Fra venstreer det SuneHiertmann Frederiksen,EgonNoe
og Poul Engholm.De skal pi skift synte til gudstienesternei
Rodding Kirke. Privatfoto.

Laugaflsser
kirkesanger
Rodding Menighedsrid
forsoger noget helt nyt. I
stedet for at have en fast
kirkesanger gir opgaven
pi skift mellem tre
medlemmer af et
kirkesangerlaug

get, skal man natuiligvis
kunne synge, sA man skal
fsrst til en optagelsesprove.
Vil ikke have lon
De tre laugsmedlemmer vil
i svrigt ikke have lsn for
jobbet. De har sagt til menighedsridet, som to af de
tre i ovrigt selv er medlemmer af, at de placerer pengene i en pulje, som skal
bruges til et musikalsk arrangementeller lignende.
- De fAr selvfslgelig et afgorende ord, nAr det skal
besluttes.hvad det skal vere for et arrangement, siger Niels Peter Jacobsen.
I morgen er det Sune
Hjertmann FYederiksen,
der fir aren afat syngeved
den fsrste gudstjeneste
under den nye ordning.
- Jeg synes, at det er et
sjovt eksperiment.I defleste kirker i verden holdes
gudstjenester af frivillige
og ulonnede folk. Det gor
man ikke sA meget i Danmark, men deter spandende,at det er folk fra sognet,
der varetager opgaven.Ikke fordi der er noget galt i
at fA Isn for sit arbejde.Det
gsr jeg jo ogsAselv, siger
Niels Peter Jacobsent .
Kirkesangerlaugetskal i
avrigl kun synge til gudstjenesterne. Karin Antonsen vil sAvidt muligt blive
ved med at syngdtil begravelser.

iODDING: Et kirkesangerlaug, bestAendeaf tre af
menighedensmedlemmer,
skal fra i morgen s5mge,
nir der er gudstjeneste i
Rsdding Kirke. Med oprettelsen af kirkesangerlauget gar menighedsrAdet
helt nye veje, for langt de
fleste kirker har en fast
kirkesanger.
Oprettelsen af lauget
sker i forbindelse med. at
kirkens hidtidige kirkesanger, Karin Antonsen,
har sagt jobbet op, fordi
hun skal til at arbejde som
organist.
- Vi har ikke forsogt at fi
en ny kirkesanger pi traditionel vis. men ud fra en
forventning om, at det mAskekunne blive svert. har
vi tankt, at det mAske er
nemmere at fA nogle til at
pitage sig opgaven,hvis de
er flere om det,siger sogneprast Niels Peter Jacobsen.
Kirkesangerlauget har
Poul Engholm, Egon Noe
og Sune Hjertmann FYederiksen som medlemmer.men det er ikke en lukket
gruppe,sAder er mulighed
for. at andre kommer med. Af fakobThorupThomsen
For at blive optaget i lau- iako@bergske.dk

