 
orglet, men var desværre blevet forhindret. Gitta Maria Sjöberg derfor taget sin egen 
akkompagnatør med. Odin Koret deltog endnu engang, under ledelse af Carsten 
Hessum og akkompagneret af Lisbeth Bjerre Salling. –  
Ved mødet i januar, kunne vi endnu engang overrække 65.000 kr. til Overlæge Lars 
Bastholt. 
 

2003 
2003 – For første gang i julekoncertens historie, havde gruppen svært ved at finde 
det helt rigtige projekt. Valget faldt til sidst på ”Det børne- og ungdomspsykiatriske 
Hus, OUH - v. ledende overlæge Kirsten Hørder. - Trompetist Peter Holling blev 
atter spurgt om han ville stå for programlægningen, og han fandt frem til 
operasanger Pia Rose Hansen, operasanger Jesper Buhl, og Filharmonisk Kor 
under ledelse af Alice Granum og selvfølgelig domkirkens organist Freddy Samsing. 
Det blev et flot genhør med ”Den hellige Stad”, sunget af Jesper Buhl. - Der er 
kommet meget strenge restriktioner på antallet siddepladser i kirken og de 
almindelige omkostninger er steget, men alligevel kunne der den 13. januar 2004 
overrækkes kr. 57.000 til Kirsten Hørder. Som noget nyt, skulle pengene i år gå til 
indkøb af forskellige ting til afdelingen (cykler, teknisk Lego, PC etc.). Disse indkøb, 
valgte udvalget, i tæt samarbejde med afdelingen, at gå aktivt ind i, for at få så 
meget som muligt ud af pengene. - Under hensyntagen til det gode formål og den 
måde det blev afviklet på, donerede Rotary Fundation ekstraordinært DSG midler - 
kr. 18.600. 
 

2004 
2004 – På god demokratisk vis blev arbejdsgruppen bagved julekoncerten enige om 
at støtte Overlæge, dr. med Annelise Krogdahl der forsker i ”Mundhulekræft” og en 
genteknologi der skulle give nyt håb. Overskuddet blev på kr. 55.000. Medvirkende 
til dette resultat var, operasanger Pia Rose Hansen, operasanger Jesper Buhl, 
Trompetist Peter Holling, domorganist Freddy Samsing og Syddansk Universitets 
Storekor under ledelse af Dirigent Jacob Laustsen.  
 

2005 
2005 – For andet år faldt valget på Overlæge dr. med. Annelise Krogdahl og 
projektet ”Mundhulekræft”. Det var en flot koncert, hvor den kvindelige solist, Nickie 
Johansson, sang a cappella, medens hun vandrede op gennem kirken. Trompetist 
Peter Holling, domorganist Freddy Samsing & operasanger Jesper Buhl medvirkede 
ligeledes samt koret under ledelse af dirigent Niels Thåstrup. Overskuddet blev på 
kr. 70.000. 
 

2006 
2006 – Julekoncert nr. 22 – Vores trofaste kunstnerhold stillede igen op. På trompet 
Peter Holling, orgel Freddy Samsing, og baryton Jesper Buhl samt Odense Motetkor 
under ledelse af Christian Dyrst.  
 
Side 5 

Klubberne havde nu for alvor fået blod på tanden - det skulle være en årligt tilbage-
vendende begivenhed. Man enedes om at nedsætte et arbejdsudvalg bestående af 3 

medlemmer fra hver af de fire Inner Wheel klubber, men med tæt samarbejde til både 
Rotary og Rotaract, og man ville finde et lokalt projekt at støtte. Det skal her lige 
tilføjes, at det ikke er noget, man kan søge. 
 

1988 
I 1988 blev Motetkoret "udskiftet" med Odense Universitets Lillekor under ledelse af 
Carsten Mollerup, men det var stadig sværvægterne kgl. operasanger Jørgen Klint 
og solotrompetist Peter Holling. 
Man havde enstemmigt peget på overlægerne dr. med. Jens Kamper og Bendt Brock 
Jacobsen, som sammen forskede i børnekræft på Odense Universitetshospital afd. H. - 
og efter koncerten modtag de to læger en check på 45.000 kr. 
 

1989 
Koncertudvalget vedtog i 1989, at lægerne fra 1988 – Jens Kamper og Brock 
Jacobsen, endnu engang skulle modtage overskuddet fra julekoncerten. Checken blev 
denne gang på 55.000 kr. 
 

1990 
For selve julekoncerten blev det samme koncept stadig fulgt, men billetprisen var steget 
fra 40 kr. til 50 kr., og i 1990 blev overskuddet 60.000 kr. som tilfaldt overlæge dr. med. 
Bjarne Egelund Christensen, Hæmatologisk afd. R1, Odense Universitetshospital til 
brug for forskning. 
 

1991 
Vore kunstnere er utrolig trofaste og går meget op i at få vores koncert gjort så attraktiv 
og afvekslende som muligt. Lidt fornyelse skulle der imidlertid til, og i 1991 blev 
klubberne tilbudt at få ikke mindre end kgl. operasangerinde Bodil Gøbel som solist. 
Det var Jørgen Klint selv, der havde foreslået denne, viste det sig, udmærkede 
fornyelse. 
Overskuddet skulle i denne omgang gå til overlæge ved Patologisk Institut dr. med. 
Niels Thinggaard Petersen, som modtag en check på 60.000 kr. 
 

1992 
Så skete der igen i 1992 ændringer, idet vores trofaste domorganist Poul Børch gik på 
pension. Heldigvis viste det sig, at den nye domorganist Freddy Samsing ikke var uvillig 
til at fortsætte samarbejdet, så vi stadig kunne arrangere julekoncert. Det var dog ikke 
den eneste ændring. Koret blev også et andet. Bolving-koret under ledelse af Poul 
Bolving ville gerne medvirke. Jørgen Klint havde igen fundet et stort operatalent, nemlig 
sopranen Henriette Bonde Hansen, som ydermere var fynbo, og for første gang i 
rækken af koncerter sang Jørgen Klint " Den hellige Stad". 
Brystscreening var på forsiden af alle aviser, så hvad var mere naturligt end, at valget i 
år faldt på dr. med. Carsten Rose, Onkologisk afd. som ledede denne undersøgelse. 
Carsten Rose nåede at få overrakt en flot check på 65.000 kr. 
 

Side 2 

1993 



I 1993 blev det igen overlæge Carsten Rose, Onkologisk afd. som blev betænkt med 
54.000 kr. Lidt mindre end året før, men som overlægen selv udtalte, "En værdifuld 
dråbe". 
 

Jørgen Klint havde ved denne lejlighed fundet frem til sopranen Majken Bjerno. 
 

1994 
Vi er nu fremme ved 1994 og den 10-ende koncert i rækken. Det lægger vi ikke skjul 
på, at vi er stolte af. Vore kunstnere gik virkelig i "tænkeboks” for at kunne give 
publikum den størst mulige oplevelse. Som ny kvindelig solist havde Jørgen Klint valgt 
den svensk-fødte sopran Gitta-Maria Sjøberg, (der godt kan få det til at risle ned af 
ryggen på en). 
Noget andet nyt var, at overskudsmodtageren i 1994 var en kvinde, nemlig adm. 
overlæge Kamma Bertelsen, Onkologisk afd. R, Odense Universitetshospital. Adm. 
overlæge Kamma Bertelsen forsker hovedsagelig i gynækologisk cancer og her 
specielt cancer i æggestokkene. 
Adm. overlæge Kamma Bertelsen fik overrakt 60.000 kr. 
 

1995 
Inner Wheel/Rotary har aftalt, at den samme person, så vidt muligt, skal have 
overskuddet 2 år i træk. 
Det blev derfor atter adm. overlæge Kamma Bertelsen, Onkologisk afd. R, der efter 
koncerten i 1995 endnu engang fik overrakt en check på 60.000 kr.  
 

1996 
1996 var året, hvor vi sprængte alle rammer. Sponsorpengene "strømmede" ind og 
billetsalget var godt. Det betød, at vi på mødet i januar 1997, kunne overrække en 
check på ikke mindre end 75,000 kr., til Overkirurg, dr. med. Svend Arne Pedersen, 
chef for børnekirurgisk afsnit A. 
 

Som kunstnere havde vi stadig Kgl. operasanger Jørgen Klint, solotrompetist Peter 
Holling, domorganist Freddy Samsing og Bolving koret, ny var Dorte Elsebet Larsen. 
Desværre måtte vi lige efter overrækkelsen i 1997 tage afsked med Jørgen Klint, der 
døde.  
 

1997 
Dersom vi ville fortsætte, skulle vi ud og finde nye kræfter. Det lykkedes, at få kgl. 
operasanger Jørgen Ole Børch til at medvirke. Jørgen Ole Børch er i øvrigt søn af den 
tidligere domorganist Børch, som var med da vi startede julekoncerterne 1984.  
Som nyt kor var det lykkedes os, at få Odense Universitets Storekor, under ledelse af 
Kaja Klausen, til at medvirke. På spindesiden var det atter Dorte Elsebet Larsen,  
der glædede os med sin smukke stemme. 
 
 
 
Side 3 

På overrækkelsesdagen i januar 1998 opfordrede koordinator til stabilitet, og efter  
koncerten i november, viste tallene, at det havde der også været. 

Vi kunne igen i år overrække Overkirurg, dr. med. Svend Arne Pedersen, chef for 
børnekirurgisk afsnit A 75.000 kr. 
 

1998 
1998 - Der var forskellige udskiftninger af kunstnerne, den kvindelige solist var 
operasangerinde Bodil Øland. Odense Universitets Storekor havde fået ny dirigent, 
Søren Andresen, og kgl. operasanger Jørgen Ole Børch vendte tilbage til fødebyen 
endnu engang – men vi må ikke glemme vores solotrompetist Peter Holling og 
domorganist Freddy Samsing. 
En helt ny forskningsgren kom på tale – Center for Demens- og Depression – som 
Professor, dr. med. Per Kragh-Sørensen, Psykiatrisk afd. P, står for. – Overskuddet 
blev denne gang 65.000 kr. 
 

1999 
1999 - Domkirken havde fået nyt orgel. Et smukt lille orgel oppe ved altret. Det betød, at 
vi nu kunne se dem der sang. - I år var det operasanger Jesper Buhl, operasangerinde 
Dorte Elsebet Larsen der var solister. 
Forskningsgrenen – Demens – fra sidste år blev igen tildelt pengene, og vi var meget 
stolte, da der endnu engang kunne overrækkes en check på 65.000 kr. til Professor, dr. 
med Per Kragh-Sørensen. 
 

2000 
2000 – Da Domkirken er under reparation, blev julekoncerten flyttet til Sct. Hans kirke, 
kirke, hvor det hele i sin tid begyndte. Kunstnerne var i år, Kgl. Operasanger Jesper 
Buhl, Kgl. Operasanger Pia Rose Larsen, Solotrompetist Peter Holling og domorganist 
Freddy Samsing, samt Odin Koret under ledelse af Carsten Hessum. 
Beløbet skulle gå til ”Netværkskontakten” til et projekt som Rotary var gået ind i og som 
hed ”Støtte til unge i alkoholfamilier”. Der kunne den 9. januar 2001 overrække 50.000 
kr. til projektleder Tine Abildgaard. 
 

2001 
2001 – Vi er tilbage i en nyrestaureret og flot domkirke. Kunstnerne er Kgl. 
Operasanger Gitta-Maria Sjöberg, operasanger Jesper Buhl, trompetist Peter Holling, 
domorganist Freddy Samsing samt Odin Koret under ledelse af Carsten Hessum 
akkompagneret af Lisbeth Bjerre Salling. 
Beløbet sneg sig igen op på 65.000 kr. - som blev overrakt til Overlæge Lars 
Bastholt, Odense Universitetshospital til ”Forskning indenfor Modermærkekræft”. 
 

2002 
2002 – Der var stor enighed – Overlæge Lars Bastholt skulle endnu engang have 
overskuddet fra julekoncerten til sit projekt ”Forskning i Modermærkekræft”.  
Ved receptionen 2001 havde kgl. operasanger Gitta Maria Sjöberg selv foreslået, at 
hun kom. 

Side 4 


