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Fjellkoret trollbandt en nesten fullsatt Foldnes kyrkje med julesang søndag kveld. Alle foto: Erik Bentdal Støverud

Fjellkoret leverte julestemningen
Rundt 300 publikummere fikk med seg
Fjellkorets tradisjonelle julekonsert søndag
kveld. Det var sannsynligvis ingen som
forlot Foldnes kyrkje
uten å ha den gode
julefølelsen i kroppen.
Årets julekonsert med
Fjellkoret ble arrangert på selveste luciadagen. Koret entret kirkerommet i Foldnes kyrkje med
stearinlys i hendene mens de sang
«Luciasangen». De 40 sangerne
stilte seg så langs veggene i kirkerommet og fylte salen med den
vakre sangen «Det lyser i stille
grender». Den gode julestemningen var satt fra første tone.
– Vi er strålende fornøyd med
gjennomføringen. Dette er vår
viktigste konsert i år. Derfor er det
veldig kjekt at det gikk bra og at
publikum kjente sin besøkelsestid, sier leder i koret, Hildegunn
Lygre.

Foldnes:

Julefreden senket seg

Julekonserten bød på 22 sanger
og melodier. Mange av disse
er selvsagt kjente og kjære for
publikum. Man fikk blant annet
høre «Det hev ei rose sprunge»,
«En stjerne skinner i natt», «Stille
natt» og «Å kom nå med lovsang».
De 300 fremmøtte fikk lov til å
synge med på «Sjå tusen julelys
bli kveikt» og «Deilig er jorden».
På sistnevnte sang reiste alle seg
opp og bidro til at julefreden senket seg. Selv med 11 dager igjen
til julekvelden.

Også sanger av litt nyere dato
stod på programmet søndag
kveld. Bjørn Eidsvågs «I en natt»
er blant de ferskere julesangene
som Fjellkoret har hatt på repertoaret de siste årene. Alis Rong
var solist på Carolas «Himlen i
min famn», mens Marit Wefring
Lygre fremførte «Angel» av
Sarah McLachlan. Einar Torsvik
stod for en flott soloprestasjon på
«Eit lys i mørketida» av Trygve
Hoff.
– Jeg er stolt av solistene våre.
De gjorde i likhet med resten av
koret en fremragende innsats i
kveld, skryter Lygre.

Stort repertoar

Stig Wernø Holter trakterte orgel og piano under søndagens
julekonsert. Han fremførte blant
annet to egne komposisjoner:
«Adventsmeditasjon» og «Julefantasi over In dulci jubilo og
Puer natus».
Dirigent Steinar Sætre ledet
koret gjennom en svært vellykket
konsert. Sætre var selv solist på
saksofon på melodien «Jag vet en
dejlig rosa».
– Vi har etter hvert fått et stort
repertoar innen julesjangeren. I
fjor ga vi for eksempel ut en egen
jule-cd. I og med at koret satser
tungt på kabareter og forestillinger ellers i året, så er det ekstra
kjekt at julekonserten har fått
rotfeste som en viktig tradisjon i
desember, mener Lygre.

Fin tradisjon

Åshild Vold og søstrene Reidun
og Ingebjørg Lygre var blant
tilhørerne i Foldnes kyrkje på
søndag. De var storfornøyde med
konserten.

– Nå kan julen bare komme.
Fjellkoret har en stor plass i hjertene våre. Det er en fin tradisjon å
få med seg julekonserten. Vi har
vært på minst ti, sier trioen.
Søstrene Lygre har tidligere
også sunget i Fjellkoret, men
de siste årene har de kun vært
tilskuere.
– Vi regner oss fortsatt som
medlemmer. Selv om vi har hatt
en aldri så liten pause på rundt ni
år nå, sier Reidun og ler.
– Vi stiller imidlertid alltid opp
som trofast publikum på konsertene, legger Ingebjørg til.
Både Reidun og Ingebjørg
mener «Høyr kor engler syng frå
sky» var kveldens store høydepunkt.
– Vi har fortsatt gåsehud etter
den sangopplevelsen, innrømmer
søstrene.

Jubileum i 2010

Neste år feirer Fjellkoret 25-årsjubileum. Det hele startet en
januardag i 1985.
– Dirigent Roger Martin og akkompagnør David Weaver delte ut
flygeblader. Jeg var selv en av dem
som lot meg lokke, og har ikke
angret. Jeg er jo fortsatt medlem i
koret, sier Hildegunn Lygre.
Den neste oppgaven for koret
er nyttårskonserten i regi av
Hordaland korforbund 10. januar.
Senere i 2010 skal Fjellkoret sette
opp en jubileumsforestilling.
– Den foreløpige arbeidstittelen
er «Vestlendingen i oss». Temaet
er norsk visepop. Premieren på
forestillingen skal etter planen
finne sted i oktober, røper Lygre.
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Steinar Sætre er dirigent for Fjellkoret.

Alis Rong var solist på Carolas julesang «Himlen i min famn»

Åshild Vold, Reidun Lygre og Ingebjørg Lygre fikk den rette julestemningen
etter å ha hørt Fjellkoret synge.

