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Stiftelsen  

Sommeren 1964, da Nesoddens nye 
samfunnshus nærmet seg sin 
fullførelse, sammenkalte ordfører Karl 
Bjerklund noen av bygdas musikere, 
dirigenter og aktive kulturpersoner til 
møte. Av de sistnevnte var formannen i 
Nesodden folkeopplysningsråd, 
formannen i dette rådets sang- og 
musikkutvalg samt en representant for 
skolen.  

Spørsmålet var om de i fellesskap 
kunne påta seg å arrangere 
underholdning ved den høytidelige 
åpningen av Samfunnshuset lørdag den 
26. september - ordføreren hadde et 
sterkt ønske om å benytte lokale krefter, 
og de innkalte tok utfordringen. 

Bygdas sangere ble anmodet om å møte 
opp på Samfunnshuset onsdag 19. 
august for å ta fatt på innøving av et 
program til den offisielle åpningen. Ca. 
50 interesserte sangere møtte - noen 
var allerede med i kor, andre ikke. De 
hadde 5 uker på seg til innøving av 
Griegs «Landkjenning». Det gikk flott 
med fremføringen, og verket ble gjentatt 
ved en senere anledning fordi det var 
mange som ikke fikk plass i salen på 
selve åpningsdagen. 

 

Oppe: Flyfoto av Tangen 19XX. Nede: Partitur 
for Griegs «Landkjending» 

Felleskoret fortsatte å møtes med Eva 
Fremming Nyhus som dirigent uten at det 
var formelt stiftet som kor, og de fortsatte 
samarbeidet med Nesodden 

Åpningskonsert til Samfunnshuset: 
 
Disse korene var representert: Jaer 
Sangkor, Nesodden Kirkekor, Gjøfjell 
Kirkekor og Nordre Nesodden Sangkor. 

Orkester: Nesodden Amatørorkester 
under sin dirigent Sven Nyhus 

Felleskoret:  Dirigent Eva Fremming 
Nyhus 

Solist: Sigmund Koll 
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Amatørorkester, som var stiftet 
allerede i 1946 med Max 
Lindemann som dirigent. 

Det ble holdt flere konserter høsten 
1964 og vinteren 1965, og en 
festkomite fra kor og orkester 
arrangerte stort juleball på 
Samfunnshuset den 28. desember 
1965 med 275 deltakere.  

Den 20. mars 1965 deltok kor og 
orkester i feiringen av Follo 
Sangerlags 25 års jubileum. For å 
kunne være med på denne feiringen 
måtte koret være formelt stiftet, 
samt være medlem av Follo 
Sangerlag. På øvelses- og 
kaffekveld den 10. mars ble derfor 
koret formelt stiftet, og etter avstemming fikk koret navnet Nesodden Sangkor. Nå 
kunne koret være med på feiring av Follo Sangerlags 25 års jubileum. 

Det ble starten på et langvarig samarbeid med Follo Sangerlag og med de opp til 30 
kor som var medlemmer. Det ble arrangert sangermønstringer, seminarer og 
korfestivaler mange steder i landet, og på festivalene kunne det være med opptil 
2100 sangere. Sangermønstringene på Aud Max i Ås hørte med til de store 
opplevelsene. Eva Fremming Nyhus så også deltagelsen som viktig for å få brynt seg 
mot de andre korene. I en anmeldelse i Akershus Amtstidende fra 1973 blir 
Nesodden Sangkor omtalt som «elitekoret i Follo». 

Opplevelsen fra Aud Max ble toppet etter endt konsert, når koristene svingte seg på 
dansegulvet til levende musikk mens de sang sammen med orkesteret. 

 

Korets første år og samarbeidet med Nesodden 
Amatørorkester 

Ved oppstart av koret var stemmene fordelt slik:  

 18 sopraner 
 15 alter 
 6 tenorer 
 10 basser. 

Av årsberetningen for 1965-1966 går det fram at koret, dels i samarbeid med 
Nesodden Amatørorkester og andre, hadde hatt 17 opptredener. Repertoaret 

Det første styret til Nesodden Sangkor: 
 
Formann: Roar Rodan 
Viseformann: Berit Granerud  
Kasserer: Erna Solberg 
Sekretær: Reidun Svae 
Styremedlemmer: Karin Norderhaug, Jørgen 
Hokholt  
Varamedlemmer: Gunnar Tjernshaugen og 
Jens Botten 

Follo Sangerlag var et lokallag under Norges 
Sangerlag. Norges Landssanger Forbund, stiftet 
i 1921, fusjonerte med Norges Sangerlag, stiftet 
i 1929, til Norges Korforbund i 1985. Vårt kor er 
medlem i korforbundets Akershusavdeling. Koret 
meldte seg inn igjen i 2005 etter noen år uten 
medlemskap. 
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inneholdt 24 sanger av komponister som Grieg, Schumann, Schubert, César Franck, 
Benatzky med flere. Konsertene ble holdt på ulike konsertarenaer, og det leder til § 1 
i lover for Nesodden Sangkor, som gjaldt den gang: 

Nesodden Sangkor er et selvstendig kor med eget styre og kasse. Korets formål er å 
vekke interesse for sangen, virke for dens utøvning og forhøyning. Utdanne sine 
medlemmer i korsang, gi dem gjennom sangen en oppløftende adspredelse Dette 
søkes fremmet ved avholdelse av sangfremførelser i sykehus, pleiehjem, kirker m.m. 

Koret hadde tett samarbeid med 
Nesodden Amatørorkester i nærmere 
20 år. Amatørorkesteret ble ikke formelt 
nedlagt før i 1990, men i realiteten 
hadde den musikalske virksomheten 
opphørt 1983/84 på grunn av mangel 
på medlemmer. 

Samarbeidet fortsatte med nye dirigenter som Bjarne Fiskum, Henrik Lindemann og 
Øyvind Friden. Det var først og fremst faste vår- og julekonserter, med 
Samfunnshuset som konsertarena. 

Koret brukte solister fra egne rekker, med sopran Gerd Grøstad, tenor Karl Martin 
Starheim og bass Roar Bache. Så fulgte også andre samarbeidspartnere, og blant 
mange var Myklerud skolekor, Nesodden ballettskole, Fremad janitsjar, Frogn 
mannskor, Follo symfoniorkester og organist Agnar Naalsund. Konsertarenaer var 
Nesodden Samfunnshus, Drøbak kino, Badeparken i Drøbak, Marienlyst skoles aula. 
Drøbak kino, Nesodden kirke, Gjøfjell kirke, forskjellige kirker i Oslo, og i de senere 
årene har Skoklefallsalen på Steinerskolen blitt vår faste konsertarena for 
vårkonsertene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julekonsert 1970 (© Amta)     «Wienertoner» i 1970, Samfunnshuset (© Amta) 

Da Sven Nyhus sluttet som orkesterets 
dirigent i 1968 skrev han i et brev til koret: 
«Nesodden Sangkor har gjennom årene 
vært til stor glede og stimulans for bygdens 
musikere. Det har vært en fornøyelse å stå 
sammen med dere for å løse oppgaver.» 
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Aktiviteter fra 1965 til 1985 

 

1965 
23/5: Vårkonsert i Samfunnshuset med kor og orkester sammen med 
mezzosopranen Åse Sandtrøen. Musikk av Bizet og Benatzky 

1967 
 

12/12: Familiekonsert i Samfunnshuset med kor og orkester, Nesodden 
visesanggruppe og Nesoddtangen skolekorps 

1968 
14/5: Haydn: Oratoriet Jesu syv ord på korset. Med kor, orkester og solister. 

13/12: Julekonsert.  

1970 
11/12:Julekonsert med kor og orkester, samt blokkfløyteorkesteret fra 
Nesoddtangen skole. 

1973 
Glucks Orfeus og Euridike med kor og orkester, solister og elever fra 
Richvoldsens Ballettskole. 

1975 -1978 Til sammen 18 ulike fremføringer, bl.a. jubileumsfest for doktor Zappfe. 

1979 Intimkonsert i Samfunnshuset med innbudte kor fra Follo. 

1981 
Wienerkonsert med kor og orkester, pianisten Helge Evju og sopranen Else 
Dehli. 

Scenen var gjort om til Grinzing kafé. 

1983 
Kulturtreff i Samfunnshuset med skuespilleren Rolf Søder og sangerinnen 
Helga Botn. 

1985 

Haydn: Jesu syv ord på korset med Follo Symfoniorkester i forbindelse med 
korets 20 års jubileum. Det var 3. gang koret fremførte verket. Akershus 
Amtstidende skrev i sin anmeldelse at verkets fremførelse ble en stor 
musikalsk opplevelse for alle som var til stede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesodden Sangkor’s 20-års jubileum 1985. Haydn: Jesu syv ord på korset med Follo 
Symfoniorkester (© Amta). 
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Midlertidig nedleggelse og nystart av Nesodden Sangkor 

Høsten 1984 ble det viktig å rekruttere nye sangere fordi koret i jubileumsåret 1985 
skulle fremføre Haydns Jesu syv ord på korset. Konserten ble gjennomført, men etter 
konserten uteble de fleste herrestemmene 
og noen av sopranene og altene. I 
ekstraordinær generalforsamling 9/4-1986 
ble det besluttet å ta en pause. Koret startet 
opp igjen høsten 1989 etter at en rekke 
ildsjeler arbeidet med nystart som mål. Ved 
første øvelse den høsten møtte 30 sangere, 
deriblant gledelig mange unge. Det var 
fortsatt få herrestemmer, og Anne Felberg 
var ny dirigent. 

Årene 1989-1995 ble preget av at koret hadde mange dirigenter. Koret opprettholdt 
likevel aktiviteter som julekonserter på Nesoddtunet og i Nesodden kirke, deltok på 
sangermønstringer på Aud Max, holdt konsert 
med Beatles-låter, deltok i konsert med Fremad 
Brassband, for å nevne noe. 

Ved 30 års jubileet i 1995 fremførte vi Ketil 
Bjørnstads «Messe for en såret jord» med 
Drøbak Musikkorps, Rockegruppa Fifth 
Dimension og Nesodden Sangkor. Solist var 
Anne Felberg, og instruksjon av koret ved Liv 
Berit Roksand og felles dirigent var Tormod 
Bjørnstad. Messen ble fremført i Badeparken i Drøbak den 11/6, og i Skoklefallsalen 
den 18/6. Komponisten var til stede i Drøbak, og i følge Akershus Amtstidende var 
han «rørt og beveget». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenter for Nesodden 
Sangkor 1989-1995: 
 
1989 – 1990: Anne Fellberg. 
1990:             Nina Mork 
1990 – 1991: Tim Collins 
1991 - 1992: Nina Mork 
1992 – 1994: Roar Larsen 
1994 - 1995: Liv Berit Roksand 

Styret ved ny-oppstart av Nesodden 
sangkor i 1989: 
 
Formann: Vesla Granerud 
Kasserer: Berit Marthinsen 
Sekretær: Gerd Grøstad 
Styremedlemmer: Tone Spieler og 
Sidsel Bergquist 

Jubileumskonsert 
1995, Bjørnstads 
«Messe for en 
såret jord», 
fremført i både i 
Badeparken, 
Drøbak, og 
Steinerskolen, 
Nesodden (© 
Amta). 
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Utvikling av Nesodden sangkor fra 1995 til idag 

Årene etter 1995 har hovedsakelig vært preget av at koret valgte å rekruttere unge, 
musikkutdannete (eller under utdanning) dirigenter med høye ambisjoner. Koret 
hevet ambisjonsnivået, og satset på fremføring av større verk med innleide, 
profesjonelle musikere.  

Koret holdt bland annet to konserter i 1998 
med Fauré’s «Requiem» i Drøbak kirke og i 
Skoklefallsalen. Akershus Amtstidende skrev: 
«Nesodden Sangkor har kommet seg over en 
terskel. Det er ikke mange amatørkor som 
kommer seg fra en slik utfordrende oppgave 
med æren og klangen i behold». I 2004 
fremførte koret Dvořáks «Messe i D opus 86» 
i både Grønland kirke og i Skoklefallsalen. 12 
solister og 20 musikere var engasjert, og fremførelsen ble en kjempeutfordring for 
koret og ikke minst for dirigenten. I 2008 ble Brahms «Ein Deutches Requiem» 
fremført i henholdsvis Skoklefallsalen og Sofienberg kirke. Amta skrev: «Alle brikkene 
falt på plass da Nesodden Sangkor fremførte Brahms Ein Deutches Requiem. 
Nesodden Sangkor klarte brasene. Og dirigenten ga overfor avisen uttrykk for at 
koret taklet konserten veldig bra med flott lagånd og full innsats under innøvingen». 

 

Carl Orffs Carmina Burama i Skoglefaldsalen i 2010 (© Knut Utler). 

Julekonserten i 2002 var for første gang i Gjøfjell kirke. Akershus Amtstidende skrev 
om «et kor i medvind som hadde vokst seg ut av Nesodden kirke».  

En viktig inspirasjonskilde i denne perioden var helgeseminarene med dirigent og 
arrangør Per Oddvar Hildre i 1994, 1995, 1997 og 1998. Seminarene ble arrangert 
både av Nesodden Sangkor og andre. I 2004 var siste sangseminar med Per Oddvar 
Hildre, sammen med Altiplano for ca. 120 deltakere. På konserten etter seminaret var 
salen fylt til siste stol. 

Dirigenter for Nesodden Sangkor 
1995-2015: 
 
1995 – 2000: Trond Reinholdtsen 
2001 – 2003: Jan Granum 
2003 – 2005: Håkon Daniel Nystedt  
2005 – 2010: Gry Sagmo Aglen 
2010 – 2013: Stefan Ibsen Zlatanos 
Siden 2013: Karolina Wisniewska 
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Julekonsert generalprøve- Gjøfjell kapell 2011 (© Gisle Rostvåg). 

I denne perioden har medlemsmassen vokst, og koret begynte igjen å delta på 
sangerstevner, slik som i Skien (2007), Hamar (2009), Riva/Italia (2013) og i 2015 i 
Krakow, Polen. 

 
Aktiviteter fra 1995 til i dag 

 

1996 Midnattskonsert i Nesodden kirke 

1997 Kulturkveld i Nesodden kirke 

1998 To konserter med Faurés Requiem i Drøbak kirke og i Skoklefallsalen 

1999 En kveld i renessansens tegn. Musikk fra 1300 og 1400 tallet 

2000 Millenniumskonsert fra kloster til klisje. Bolker fra 1000 års musikkhistorie 

2001 
Opptreden på Hellviktangen, på To Gård i forbindelse med FNs frivillighetsår 

Adventskonsert i Skoklefallsalen 

2002 
Konsert i Skoklefallsalen: Fra Gershwin til Lloyd Webber 

Julekonsert i Gjøfjell kapell sammen med Nesodden skolekor 

2003 Vivaldis Gloria 

2004 

Konsert i Skoklefallsalen sammen med Fremad Janitsjar og Frogn 
kammerkor. 

Sangseminar med Per Oddvar Hildre og Altiplano med ca. 120 deltakere 

Dvořák: Messe i D opus 86 ble fremført i Grønland kirke 18/12 og i 
Skoklefallsalen 19/12. 

2005 

Koret var i juni med på programmet for Kulturisten og hadde konsert i 
Høvleriet Bar på Steilene. 

Avskjed med dirigent Håkon Nystedt på Paviljongen etter at koret hadde 
sunget for beboerne på Nesoddtunet 

2005 Julekonsert i Gjøfjell kirke. 

2006 

1. og 2.4. Fremføring av Durufles Requiem i henholdsvis Grorud og Paulus 
kirke. Slemdal barnekor var med på deler av konserten.  

Oktober: Konsert i Skoklefallsalen med folkeviser 

17/12: Julekonsert med Brittens Christmas Carols 
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2007 

Januar: Nyttårscantate i Lillestrøm kirke 

17. mai: Nesoddtangen skole og Bjørnemyr skole. 

Pinsehelgen: Landsangerfestival i Skien. Koret deltok i klasse B for 
kirkemusikk. Nesodden sangkor jubler for korsuksess på festivalen, skrev 
Amta. Det ble en 3. plass. 

16/12: Warning to the Rich med solist Øystein Elle som god og skremmende 
solist, også tradisjonelle julesanger 

2008 

Gladsangforum i Samfunnshuset 

3/5: Konsert på Helviktangen.  

8/6: Messe for en såret jord med Kjetil Bjørnstad ved klaveret og solist Tora 
Augestad 

14. desember: Tradisjonell julekonsert i Gjøfjell. 

2009 

18/19. april: Brahms «Ein Deutches Requiem» i henholdsvis Skoklefallsalen 
og Sofienberg kirke. Klaver: Natasja Rybak og Ingrid Andsnes. Solister: 
Helene Harr og Halvor Kjerkreit 

21-24/5: Korfestival på Hamar. Vakker opplevelse å synge i 
domkirkeruinene på Hamar 

13/12: Luciakonsert i Gjøfjell kirke sammen med Nesodden skolekor, Stefan 
Ibsen Zlatanos og Natasja Rybak 

2010 

2/6. mai: Carl Orff’s Carmina Burana sammen med koret Choriolis og 
Nesodden skolekor, konsert i henholdsvis Skoklefallsalen og 
Diakonhjemmet. Storslagent slagverksensemble. Piano: Ingrid Andsnes og 
Natasja Rybak. 
5. desember: Fremførelse av Navidad Nuestra av Ariel Raminez sammen 
med fantastiske musikere. Verket  er en julekantate overført til 
søramerikansk kultur 

2011 

14/15. april: Verker av Händel og Mendelsohn. Konserter i både 
Skoklefallsalen og i Margaretakyrkan i Oslo. 

17. juni: Sommerkonsert: Folkeviser ved fjorden på Nesoddens nye 
kulturscene M/S Innvik. 

13-17. oktober deltok 32 av korets medlemmer på korfestival i Riva Del 
Garda. Vi deltok i kategorien F1 Authentic Folksongs, og oppnådde 
poengsum til sølv. 

18/12: Konsert i Gjøfjell kirke. Vi sang Christmas Carols av Benjamin Britten 
med akkompagnement av den gang Norges eneste mannlige harpetist, 
Alexander Vesje. Flere av korets medlemmer hadde solopartier i andre 
julesanger. 

2012 

11/12.mai: Gabriell Fauré’s Requiem, konserter i Skoklefallsalen og i Gamle 
Aker kirke. Stefan hadde fått med seg et ungt musikkensemble som var med 
på begge konsertene. 

21/12: Julekonsert i Skoklefallsalen. Stefan skal berømmes for å ha skapt en 
så trygg atmosfære i koret at 11 medlemmer sa ja til å være solister. 

2013 

27/1: Nyttårscantate i Lillestrøm kirke 

1/6: Koret deltok på musikkfest i Oslo. Det var musikk på 30 scener rundt 
om i byen. 

13/6: Johannes Brahms Zigeunerlieder og Liebslieder i Skoklefallsalen. 

Det ble sommerfest og avskjedsfest for Stefan hos Marit Rabbe . 

Dirigent Karolina Wisniewska startet fra høstsemestret 2013, og er fortsatt 
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korets dirigent. Karolina har en allsidig musikkutdanning med bl.a. 
mastergrad som konsertpianist og dirigent fra musikkakademiet i Gdansk. 

22/12: Julekonsert i Gjøfjell kirke. Temaet for julekonserten var Julesanger 
fra fjern og nær. 

2014 

25/5: Sommerkonsert i Skoklefallsalen. 

Juni: Koret var med i årets korfestival som fant sted i Oslo med konsert i 
sentrum. Flere deltok på seminarer i regi av festivalen, bl.a. seminar: 
Prøysen i kor. 

21/12: Julekonsert i Gjøfjell kirke med variert og krevende program. En 
overraskelse på konserten var innøvd stykke med hhv damene og mennene 
uten at den andre gruppen kjente til dette i forkant.  

 

 
Konsert i Krakow i Mariakirken, 2015 (© Gisle Rostvåg). 

Jubileumsåret 2015 

Koret ønsket å markere jubileet med en gratis minikonsert på Tangenten 11. mars, 
dagen etter selve stiftelsesdagen. 

Kultursjefen var hjertelig til stede og dro det hele i gang. Koret opptrådte i sine fine T-
skjorter med kor logo, og stemningen var god blant de mange fremmøtte. Det kom en 
del spørsmål fra publikum om hva teksten i Pseudo-yoik egentlig betydde, og hva 
skulle en svare til det? 
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I intervju med redaktøren i Signalen 
Tore Henning Larsen uttalte korets 
styreleder Morten Ramberg: «Det er 
kjempegøy å synge i kor, og vi blir 
bedre og bedre takket være vår 
strenge, men rettferdige dirigent». 
Etter konserten ble det servert deilig 
bløtkake til glede for hver en gjest.  

Koret reiste den 11. juni til den 6. 
internasjonale korfestival i Krakow. 
Den varte fram til 14. juni. Byen tok i 
mot oss med strålende, varmt 
sommervær. Ambisjonene var å ha en 
fin tur, gjøre vårt beste under konserter 
og i to konkurranser. Repertoaret ble 
fremført uten noter. Det var mange, 
flotte kor som deltok. Det var ikke bare 
sangen som var vakker, men de fleste 
korene opptrådte i folkedrakter, lange 
kjoler, herrene i stilig antrekk, og korene hadde ganske så avansert koreografi. 

Vi opptrådte først og fremst i våre nye T-skjorter med kor logo, men da vi sang i den 
vakre Mariakirken var vi passende kledd i sort med vårt tilbehør i farger, og det var 
en stor opplevelse å synge der. Kirken regnes som Polens viktigste og mest berømte 
kirke. 

Vi gjorde oss kjent med byen, spiste hyggelige middager sammen, og det ble mye 
sang og glede under samværene våre. Det ble arrangert utflukt til Saltgruvene. 
Festivalen ble en strålende avslutning på sesongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (© Knut Utler) 

Styret for Nesodden Sangkor i 
Jubileumsåret: 
 
Formann: Morten Ramberg 
Kasserer: Jon Røed 
Sekretær: Joveig Eliassen 
Arrangementskomite: Asbjørn Skogstad, 
Rolf M. Jønsson, Lene Eik 
Pr. ansvarlig: Sonja Njølstad 

Verv  
Noteforvalter Olaf Peters 
Lotteri: Berit Iversen 
Kaffe: Ingebjørg Modahl 
Web: Cathrine Alvin 
Kostyme: Sidsel H. Amdam 

Jubileumskomite: Berit Marthinsen, Sidsel 
Bergquist, Bernd Etzelmüller og Marit 
Kvalnes  
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Noen betraktninger til slutt om korets liv og historie fra Marit 
Kvalnes. 

Det har vært spennende å gå gjennom korets historie fra 
1964 og fram til i dag. Det startet med gjennomgang av til 
dels håndskrevne protokoller med referater fra styremøter, 
konserter og årsberetninger. Fra 2004 kom årsberetningene 
på data. 

Disse årsberetningene forteller om et kor i god utvikling 
takket være dyktige, ambisiøse dirigenter, men også på 
grunn av koristene som har ønsket å yte sitt beste. De 
forteller også om gleden ved å synge i kor, og å få til noe 
sammen. Koret har fortsatt å fremføre store verk, noe det 
også gjorde i løpet av sine første 20 år under dirigent Eva 
Fremming Nyhus. 

Det har vært stort aktivitetsnivå med virkelige utfordringer 
både for kor og dirigenter. Men som det sto i en årsberetning: det holder oss på tå hev. 

Hele historien fra 1965 viser en fantastisk musikalsk reise fra Griegs Landkjenning som 
historien startet med og til store og små korverk, viser, folkemusikk, popmusikk. Det har blitt 
sunget på mange språk. Det som kommer tydelig fram er engasjementet hos ildsjeler som har 
tatt på seg ulike styreverv opp gjennom alle de år koret har eksistert. Mange har latt seg verve 
gang på gang.   

Styret har mange arbeidsoppgaver som blir fordelt på de ulike medlemmene. Det gjelder 
leder, sekretær, kasserer og styremedlemmene. Det gjelder å ha oversikt over korets fremdrift 
med videre informasjon til koristene, årsrapporter, føre korets regnskap med budsjett og 
årsregnskap m.v. 

Det finnes en liten grønn bok med regnskap fra korets første to år. Da hadde koret en 
beholdning på NOK 2463,35 fordelt på kasse og bankinnskudd. 

Det har vært mange samarbeidspartnere i løpet av 50 år, og koret har sammen med dem 
bidratt positivt til gode musikkopplevelser for mange både i og utenfor bygda vår.  

I Nesodden histories bind 3 nevnes samarbeidet mellom koret og Nesodden Amatørorkester. I 
Nesodden Historielags årsskrift for 1991 skriver Gunnar Falck Olsen om samarbeidet mellom 
kor og orkester, og han nevner favoritter i orkesterets historie - Griegs Landkjenning, 
Benatzkys Sommer i Tyrol, Haydens Jesu syv ord på korset og til sist Händels Messias. Og 
alle disse fremføringene var sammen med koret. 

Antall aktive medlemmer i koret har variert, og det har i perioder vært problemer med for få 
herrestemmer. Det har i mange år vært et tilbakevendende problem i styrediskusjoner: 
hvordan rekruttere herrestemmer? Noen eksempler:  
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1983: 7 sopraner, 10 alter, 3 basser og 2 tenorer. 1989: 13 sopraner, 13 alter, 6 basser og 3 
tenorer. 

Arrangement kunne bli avlyst fordi det kun var en tenor i koret. I 1993 gikk det ut en 
anmodning i lokalavisa om å begynne i koret. Der sto det at du kunne være helt uskolert fordi 
du ville lære etter hvert. Det viktige var at du sang noenlunde rent. Men slik er det vel ikke i 
dagens Nesodden Sangkor. Herrestemmene er på plass.  

I dette jubileumsåret teller koret 46 medlemmer -  15 sopraner, 15 alter, 6 tenorer og 10 
basser. 

Økonomien var mer anstrengt før. Det var behov for loddsalg i pausen på konsertene, og det 
var loddsalg internt blant kormedlemmene. Et år var gevinsten en brodert juleduk. Salg av 
kaffe og kaker i pausene på øvelsen var en fin inntektskilde slik som i våre dager også. Ellers 
var det vanlig å søke tilskudd gjennom kommunen, og Rikskonsertene fikk søknad om å 
dekke eventuelt tap etter konsertene. I starten kostet inngangsbilletten kr 2 for voksne. Det 
tilsvarer i dag ca. 230 kroner. 

Det var kaffekvelder ca. 1 gang pr. mnd. slik at medlemmene kunne komme med sine 
spørsmål om korets planer. Det var viktig sosialt. Og fester har det alltid vært minst 2 ganger i 
året på mange arenaer. Arrangementskomiteens medlemmer er veldig kreative når det gjelder 
morsomme innslag på festene nå. Festene arrangeres gjerne i forbindelse med seminar. 
Arrangementskomiteen byr på karaoke, quiz og beat for beat. Det var kanskje litt annerledes i 
de første 20 åra da damene var ganske stivpyntet og herrene likeså. De møtte til fest sammen 
med partnere. Det var livlig på dansegulvet. 

Medlemmene ble også anmodet om å komme med ønsker om repertoar slik at det kunne 
legges fram for noteutvalget i god tid før semesterstart. Kormedlemmene fikk på den måten et 
eierskap til hva som skulle innøves. Det fungerte ikke alltid like bra. Det har vært problemer 
med for stort fravær slik at innøvingen har tatt for lang tid. 

Koristene har blitt bedt om å være lojale i forhold til koret. Spør deg selv om hva du kan gjøre 
for koret og ikke omvendt var spørsmålet koristene ble bedt om å stille seg. Sangerne ble også 
før dataverdenen med midifiler bedt om å øve litt før øvelsen ved å se litt gjennom notene. 

I 2004 lagde Jon Andersen korets hjemmeside med info om koret og med repertoaret. 
Hjemmesiden har stadig blitt forbedret. Etter hvert har koret fått et viktig hjelpemiddel med 
filer i alle varianter slik at det er enkelt å øve hjemme. Korets medlemmer blir oppfordret til å 
bruke hjelpemidlene mest mulig.  

Det finnes noen gamle medlemslister. Det er i koret i dag mange medlemmer med variert og 
allsidig korbakgrunn. De har sunget i koret i 5,10,15 og 20 år. Alten Berit Marthinsen har 
lengst fartstid, og har sunget i koret i 44 år. Det er fantastisk. 

Vedtektene i koret har som naturlig er, forandret seg siden 1965 da det het Nesodden 
Sangkors Lover. I gjeldende vedtekter fra 2010 heter det om repertoaret: «Repertoaret skal 
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spenne over et bredt spekter og gi inspirasjon og variasjon.» Det betyr at det spenner fra 
krevende korverk til drikkeviser og Kjerringa med staven. 

Styret, i samarbeid med dirigenten, fastsetter repertoaret. Det har alltid vært spennende å bli 
kjent med nye dirigenter med tanke på hvilket repertoar de vil velge og på hvilket 
ambisjonsnivå de vil legge seg. Styret i koret arbeider nå aktivt for å bedre korets prestasjoner 
på ulike måter. Forslag til nye vedtekter vil bli lagt fram på neste årsmøte i 2016. 
Målsettingen er at Nesodden Sangkor skal ha et variert, inspirerende og utfordrende repertoar, 
og fremstå som et godt amatørkor med lokal forankring i Nesodden kommune. 

Det handler om å skape verdifulle musikalske øyeblikk gjennom å mestre krevende 
kormusikk ved å jobbe sammen om et felles mål. Og så skal koret formidle dette til sitt 
publikum. 

Det er i oversikten over høydepunkt og opptredener ikke vært mulig å få med alt. Men den 
viser at koret virkelig har og har hatt et omfattende repertoar med stor spennvidde i type 
musikk. I løpet av 50 år har veldig mange sangere hatt gleden av å være med i Nesodden 
Sangkor. Og som det står i visjonen fra Norges Korforbund: Korsang skal være en naturlig del 
av et sunt liv. Det er også et uttrykk som sier at musikk skyller vekk støvet av hverdagen. 

Marit Kvalnes 
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