50 år

DET VAR EN GANG……
På Solheim skole jobbet det for 50 år siden en lærer som het Kjell Walther
Christensen. Han mente at bygda måtte ha sitt eget kor. Og kor ble det!
Først et barnekor, men ganske snart kom det med mannsstemmer, og
koret begynte å finne sin spesielle klang med voksen- og barnestemmer.
Julen 1965 holdt koret sin første julekonsert, og siden har julekonsertene
vært en viktig del av korets virke med kjente julesanger og verker av
Palestrina og Händel, Mozart og Bach, Hovland og Nystedt.
I 1967 reiste koret på sin første turné, til Hamar. Domkirkeodden i vårdrakt
inspirerte til en sang som siden har blitt korets varemerke: "No livnar det i
lundar". Koret vokste, publikum ble flere, og den gamle "St.
Laurentiuskirken" ble for liten, men nye kirker ble bygget. Lørenskog har
alltid satset på kultur, og nå har vi også fått et nytt og praktfullt kulturhus.
Dette gir mange muligheter, både for konserter og sceniske oppsetninger.
Strukturen på koret er tredelt. Den første gruppen, aspirantene, består av
barn mellom 8 og 10 år. Her lærer de enkle sanger og de mest
grunnleggende teknikkene av Sif Ødegård (som selv synger sopran og er gift med Kjell). De som vil fortsette,
går så over i barnegruppen sammen med de litt mer erfarne barna i alderen 10 til 14 år. Barnegruppen
synger med de voksne på endel sanger og er inndelt i sopran- og altstemmer. Nivået er her blitt noe høyere,
og kravene er også blitt tilsvarende større. Endel fortsetter heldigvis etter at de har passert 14 år, og går da
over i voksengruppen hvor vi finner majoriteten og tyngden i koret. Et normalt "kor-år" følger skoleåret.
Høstens fokus er som regel julekonserter, og planlegging/forberedelser for vårsemesteret.
Koret har spilt inn en LP-plate og en jule-CD. Hver julaften formiddag i 50 år har koret sunget på Ahus. På
denne konserten stiller de fleste opp, og spesielt hyggelig er det at mange tidligere korister kommer!

HILSEN FRA ORDFØREREN
Vårt musikalske flaggskip St. Laurentiuskoret er i år 50 år.
Det er en sangglad og musikalsk sprek femtiåring som holder et meget høyt
nivå. Jeg vil hevde at det er et av de beste amatørkorene vi har i Norge.
Vi i Lørenskog er glad for at St. Laurentiuskoret er en viktig del av
Lørenskogsamfunnets kulturmangfold som gir deltakelse, opplevelse,
tilhørighet og stolthet. Kulturen og sangen er en måte å kommunisere på,
gjennom den snakker vi samme språk. Og det er godt gjort, for her i Lørenskog
har vi mange språk og dialekter.
En av mine første opplevelser med koret var da de første gang satte opp utdrag
fra Les Miserables i Storstua på Triaden. Arbeiderpartiet hadde landsstyremøte
med den gangen hele regjeringen. Ordfører Per O. Lund ble spurt om det var
mulig om kommunen kunne by på noe kultur før middagen på lørdagskvelden.
Per tok en prat med korets formann, Terje Remberg, og det ble lagt opp en ekstra forestilling for de
tilreisende gjestene. Det ble en fantastisk suksess. Tilhørerne kunne ikke med sin beste vilje tro at dette var
glade dyktige amatører fra Lørenskog. De mente at det var et helt profesjonelt ensemble fra Den Norske
Opera. Jeg glemmer aldri den siste sangen "Do You Hear the People Sing?" hvor koret fylte scenen under det
store, røde flagget. Det var så flott og mektig at jeg klarte ikke å holde igjen tårene. Gjett om vi var stolte.
Det er tradisjon i Lørenskogsamfunnet at før hver jul møtes vi i Skårer kirke for å høre St. Laurentiuskoret
synge julen inn. Da føler jeg at vi tilhører en del av et større felleskap der det er plass til alle.
Sist jeg var sammen med koret var som "medspiller" i oppsettingen av "Jesus Christ Superstar" i Storstua i
Lørenskog hus. Ti knallfulle forestillinger med en glimrende kritikk som ga en sekser i RB. Her var koret selve
grunnmuren i forestillingen.
Hva er det som kjennetegner koret, som hadde sitt utspring på Solheim skole med Kjell W. som lærer? Det
har en helt spesiell og unik tone, en sound som gir oss som tilhørere en helt spesiell opplevelse.
Gratulerer med de første 50 årene og lykke til med de neste! Lørenskogsamfunnet og St. Laurentiuskoret
hører sammen.
Åge Tovan
Ordfører

50 ÅR MED ST. LAURENTIUSKORET
Det hele startet på Solheim skole. Jeg var lærer for en skoleklasse
som var så glad i å synge. Hver skoledag begynte og sluttet med en
sang. Lørdag ville ikke elevene gå hjem før vi hadde sunget «I
morgen er det Søndag. Den skinner på vår jord». Den var klassens
store «Hit». Etter hvert ble elevene i stand til å synge enkle sanger
både tostemt og trestemt. Vi inviterte andre sangglade elever og
lærere til å være med. Dermed hadde vi et firstemt kor som ble
starten for St. Laurentiuskoret.
Koret var ikke stort, ca. 25 sangere. Men det vokste. Interessen for
det nye koret var stor. Enkelte foreldre sa seg villige til å hjelpe til
med praktiske oppgaver og startet en venneforening, St. Laurentiuskorets Venner. Dermed var vi i gang. Vi kunne arrangere både
konserter og turneer. Dem har det blitt mange av i løpet av 50 år.
Jeg har nok i høy grad preget koret, men i like høy grad har koret
inspirert og preget meg. Et langt liv med St. Laurentiuskoret har
kostet mye tid og krefter, men du verden så mye jeg har fått igjen:
Gode venner blant korister og støttespillere, samt kontakter og
varige vennskap på de stedene vi har besøkt.
Vi har turnert i 18 land utenom Norge, noen av dem flere ganger. Å reise med et slikt kor, og få lov til å gi
konserter i mange av Europas flotteste kirker, har for meg vært fantastiske opplevelser. Vi har blant annet
sunget i Thomaskirken og Nikolaikirken i Leipzig, hvor Bach har dirigert Thomanerne utallige ganger – i
Salzburger Dom i Mozarts hjemby – i Kölnerdomen – i Salisbury Cathedral i England.
St. Laurentiuskoret har vært og er en vesentlig del av livet mitt. Både kunstnerisk og menneskelig har det
betydd mye for meg. Det har vært fantastiske 50 år.
Jeg ønsker koret «Lykke til» de neste 50 årene!
Kjell W. Christensen
Dirigent

”LANDETS BESTE KOR”
Koret har gjennomgående fått svært gode kritikker, blant annet i
Romerikes Blad. Det kan nevnes kritikker som: ”..blant de aller beste
korstemmene vi har her i landet..” og ”..landets beste kor..”.
Hovedansvaret for kvaliteten har dirigent gjennom 50 år, Kjell Walther
Christensen. Han har instruert hundrevis av korister til et høyt
kunstnerisk nivå. Han har med sin kompetanse hevet selv den
middelmådige til å bli en korist godt over middels nivå. Mange
nåværende og tidligere korister holder en høy nasjonal standard. Kjell
har satset på øvelse i god klang, og det har gitt resultater. På vegne av
alle, gratulerer vi Kjell med 50-årsjubileet, og vi takker for den fantastiske
innsatsen han har lagt ned. Vi håper at han vil være med oss enda en tid,
selv om han i år har overlatt hovedansvaret til Yngve Haltbakk.
Dette er også korets fest. Takk til flotte sangere, samt til øvrige
bidragsytere for kjempeinnsatsen som er lagt ned og fortsatt legges ned.
Uten en dugnadsinnsats av de sjeldne, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Sosialt fungerer også koret meget
bra, noe alle må ta sin del av æren for.
Vi takker eksterne støttespillere gjennom mange år, og da særlig Lørenskog kommune blant annet for
økonomiske bidrag og for at vi får leie lokaler gratis.
Barn og unge er en viktig nøkkel til den gode kontinuiteten i koret. Vi er i dag 136 aktive sangere, hvorav 45
er under 30 år. Vi er spesielt stolte av vår yngre garde.
GRATULERER MED 50-ÅRSJUBILEET!
Geir Hungnes
Leder

GLIMT FRA LISBETH OG LISBETHS KORMINNEBOK
Vi er stolte og takknemlige for at vi har fått ta del i utviklingen av St. Laurentiuskoret gjennom 45 og 50 år.
Hva er det så med dette koret som har holdt oss «fanget» i henholdsvis 45 og 50 år?
Her har vi fått energi, opplevd fellesskap, lært å synge og utviklet og forsterket vår interesse for sang og
musikk.
Vår kjære dirigent, Kjell, er en dyktig sangpedagog. Han har dyrket frem en unik korklang, noe som er blitt
fremhevet av flere anmeldere gjennom tiden.
Barn og voksne synger sammen. Opptil tre generasjoner i samme familie møtes hver torsdag i musikalsk
samklang på korøvelse. Hva kan vel gi bedre fellesskapsfølelse?
Koret har stor aldersspredning med mange flotte talenter, innenfor sang, dans, teater, søm, regi og korarrangering. Noen ganger må noen lage nye arrangementer der gamle ikke finnes, eller de ikke er gode nok.
Koret vårt er privilegert som har slike talenter innenfor egne rekker!
St. Laurentiuskoret er et amatørkor med svært ulike utfordringer på høyt musikalsk nivå. Repertoaret
spenner fra gregoriansk sang og madrigaler til moderne korverk som «Nota» av Jan Bark, tradisjonelle og
kjære julesanger og moderne kirkemusikk.
I tillegg til egne konserter og forestillinger, har vi deltatt i «Maridalsspillet» ved St. Margarethakirken i
Maridalen, der Ellen Horn og Bentein Baardson var med. Vi har sunget sammen med kjente artister som
Barry Manilow, Hanne Krogh, Göran Fristorp og solister fra Den norske Opera, for å nevne noen. Vi har også
vært deltakere i TV-programmene «På kryss og b i Store Studio» på NRK og ”Wesenstund” på TVNorge.
Mange tradisjonelle og utradisjonelle konsertarenaer har vi opptrådt på, blant annet store, flotte katedraler
med fantastisk akustikk, noe vi ikke er bortskjemt med her hjemme. Vi har også sunget utendørs, inne i fjellet
under Ørneredet, på puber, i grotter og saltgruver, i fengsel (Broadmore Hospital i England), på båtdekk og
på store, kjente scener som i Oslo Konserthus, og i Regjeringskvartalet.
Så langt det er mulig har vi bestrebet oss på å synge på originalspråket, enten det er latin, engelsk, italiensk,
russisk, tysk, fransk, spansk eller nordiske språk. En stor utfordring, men mestring gir glede og økt selvfølelse.
Viktige bidrag i utviklingen av hele mennesket.
Da koret utviklet seg fra barnekor til blandet kor, ble det viktig å skaffe mannsstemmer. Det sies at Bjørg
Christensen tilbød seg å være barnevakt, dersom det var nødvendig, slik at pappaene kunne gå på korøvelse
en gang i uken. Veldig spesielt og flott!
Da Kjell startet som musikklærer på musikk- og teaterlinjen på Romerike Folkehøyskole, bragte han inn en ny
tradisjon i St. Laurentiuskoret: Store forestillinger med teater, dans og selvfølgelig store musikalske
utfordringer. De første helgeseminarene hadde koret på Romerike Folkehøyskole - spennende musikalsk og
sosialt sammensveisende. Det har blitt en tradisjon at vi er ett år på turné, det neste året har vi en stor
forestilling.
Egentlig hadde vi allerede i 1971 fremført ”Folk og røvere i Kardemomme by” i Samfunnssalen på Kjenn
ungdomsskole, noe som ble en braksuksess! Det var få slike lokale oppsetninger den gangen, og interessen
var enorm. Køene var kjempelange, og mange måtte dessverre gå hjem uten å få plass. Forhåndssalg av
billetter var ikke aktuelt den gangen.
I 1977 ble ”Dyrene i Hakkebakkeskogen” også vist på alle barneskolene i kommunen. Vi var begge aktive i
disse første forestillingene, Lisbeth Fjerdingby var skuespiller i ”Folk og røvere i Kardemomme by”, og Lisbeth
Bøe Sebelien var instruktør og kulissemaker i begge. I disse oppsetningene fikk vi god bruk for det Kjell hadde
lært oss om stemmebruk og sangteknikk. Her måtte vi virkelig projisere og fortelle noe, både med stemme og
kroppsspråk, vi hadde nemlig ikke teknisk utstyr som mikrofoner og sanganlegg.
På de første utenlandsturneene var økonomien heller anstrengt. Vår tidligere formann, Kjell Engstrøm,
pantsatte en gang huset sitt for å skaffe reisekasse til turen. Helt utrolig å tenke tilbake på i dag!

Det var privat innlosjering på de første turneene. På denne måten kom vi tett innpå folk og lærte mye om
folks levesett, språk og kultur. Vennskapsbånd ble knyttet, og mange av disse vennskapene holdes fremdeles
varme.
Mye har vært sagt om alle korets flotte turneer, og vi skal ikke gjenta det. Men vi vil likevel nevne en ting fra
de første turene til Tyskland. Vi tok båt til Frederikshavn og ble hentet av tyske busser der. Rundstykker,
brød, pålegg og drikke ble kjøpt inn i et kjøpesenter i nærheten av havneområdet, og frokosten ble inntatt
ute i naturen. En fantastisk måte å starte en lang busstur gjennom Danmark på.
Sommeren 1981 gikk turen til Island og det lille tettstedet Hvolsvøllur. Vi kom frem ved 04- tiden om
morgenen og ble mottatt av blide vertsfamilier og nydelig dekket frokostbord i forsamlingshuset. Deretter
ble vi innlosjert i bittesmå hus hos vertsfamilier med hjertevarme og gjestfrihet. Noen av barna flyttet ut av
rommene sine og sov i telt i hagen for å gi rom til sangerne fra Norge. De var helt overveldet av de flotte
bunadene våre. Dersom de ikke hadde knagger å henge dem opp på, var det noen som slo spiker i veggen,
slik at bunadene kunne henge fritt. Snakk om gjestfrihet!
Korantrekket har selvfølgelig endret seg i disse årene, fra de blå kirkekorkappene vi fikk til julekonsertene i
1966, til det helsorte antrekket både menn og kvinner har i dag. Når vi reiser på turné, er det bunader som
gjelder.
Det er stor interesse for korsang for tiden, og St. Laurentiuskoret har hatt en jevn tilstrømming de senere
årene.

TAKK, KJELL, FOR ALT DU HAR GITT OSS I DISSE 50 ÅRENE DU HAR VÆRT KORETS DIRIGENT!
Det er DU som er St. Laurentiuskoret. Du har lært oss å bli glad i musikk og føle samhørighet med andre
gjennom sangen. Sang som uttrykksform er unik, og du har vært veldig inspirerende og klart å formidle dine
tanker om hvordan et verk skal fremføres og hvordan toner og samklang dannes. Din entusiasme har fanget
oss alle. Det er en livsstil å synge i St. Laurentiuskoret.
«Sangen forener», og mange gode vennskap er grunnlagt i koret. Du har mange venner her!
Vår påstand er at vi ikke hadde vært de personene vi er i dag uten St. Laurentiuskoret. Det blir for eksempel
ikke ordentlig jul for oss uten julekonserter og sang på Ahus hver julaften!

Lisbeth Fjerdingby og Lisbeth Sebelien

VENNEFORENINGEN OG KORETS STYRE
Venneforeningen ble stiftet etter at koret begynte å vokse. Det ble mye å ta seg av for Kjell, og etter et møte
ble Kjell og Willy Angeltun enige om at koret også trengte en administrativ ledelse. Willy ble
venneforeningens første formann. Flere foreldre ble med i venneforeningen og tok del i styret og i dugnader.
Papirinnsamlinger ble en stor inntektskilde i mange år, med Bård Haugland som primus motor. Etter hvert
sluttet Fjeldhammer Brug å bruke papir i sin produksjon, og koret måtte finne andre inntektskilder. Helge
Holdhus mente man burde prøve seg med loppemarked, noe som ble en stor suksess. Dette er fremdeles en
viktig aktivitet i koret.
St. Laurentiuskoret vokste, og
det ble med flere ungdommer
og voksne. Dermed ble det etter
hvert noe skjevt at kun barnas
foreldre skulle skaffe penger til
koret.
Da Terje Remberg overtok som
formann i 1975, ble det dannet
Arill og Terje har ansvar
et eget styre med flere
for auksjonen.
Loppemarked er gøy!
komiteer. Det var
aksjonskomité, som arrangerte loppemarked, julegodtepakking, reklamepakking, rengjøring på byggeplass,
julelotteri, salg av sjampo og mye annet. En PR-komité fikk ansvaret for annonsering og plakater, samt
omtaler i pressen. Det ble innført kontingent for alle, og koret ble inndelt i aspiranter, barnegruppe,
ungdomsgruppe og voksne.
Julekonsertene har i alle år vært en av korets hovedaktiviteter. I forbindelse med forestillinger og konserter,
er PR også en viktig del. Koret ønsker fulle hus, og publikum har strømmet til.
En annen aktivitet som har krevd mye arbeid for styret, er turneene. St. Laurentiuskoret har besøkt de fleste
land i Europa. Å reise med 70 – 120 personer; barn, ungdom og voksne på turné, er et stort ansvar for
reiselederne. Tidligere var det vanlig med privat innkvartering, men i de senere år har vi for det meste
benyttet hotell.
Det har jo vært noen andre formenn i årenes løp, men Terjes 25 år lange ”karriere” i styret, de fleste som
formann, blir vel umulig å slå! Etter noen år som sekretær i styret, overtok Aud Jorid Eriksen som formann i
2001, og da ble navnet endret til leder. I Auds år ble koret medlem i Norges Korforbund, senere Norsk
sangerforum. Vi fikk bingoinntekter og ble registrert i Brønnøysundregistrene. Aksjonskomiteen står for et
årlig julelotteri, og dette sammen med loppemarked, bingoinntekter og tippemidler fra Grasrotandelen, har
gjort at koret har en god økonomi, til glede for oss alle.
St. Laurentiuskoret har vært med på to høytidelige åpninger de siste årene; Det nye Akershus
universitetssykehus (Ahus) i 2008 og vårt nye, flotte kulturhus, Lørenskog hus, i 2011.
Etter 12 år som leder, overlot Aud ”stafettpinnen” til Geir Hungnes i 2013. Vi ønsker ham fortsatt lykke til i
vervet mange år fremover!

Terje Remberg og Aud Jorid Eriksen

TURNEER
St. Laurentiuskoret har vært på kortere og lengre turneer. Det vanligste har vært ukesturer, men det har også
vært weekendturer.
Koret har gjestet Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene, Tyskland, Nederland, Belgia, England,
Skottland, Østerrike, Frankrike, tidl. Jugoslavia, Italia, Ungarn, Irland, Tsjekkia, Estland og Polen. Flere av
landene har blitt besøkt gjentatte ganger.

Lørenskogs vennskapskommune
Garching utenfor München har blitt
besøkt mange ganger, og koret har
fått gjenbesøk. Turnélivet har ført til
at koret har hatt konserter i mange av
Europas største og flotteste
katedraler, som Kölnerdomen,
katedralene i York, Salisbury, Ely og
Salzburg, Mariakirken i Krakow og
Madeleinekirken i Paris. Det har vært
konserter i grotter i Jugoslavia og
saltgruvene ved Krakow flere hundre
meter under jorden, eller i et fly i 10
000 meters høyde. Mange steder har
koret bare stilt seg opp og sunget et
par sanger, som på Marcusplassen i Venezia eller en fjelltopp på Island. Et brudepar i Frankrike fikk seg en
overraskelse da de kom ut av kirken og ble møtt av ”Bruremarsj fra Seljord” fremført av 80 sangere fra
Norge!
1967
1968
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Hamar og Eidsvoll, samt Danmark, Rødovre
Sørlandet, Tvedestrand og Gjerstad
Finland, Järvenpää
Telemark, Sauherad. Konsert i Bø og Nes kirker
Tyskland, Wilster og Frechen. Konsert i
Kölnerdomen
Tyskland, Holland og Belgia
Tyskland, ungdomsgruppa til Dorfmark
Skottland og England. Ungdomsgruppa til
Dorfmark i Tyskland (invitert)
Tyskland, Garching, Worms og Wilster
Lillehammer, Maihaugen
England, Ely og Yately
Sverige, Göteborg
Island, Hvolsvøllur
Danmark, Rødovre, samt dagstur til Gjøvik med
”Skibladner"
Tyskland, Wilster og Garching, samt Østerrike,
Linz og Wien

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

Jugoslavia, Rovinj
Modum, Blaafarveverket
Tyskland, Wilster og Frankrike, Caen
Danmark, Åbybro
Tyskland, Celle og Flensburg
Tyskland, Walsrode og Garching
Sogn, Årdal
Ungarn, Budapest
Irland, Dublin og Limerick
Tyskland, Kirchboitzen og Leipzig
England, London, York og Bournemouth
Tsjekkia, Praha, og Tyskland, Garching
Færøyene, Torshavn
Polen, Warszawa og Krakow
Tyskland, Kirchboitzen, og Nederland,
Maastricht
Estland, Pärnu og Tallinn
Tyskland, Garching, og Østerrike, Salzburg
Frankrike, Paris og Saumur
Irland, Dublin og Galway

KONSERTER OG FORESTILLINGER
Koret har både et klassisk program og et mer verdslig program. Både Mozarts "Kroningsmesse" og
"Requiem" ble satt opp. Etter hvert har koret
også satt opp mange forestillinger, med
musikaler, opera og operetter. Mer spesielt
var "Carmina Burana" og Evert Taube. Det
har også vært temaer som filmmusikk og
musikk fra utvalgte perioder. Vi er stolte av å
ha så mange gode korister som fyller
nærmest alle roller i en større oppsetning
(solister, dansere og skuespillere). I tillegg
gjøres det en formidabel innsats med
musikalske arrangementer, koreografi, regi,
PR og scenisk arbeid.

1971
1977
1991
1992
1992
1993
1995
1997
1998
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Folk og røvere i Kardemommeby
Dyrene i Hakkebakkeskogen og Kardemommeby
Evert Taube
Det var en gang
Mozarts Kroningsmesse
Do re mi
Carmina Burana
Musicalissimo
Mozarts Requiem
Bravissimo
That’s Entertainment
På jorden et sted
Jubilissimo
Käraste Bröder
O Sole Mio
Let's Go to the Movies
Vår turné – En cabaret
Memory Moments – en jubileumsforestilling

Dirigenter 2015

Kjell W. Christensen

Yngve Haltbakk

