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 Historieglimt 76 

 

 Lademoen kirkes guttekor ble 25 år i 1975  

 

 Da Guttekoret i Lademoen kirke fylte 25 år hadde menighetsbladet i 

nummer 9/ 1975 en historisk oversikt over virksomheten: Lademoen Kirkes 

Guttekor fylte 25 år den 16. oktober 1975. Dette er et jubileum som bør 

markeres ettertrykkelig, og menighetsbladet vil hermed slutte seg til rekken av 

gratulanter og samtidig trekke fram for leserne noen glimt fra korets virke fram 

til i dag.  

Det er naturlig å starte med å nevne initiativtakeren og korets dirigent helt 

fra starten i 1950 til i dag, organist Ivar J. Bonsaksen. Helt siden han startet som 

organist hadde han gått med ideen om å stifte et guttekor. På siste møte før 

sommerferien i 1950 ga menighetsrådet klarsignal. Bonsaksen kunne dermed 

sette sin ønskedrøm ut i livet. Ut på høsten ble 30 nybegynnere fra Lademoen og 

Lilleby skoler opptatt. Det viste seg snart at dette var ivrige gutter med bra 

stemmer. Korets debut kunne derfor foregå allerede julaften 24. desember 1950. 

Koret som for anledningen hadde leid noen herrestemmer, sang flerstemmig 

julesanger. Det fortelles at det nye innslaget gjorde et meget sterkt inntrykk på 

tilhørerne som fylte kirken til trengsel. Den første offentlige konsert ble holdt i 

mars året etter og siden har det gått slag i slag. Korets motto har helt fra starten 

vært Cantate Domino - Syng for Herren. Under dette motto har koret satt sitt 

preg på menighetslivet. Utallige er de høymesser, koralaftener, konserter og 

andre tilstelninger i menigheten hvor guttekoret har vært tilstede og slått an 

lovsangstonen. 

Også utenfor menigheten har koret båret fram sitt budskap i toner, på 

stevner og på sommerturer. Innenlands har det vært lengre turer til Møre og til 

Nordland. Da gikk ferden med en av Brandbåtene. Vi må heller ikke glemme 

turen til broderkoret i Snåsa, som resulterte i gjenvisitt. Også utenlands har koret 

latt seg høre ved tre forskjellige turer, til Sverige to ganger og til Danmark én 

gang. Vi kan tenke oss at dette er milepæler som både gutter og ledere ser 

tilbake på med glede. Vi sakser for moro skyld noe som stod å lese i en dansk 

avis etter konserten i Herning: "Ingen kan stå for gutter, der synger på norsk . 

Saa mange mennesker som St. Johanneskirken i Herning kunne rumme, med alle 

klappestoler taget i brug, fik leilighed til at glæde seg over Lademoen Kirkes 

Guttekors koncert i aftes. Koncertens fine standard skyldes den meget 

musikalske familie Bonsaksen, hvorav organist Ivar Bonsaksen har å æren for 

korets præstasjoner, der er opparbeidet under hans dirigentstok."  

Selv om Bonsaksen både er ildsjelen, krumtappen og primus motor i 

guttekoret, skjønner vi at det må være umulig for en mann å ta seg av både det 

musikalske og de praktiske ting. Vi spør om han har noen assistanse. 
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- Ja, jeg har hatt mye hjelp av styret med mangeårig formann Arvid 

Forfod i spissen og likeledes av Guttekorets mødreklubb. De har trådt støttende 

til ved alle anledninger. 

Vi forstår også at i løpet av disse årene har hele dynastiet Bonsaksen på en 

eller annen måte vært engasjert i korets arbeid. Sønnene Per Fridtjof, John 

Magne og Bård Einar har etter tur vært med både som guttestemmer og som 

herrestemmer og dessuten som hjelpedirigenter og akkompagnatører. Til og med 

spinnesiden med moder Margareta, datteren Ingrid og svigerdatter Maria har 

vært med både som solister og ellers. God hjelp er godt å ha! Det er jo ikke bare 

sangen som skal ivaretas. I et guttekor kommer så mye annet inn i bildet, turer, 

idrettsarrangementer, juletrefester og samfunnsaftener. Miljøarbeidet er viktig 

for at koret skal fungere! Vi kan med glede slå fast at gjennom guttekoret har 

hundrevis av gutter fått utviklet sangstemmen og musikaliteten. De har fått del i 

den rikdom som kirkemusikken representerer. De har fått del i det kameratskap 

og den gode ånd som råder i et korfellesskap. Sist, men ikke minst, har de 

gjennom koret blitt ført i nær kontakt med menighetens gudstjenesteliv. Koret 

må derfor ses på som et verdifullt ledd i kirkens barne- og ungdomsarbeid. Vi 

ber Bonsaksen forelle litt om koret i dag. 

- Det er nå ca. 30 gutter og 10 herrestemmer med i koret, og jeg må si 

meg ganske fornøyd med de stemmene jeg har nå. Det burde selvsagt ha vært 

flere, men rekrutteringen har vært variabel de siste årene. Men med et 

begynnerkor på bortimot 30 i tillegg ser det ikke så mørkt ut. Vi øver hver 

mandag og torsdag og koret deltar i mange gudstjenester, koralaftener med 

videre hvert år. For tiden er vi opptatt med øvelser til den tradisjonelle 

julekonserten. 

Et slikt jubileum må vel behørig feires med brask og bram. Hva slags 

planer har dere? 

- Jubileumskonserten ble allerede avholdt i vår, og den 25. oktober gikk 

den store jubileumsfesten av stabelen. Der var alle guttene, herrestemmene, 

foreldrene og andre impliserte invitert. Nå gjenstår en jubileumsmiddag for 

korets medlemmer.  

 

 

 
 


