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Julekoncerter i tre kirker
Af: Inger Schnetler

Julen er en tid med mange traditioner, og det gælder også for julemusikken i landets kirker.
Ved at læse annoncerne for kirkekoncerter kan man se, at menighedsrådene prioriterer
koncerter i kirkerne højt i december måned. Også Randers Bykors medlemmer havde i
december måned rig lejlighed til at lade korsangen få den rette julestemning frem, da koret
havde hele tre kirkekoncerter i første halvdel af december måned. Forhåbentligt fik
musikken også koncerternes publikum i god julestemning ved både at lytte og synge med
på julens melodier.

Hald Kirke: Marie Hauerholt Thorsted akkompagnerer, mens Iben Barnwell står på
dirigentpodiet foran Randers Bykor.
Alle tre koncerter blev dirigeret af korets faste dirigent Marie Hauerholt Thorsted og med
Iben Barnwell som meddirigent i de stykker, hvor Marie akkompagnerede koret på klaver.
Iben Barnwell og Randers Bykor lærte hinanden at kende i efteråret 2018, da hun overtog
nogle korprøver i forbindelse med, at Marie var blevet syg.
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Programmet var det samme ved alle tre julekoncerter, og det bød på både gamle og nye,
kendte og ukendte julesange, og publikum fik også mulighed for at synge med på nogle af
sangene.
Der blev lagt ud med den rolige og smukke engelske Christmas Carol ”Away in a Manger”
komponeret af W. J Kirkpatrick (1838 – 1921) og sunget i et arrangement David Willcocks.
Allerede i næste programpunkt fik publikum lejlighed til at synge med på endnu en
Christmas Carol, ”The First Nowell”. Publikum sang med på melodien, mens koret sang
korsatsen i et flot arrangement også af David Willcocks. Derefter fulgte ”Luk julefreden ind”
med Musik af Michael Bojesen (1960 –) og tekst af Beathe Strands Barndorff. Koncertens
sidste engelske Christmas Carol var ”In the Bleak Midwinter” med melodi af Gustav Holst
(1874 – 1934) og tekst af Christina Rossetti.
”Bliv barn igen på Jesu ord” med melodi af Emil Hartmann (1836 – 1898) og tekst af N. F.
S. Grundtvig er en ikke særlig kendt salme, men både Grundtvigs tekst og Hartmanns
kendte og gode harmonisering medvirker til, at salmen ikke føles ukendt, og set med mine
øjne ville den også have passet godt i den Danske Salmebog.
De to næste stykker ”Vintersalme” med melodi af Per Nørgaard (1932 –) og tekst af Ole
Sarvig, sunget i et arrangement af Gunnar Eriksson og ”Drömmarna” med musik af Jean
Sibelius (1865 – 1957) og tekst af Jonatan Reuter er ikke særlig kendte korsange, men
smukke og et godt bekendtskab, som koret gerne må have på repertoiret igen.
Carl Nielsens ”Sænk kun dit
hoved, du blomst” med tekst
af Johs. Jørgensen blev
sunget i et arrangement af
Bo Holten, og her var Knud
Arne Christensen solist i de
to første vers, mens koret
nynnede et
akkompagnement, og tredje
vers blev sunget som en
almindelig 4-stemmig sats.
”Hvad er det, der gør jul til
noget særligt” med musik af
Peter Sander Andersen og
tekst af Svend Erik Petersen
er en forholdsvis ny julesang,
som er gået lige ind og har
taget plads i danskernes julesangstraditioner. Ved Randers Bykors julekoncerter blev den
sunget som fællessang.
”Jesus bleibet meine Freude” af J. S. Bach (1685 – 1750) kan opføres ved alle højtider, og
hver gang er værket velvalgt og dejligt både at synge og lytte til.
”Halleluja-koret” fra G. F. Händels oratorium ”Messias” er nok et af de mest populære
værker i tiden op til jul, og den flotte og festlige sats er for mange mennesker indbegrebet
af julens glæde og storhed.
Koncerterne blev rundet af med tre kendte og elskede danske julesange, ”Forunderligt at
sige” med melodi af Carl Nielsen og tekst af Grundtvig, ”Barn Jesus i en krybbe lå” med
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melodi af N. W. Gade og tekst af H. C. Andersen og ”Dejlig er jorden” med tekst af B. S.
Ingemann og sunget i et arrangement af Anders Ôhrwall. Den sidste blev sunget som
fællessang, hvor publikum sang melodien i alle tre vers, og koret sang korudgaven.
Publikum kvitterede hver gang for en afvekslende og god koncert med stor stående
applaus, og i Ørum og Vejlby kirker sagde Randers Bykor tak til publikum med
ekstranummeret ”Min Jesus lad mit hjerte få” med melodi af Carl Nielsen og tekst af
Grundtvig. Mens sangen blev sunget, gik koret stille ned gennem kirkens skib og ud i
våbenhuset, hvor sangen blev sunget færdig, og tonerne inde i kirken stille tyndede ud.
Hald Kirke:

Altertavlen i Hald Kirke.
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Randers Bykors første julekoncert i 2018 blev afholdt tirsdag den 4. december i Hald Kirke.
Når man træder ind i Hald Kirke, falder blikket straks på den fantastiske forgyldte altertavle,
der er dekoreret med udskårne bemalede figurer. Altertavlen blev oprindeligt fremstillet til
Sct. Mortens Kirke i Randers omkring 1490, men solgt til Hald Kirke i 1765. Altertavlens
bagside er også dekoreret, og man har mulighed for at lade disse dekorationer være de
synlige alt efter kirkeårets højtider.

Kirken er desuden
også smukt dekoreret
med kalkmalerier, der
hver især fortæller en
historie.
Golgatagruppen med
den korsfæstede Jesus
og hans mor Maria til
den ene side og
apostlen Johannes til
den anden pryder
korets nordside.
I Hald Kirke ligger der
en guide med en fin
beskrivelse af kirkens
udsmykning, og skulle
man aflægge kirken et
besøg, kan den varmt
anbefales.
Til koncerten kunne
man ikke blot nyde
korsangen, men også
det smukt pyntede
kirkerum.
Koncerten var
velbesøgt, og kirken
var god at synge i, så
Randers Bykor synger
gerne igen i Hald Kirke.
Ørum Kirke:
Når man en mørk vinteraften kommer kørende ad de smalle og snoede veje i det
kuperede terræn ved Ørum Kirke, dukker kirken pludselig op som et lysende samlingssted,
hvor man umiddelbart får lyst til at træde indenfor. Det har Randers Bykor efterhånden
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gjort så mange gange i december måned, at det er blevet en tradition. Også i år var kirken
smukt pyntet, og det sammen med korsangen skulle nok få den gode julestemning frem.

Fire gode herrestemmer er parate til koncert i Ørum Kirke.
Koncerten var velbesøgt. Efter koncerten var der ”tag selv-bord” med vin og julesmåkager
i våbenhuset, og publikum og kor fik lejlighed til at få en hyggelig snak og ønske hinanden
glædelig jul.
Vejlby Kirke:
Også i Vejlby Kirke har det været en næsten årelang tradition, at Randers Bykor kommer
og holder julekoncert en søndag eftermiddag eller en aften i Vejlby Kirke. I år blev det
onsdag den 12. december kl. 19.30.
Efter opvarmning og en kort korprøve spillede kirkens organist som optakt til koncerten på
kirkens klokkespil, og dejlige julesange lød både til publikum, der indfandt sig i kirken og til
korsangerne, der stille og roligt kunne lade roen falde på sig og lade op til koncerten
samtidig med, at der blev nydt en kop kaffe og en hjemmebagt småkage.
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Menighedsrådets formand Tove Meyer Højlund bød velkommen til både publikum og
Randers Bykor, og koret kunne synge den sidste velbesøgte kirkekoncert i år.

Koncentrerede korsangere i Vejlby Kirke.

Julehygge på Julielund
Af: Inger Schnetler

Tove og Hans Jesper Højlund inviterede efter koncerten i Vejlby Kirke hele koret med de
pårørende, der havde været til koncerten, til julehygge med gløgg og hjemmebagte
luciabrød på Julielund.
Det er ikke så let at orientere sig og finde vej ude på landet sådan en mørk december
aften, og derfor kørte bilerne i kortege fra kirken til Julielund med Tove forrest, og så vidt
jeg ved, fandt alle på denne måde hurtigt og sikkert frem.
Da vi kørte ind på gårdspladsen, var der tændt levende lys i alle vinduerne i det store
stuehus. Det var et flot syn, og man fornemmede en varm velkomst, og at der fra
værtsparrets side var lagt op til et par hyggelige timer.
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Så smuk tog Julielund sig ud grundlovsdag 2011.
Marie satte sig til flyglet og spillede. Iben havde sin fløjte med og gav også et nummer.
Snakken gik, og alle hyggede sig. Højskolesangbogen kom frem, og der blev sunget flere
julesange.
Det var en meget hyggelig julesammenkomst, og der skal lyde en stor tak til Tove og Hans
Jesper for den store gæstfrihed.

Jul på Kulturhuset
Af: Inger Schnetler.

Korby Randers og Randers Bibliotek har i snart mange år samarbejdet om et festligt
julearrangement, hvor julen synges ind på Kulturhuset. Der deltager hvert år så mange kor
i arrangementet, at i godt og vel en time klinger der skøn korsang i hele det store kulturhus.
Hvert kor får et lokale eller skal dele et lokale med et andet kor og holde koncert der i ca.
40 minutter. Publikum kan så vælge at gå fra lokale til lokale og lytte til forskellige kor eller
blive et sted og nyde den korsang, der er der. Derefter mødes alle ude ved den store
trappe, og så går det med ”Nu har vi jul igen” ned ad trapperne og ind i Pyramiden på
biblioteket, hvor både publikum og kor mødes.
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I år fandt arrangementet sted lørdag den 15. december. Randers Bykor skulle holde
koncert i Grågården, og i år skulle koret dele lokale og tid med koret Luna. Randers Bykor
lagde ud og sang dele af julerepertoiret fra kirkekoncerterne. Iben Barnwell var ikke med,
så Marie måtte både dirigere og akkompagnere.

Koncert i Grågården på Kulturhuset.
Der var rigtig mange til at lytte til vores koncert i Grågården, og jeg bemærkede, at der var
mange, der blev under hele koncerten. Det var rart.
På biblioteket holdt kulturudvalgsformand Louise Høeg først en lille juletale og alle
sang ”Glade jul”, ”Hvad er det, der gør jul til noget særligt” og ”Dejlig er jorden”
akkompagneret af Britta Nedergaard på klaver.
Dette dejlige julearrangement var det sidste af december måneds koncerter, og Randers
Bykors medlemmer kunne efter fire gode koncerter holde juleferie med smukke juletoner i
sindet.

10

En juletradition som intet har med sang eller
musik at gøre
Af: Else Bundgaard

Ingen tid på året er så fyldt med traditioner som julen, nogle er egnsbestemte, andre er
familietraditioner, som bæres videre fra generation til generation.
I vores familie har vi en tradition, der holdes i hævd julemorgener. Traditionen kommer fra
Vestvendsyssel, hvor fisk var en meget almindelig spise. Min svigerinde har bragt
traditionen med fra sit hjem i Vendsyssel; hendes mor havde den med fra sit hjem,
Strandfogedgården i Nr. Lyngby, som ligger kun få km fra Børglum Kloster.
Nogle gode stykker torsk bliver saltet, ligger natten over, vandes ud og koges, hvorefter de
lægges på køl. D. 25. om morgenen bliver ovnen tændt, ikke for at varme rundstykker,
men for at varme dybe tallerkener op. Når de brandvarme tallerkener tages ud af ovnen,
lægges et stykke kold torsk på hver af dem, og varm, smeltet sulefedt hældes over, så det
syder i tallerkenerne. – Der levede – og lever- mange får på de magre jorder deroppe, og i
gamle dage på gårdene og i fiskerhusene var det fåretælle, der blev hældt over, men det
er ikke så let at skaffe nu om dage og vel heller ikke så attraktivt, derfor sulefedtet, men
meget gerne med smag af får eller lam. Fisken skal spises med det samme, inden
tallerkenerne bliver kolde, og fedtet stivner. Der spises sigtebrød og drikkes hvidtøl til
denne herreret. – Hvis der så er en brunkage på bordet til kaffen bagefter, er det helt
perfekt. – Tidligere var dette vel hele morgenmåltidet, men hos os går vi derefter over til
den traditionelle morgenmad. – To-tre morgener i julen er der torsk på menuen, men så er
vi også mætte af det, og torsken er spist.
Jeg indrømmer blankt, at det tog mig år at tage del i dette morgenmåltid – lugten af varm
sulefedt julemorgen var svær at vænne sig til. Men selv familiens yngste, et par
nordsjællandske drenge på nu 8 og 10 år, har i flere år med stor fornøjelse deltaget i dette
julemorgenmåltid.

En stor tak til Else, som igen vil fortælle om denne spændende familiejuletradition. Jeg
håber, at traditionen må leve videre i familien mange år frem. (Red.)
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Nytårsdigt af H.C. Andersen (1862)
Igen et Aar udfolder sine Vinger;
Det flyver frem med Morgenrødens Glands;
Igjen vi spørge: hvad mon Aaret bringer?
Hvor falder Sørgeflor, hvor Brudekrands?
Skal krigsråb eller fredens hymne lyde
Hvad meisler det i Verdens Marmorblok
Hvad vil det reise og hvad vil det bryde?
far hen hver frygt! Vorherre hjelper nok.
Han er i gode og tunge Dage
Det hjerte, vi os trygt tør hælde til;
Igjennem Mulmet vi klarhed drage;
Vort Liv er ei Tilfældighedens Spil!

Godt nytår med skøn korsang!
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