
12 Godt nytt for Gjerpen

Gla'sang er et kjent kor for de som 
går i Gjerpen kirke. Menighetsbladet 
har vært med koret på øvelse og på 
Gudstjeneste.
Finn Sollie er dirigent for koret og vi 
stilte han noen spørsmål.

- Når ble Gla'sang startet og hva var 
hensikten som koret?
- Året var 1989  og i Gjerpen menighet 
var det ingen korvirksomhet. Jeg hadde 
jo drevet ungdomskor i mange år tid-
ligere, men voksenkor var nytt terreng 
for meg. Tankene ville imidlertid ikke 
slippe meg, så etter å ha sondert litt 
om interessen og sikret med Nils Terje 
Sneltvedt som pianist, hadde vi vår 
første øvelse i oktober.

Den førstesangen vi øvde inn var ”Å 
min sjel, Lovsyng Ham, og alt som 
i meg er prise Hans hellige navn”. 
Hensikten var å ha et kor som var 
knyttet til menigheten og som kunne 
favne alle som hadde lyst til å synge. 

- Hvor mange er med i koret?
- Det har variert noe, men antall med-
lemmer har holdt seg rundt 20. 

- Hva slags repor-
toar har dere og 
hva er hovedhen-
sikten med kortet?
- Reportoaret spen-
ner fra motetter til 
glad bedehussang. 
Vi får lov til å 
tro at vi på denne 
måten kan være 
med og forkynne 

det glade budskap. I tillegg er det utro-
lig greit sosialt sett å være med i et 
kor, noe praten rundt kaffekoppen og 
kakene vitner om.

- Er det plass til fl ere i koret og hva 
kreves for å bli med?
- Jeg skulle ønske fl ere kunne se opp-
gaver og kjenne gleden ved å synge. 
Det er også det eneste kriteriet for å 
være med. ”Du har bedre sangstemme 
enn du tror” er Finns påstand og opp-
fordring til å starte i koret.
- Er koret mye ute og reiser eller syn-
ger dere mest i Gjerpen kirke?
- Vi synger mest i Gjerpen kirke og på 
bedehusene i omegnen, men av og til 
tar vi oss en noe lengre tur. Det hender 
også at vi drar til fjells på weekendtur.

- Noen spesielle minner fra korvirk-
somheten?
- Gode minner er det mange av. 
En tur inn til Vindsjåen eller i 
Gaustadkområdet en vakker soldag 
glemmes ikke så lett – eller når en ny 
sang er ”på plass”.
Men det rikeste minnet er når mennes-
ker takker for sangen og velsignelsen 
de har fått.                                 nts

Sang + glede = Gla'sang

Finn Sollie


