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Forord 
Korets Jubileumshefte, laget til 110 års jubileet, gir et meget godt og opplysende bilde av korets 

stolte historie fra oppstarten 11.april 1895 og fram til og med jubileet i 2005. 

For denne lange historiske perioden vises det til jubileumsheftet og etterfølgende korte 

historiske resyme, here in english: 

 

MAS (The Male Choir MAS). 

MAS is a choir with solid traditions founded April 11th 1895 with rise in the city of Moss labor 

movement in the 1800s The choir has always made its mark on the city of Moss with 

performances and cheerful amateur singing. 

 

From the beginning. 

It all started when Møllearbeidernes fagforening (the Mill Workers union) took up the question 

of forming a choir within the union. The April 11th 1895 it was called for a general assembly 

and 20 people met at the meeting. Kristian Ursin, a local organist agreed to lead the choir for 

3 kr (3 pence) for each choir practice. The first name was Møllearbeidernes Sangforening (Mill 

Workers Choir), but it soon turned out that other unions also wanted to be included in the choir, 

so therefore they had to change the name, and in 1896 it was changed to De Centraliserte 

Fagforeningers Sangforening ( The Centralized unions Choir). The first performance took 

place May the 17th in 1897 where among others Bjørnstjerne Bjørnson (a famous Norwegian 

writer and poet) held a speech. 

 

Moss Arbeidersang Forening (Moss Workers Choir) 

Autumn 1899 it was decided that the choir should not be bounded to any particular union so 

therefore the name was changed again to Moss Arbeidersang Forening (Moss Workers Choir). 

 

Further development 

In 1909 it was decided to buy a banner with the choir’s logo on. The choir consisted the first 

15 years of 20 to 30 singers, and the number rose to 93 active singers in 1921.This is the highest 

number of singers in the choirs history. Since then, the number of singers has varied from 25 

up to 57. Today we are 32 active singers.  In 1915 the choir was enrolled into Norsk 

Sangerforbund (Norwegian Singer Association), a union for choirs and Østfold Sangerforbund 

(a union for local choirs), and has since participated in all the union's songs competitions. 

From 01.01.2019, the membership changes from NSF to Norges Korforbund (The Norwegian 

Choir Association). 

 

Koret, med sin historiske arv, framstår i dag som et vitalt og klangsterkt mannskor med 

et oppdatert og populært repertoar. Medlemsmassen er styrket i den etterfølgende 

omtalte periode og en har derfor stor tro på framtiden som et markant og betydelig 

acapella mannskor for Mosseregionen også de kommende år.  
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La oss ta noen glimt tilbake: 

Slik gikk en i møte 110 års jubileet 

 

Et historisk tilbakeblikk på små og store hendelser siste 15 år 
(Den nære historie) 

Når en pr.11.april 2020 har med seg en historie på 125 år er det en selvfølge at selv om man 

utvikles både i form og uttrykk, så bæres det også med tradisjoner som det er viktig å ta vare 

på. Noen av disse enkle og gode tradisjonene er korets gjentagende deltakelse med sang ved 

kransenedleggelsene 1.mai og sang på sykehjem 17.mai og i den senere tid; sang ved 

julegrantenning, markedsdager, Mossedager og andre markerings-anledninger. 

Det er korets ønske å være delaktig i flest mulig lokale arrangementer også i tiden framover. 

 

Organisasjonsutvikling er et viktig begrep også for et kor, når det får innhold.  Gjennom 

perioden 2005 til 2008 var det mye diskusjon om korets øvingskultur, repertoar, musikalske 

utvikling (musikkforståelse, sangteknikk, verbaluttrykk og klangbilde) og ikke minst, hvordan 

framstå utad. Etter konstruktive og engasjerende diskusjoner har vi fortsatt å være samlet om 

en tydelig og positiv hovedmålsetting. Vi skal framstå som: 

 

 

andre. Acapella Konsertkor  

 -ønsket som utøver  -både selvstendig og som samhandler med andre. 
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2006 
 

Etter å ha kommet gjennom jubileumsåret 2005 var vi tidlig i mars 2006 klar for nye vervetiltak 

med spenstig sang ved vaffelvogna i sentrum av Moss og sågar en avdeling på Amfi. Koret gav 

til kjenne Fire fine lænestola, Sacramento, High Barbarry, Gubben Noak, Livets tre og utdrag 

fra Back to the 60´ties. 

Arbeid med repertoarfornyelse etter jubileumsåret 2005. 

Dirigenten og Musikkutvalget arbeidet mye med repertoarfornyelse for å finne sanger som 

inspirerte, som utfordret og motiverte og i noen grad også tok vare på noe av det tradisjonsrike, 

trauste og solide. 

1.april dro vi til Sandefjord og sang Swing the prelude, Ain`t she sweeth og The Lian sleeps 

tonight. 

Så var det ØSF stevne i Halden 20.mai hvor vi sang Tis ship of Sion, Swing the prelud og Jeg 

råde vil alle. 

Vi fulgte opp aktive og lokaltrettede tiltak på vårparten og med deltakelse ved høstlig  

kirkekonsert i Langesund. En klangfull framføring av Kyrie Eleison Rekviem, Swing the prelude 

og This the old ship of Sion. 

Deltakelse på Rygge Mannskors festival 14.oktober. 

Hederstegn i perioden 
Morten Johansen    5 år MAS Medalje 

Jan Otto Dalseth    5 år MAS Medalje 

Thore Aas   10 år MAS Sølvstjerne 

Torbjørn Næsse  25 år MAS Medalje NSF Merke 

2007 

Vi besøker Bergstadens Ziir 

I mars 2007 (16.-18.mars) inntok vi sammen med ca. 500 – 600 sangere, Bergstadens Ziir. Vi 

var på besøk hos Bergstadkoret. Først sang vi i Røroshallen; The Lion Sleeps tonight og Fire 

fine lænestola for senere å ha gleden av synge Kyrie Eleison Rekviem og Tis the old ship of Sion 

i Røros kirke. 

Innkvartering var i campinghytter ikke langt fra Røros. Forferdelig kaldt og forferdelig 

morsomt. En eldre 1.bass satt knefast i snøfallet mellom hyttene, men ble raskt reddet inn til 

nattmat med egg og bacon. 

 

21. april  Deltok vi i Glade Takters arrangement med Gospel Train, He ain't heavy 

og Tis the old ship of Sion. 

01.mai Sang ved Minnesteinen for de falne; Gud signe Noregs land, Om våren 

og Einar Gerhardsens bauta; Ja vi elsker, Seiren følger våre faner. 

08.mai Sang ved minnesteinen for de falne sammen med Moss Gamle 

Guttemusikkorps; Om våren, Norge i rødt hvitt og blått og Ja vi elsker. 

17.mai Sang ved Melløs Bo og Servicesenter. 

09.juni ØSF stevne i Fredrikstad hvor vi sang; The Lion Sleeps tonight, Gubben 

Noak og Hildringstimen. 

28.-30.september Var det sosial tur til Tanum Strand med skaldyrsaften, rebusvandring og 

sedvanlig kystvandring til Grebbestad og etterfølgende lunsjstopp på 

Skafferiet. 

13.oktober Rygge Mannskors konsert på Støtvig. Vi sang; Ain´t she sweet, Joshua 

og Fire fine lænestola. 

21.oktober Konsert samarbeide med Musikk/kulturskolen. 
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03.november Sang ved «Husfliden». Samarbeide med Bellman 12 – 13. Vi sang; 

Vaffelsangen, Fire fine lænestola, In Amsterdam, Sacramento, The Lion 

sleeps tonight, Gubben Noak og Ain´t she sweet. 

13.desember Julekonsert på Melløs Bo og Servicesenter. 

17.desember Samarbeidskonsert med Glade Takter 

 

Hederstegn i perioden 

Thv. Kjell Andreassen 10 år MAS Medalje  ØSF Medalje 

Egil Stensrud 50 år MAS Plakett m/diplom, ØSF Diplom, NSF Plakett og merke 

2008 

Et forholdsvis aktivt konsertår med opptredener både ute og hjemme.  

Vi åpnet med deltakelse ved konsert allerede i februar: 

 

09.februar  Ljomfestivalen i Rakkestad 

08.mars  Moss Damekor sin festival 

04.april  Vårkonsert i Frelsesarmeens lokaler i Kongensgate 

12.april  Festival hos Sandefjord Damekor 

01.mai   Sang ved minnesteinen for de falne og Einar Gerhardsens bauta 

17.mai   Konsert Melløs sykehjem 

31.mai   Landssangerstevne 

17.september  Sang på Høienhald kafe 

03.-05. oktober Høsttur til Tanumstrand. Samme flotte opplegg som tidligere år. 

11.oktober  Konsert Grorud 

01.november  Helgeseminar som forberedelse til konsert 

09.november  Kirkekonsert sammen med Moss Gamle Guttemusikkorps. 

 

Samhandling med Moss Gamle Guttemusikkorps 

 

 

 

 

Samhandling med andre, her illustrert 

ved denne faksimilen  fra vår 

forberedelsen til konsert sammen 

med Moss Gamle Guttemusikkorps. 

Vi har hatt gleden av å ha felleskonsert 

med Moss Gamle Guttemusikkorps 

ved flere anledninger. 
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30.november  Deltakelse ved Julegateåpning 

05.desember På tampen av året var vi engasjert til å underholde ved RXT sitt julebord 

på Bogstad Gård. Sangene vi framførte var: Back to the 60s, Drunken 

sailor og Rise up shepard m.m. 

11.desember Julekonsert på Melløs sykehjem 

17.desember Konsert på Høienhald 

 

Hederstegn i perioden 

Jan Richard Olsen    5 år MAS Medalje 

Knut K. Nielsen  10 år MAS Medalje ØSF Medalje 

Trond N1ilsen   15 år MAS Sølvstjerne 

Odd Pettersen   30 år MAS Gullstjerne 

2009 

Denne «våren» var det igjen tid for Rakkestad besøk. 

Vi sakser rett fra tur-referatet: 

«07.02.09, kl. 14:30, dansesko på puddersnø og en lett men kald nordatrekk nyper der ørene 

var. 

Ole i Liabuss stilte klokkeklar til avgang fra Moss ”Tavernaen” for MAS tur til Rakkestad. 

Allerede nå er det sikkert noen som tenker ”Ja-vel.?!? Det blir sikkert bra eksotisk”. 

Nå ja de fleste av de bussreisende har deltatt på Ljomfestivalen tidligere, men i år kunne vi også 

gratulere mannskoret fra Rakkestad med starten på jubileumsåret hvor koret fyller 70 år. 

 

Buss avgang med en nølende forsiktig optimisme sannsynlig forårsaket av at dirigenten gav 

tillatelse til enkel oppvarming. Ellers så nynnet vi og lalet vi med sporadiske tilløp til tekstlig 

framføring, som seg hør og bør. 

 

Rakstingene hadde lagt opp til en ganske omfattende konsert som inneholdt det meste av 

sangtyper og for så vidt også prestasjoner. Det er ikke vårt lodd å trekke fram Ski koret og 

Sandefjordsdamene som noe av det bedre, men det kunne vært fristende. 

Vi for vår del hadde med oss den litterære Drømmedama for urframvisning, og av alle ting så 

hadde vi bestemt oss for å pakke henne inn i en Drunken sailor og en hyrde som reiste seg for 

å følge med. 

Det er ikke mange mannskor forunt å stille med flere drømmedamer, hvorav en billedliggjort 

av en sangpotent 1.bass med sans for effektfulle virkemidler. Ellers var det en 2. tenor som 

velvillig og med stor konduite geleidet oss og sailoren med velrettede slag til medbrakt bjelle, 

som om det skulle vært hans egen. 

 

Så sedvanlig samling med Gledelig Jur og løs snipp før samling rundt oksestek og klargjøring 

til fest og festtaler. Om festen sies det at det gikk i pyntelige former og noe er sikkert 

billedliggjort for egen anledning. 

 

Hjemturen er alltid et eget kapitel, men ikke her.» 

 
07.mars  Konsert deltakelse hos Dalen blandakor. 

01.mai   Sang ved minnesteinen for de falne og Einar Gerhardsens bauta 
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17.mai   Konsert Melløs sykehjem 

 

Korvurdering fra Østfoldstevnet 23. mai 2009 

 
 

10.oktober  Vår egen Oktoberfestival 

14.november  Konsert deltakelse Gjerstad 

 

Hederstegn i perioden 

Frank Neirola   10 år MAS Medalje ØSF Medalje 

Svein Erik Dalseth  10 år MAS Medalje ØSF Medalje 

Vidar Thue-Hansen  20 år MAS Sølvstjerne ØSF Medalje 

Åge Didrik Madsen  30 år MAS Gullstjerne 

2010 

Det året vi fylte 115 år 

 

Vi hadde vår første opptreden dette året ved deltakelse i Sandefjord Damekor sin konsert 

20.mars. 

 

Jubileumskonserten 

114 år og 364 dager etter vår fødsel avholdt vi vår 115 år jubileumskonsert i sanger vennlige 

lokaler i Arena Moss. 

Lørdag 10.april strammet vi oss opp og iførte oss vår noe gammelmodige men kledelige Oslo 

bunad for nå skulle koret MAS, født som arbeiderkor, møte Sangselskabet Guldbergs 

Akademiske Kor, født i opprør av studentenes kor 97 år tilbake i tid. 

Østfoldstevne dette 

året gikk av stabelen i 

Sarpsborg 23.mai. 

Vi tåler å vise fram en 

faksimile av den 

kritikken som ble gitt 

etter vår framføring av 

He ain´t heavy, he´s my 

brother, 

Kyrie Eleison Requiem 

og 

Joshua fit the battle of 

Jericho 

i Sarpsborg kirke. 
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Vi startet vår avdeling noe famlende, men kom som alltid sterkt tilbake. Torbjørn og Kjell hevet 

våre hoder med sine solo sekvenser, og vi ble med i trygg utførelse av et morsomt og varierende 

sammensatt program: 

 

"En sang for Herren", "Sanctus et Benedictus", "Rock -a My Soul", "Om våren", "Han er ikke 

tung", "En stemmegaffel og ei sølvskje", "Gubben Noak", "Nå skruva fiolen" og "Fire fine 

lænestola". 

 

     
MAS er i gang    Gulbergs Akademiske Kor 

 

Torbjørn bandt det hele sammen som sedvanlig glimrende toastmaster og avrundet med en 

fornøyelig trønderhistorie som vil henge i samfunnet "Arena" sine vegger en stund. 

Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor var som seg hør og bør presentabelt til stede i 

kjole og hvit og medbrakt historiefortellende ordekvilibrist. 

 

Synge kunne de også. Vart som en vårbris, drømmende, symfonisk og behersket ørefrydlige 

kontrapunktiske passasjer. 

Et Guldberg - tilegnet Sommero arrangement av Å, eg veit meg eit land som kunne gi kvar og 

ein troa attende.  

Makan ! , nei Makan hadde vi ikke hørt. 

Guldbergs tilgodegav oss og publikum god og lystig ørefryd: 

Vårsang . Nr.1 Refräng fra " Tre erotiske sanger " . Å, eg veit meg et land. Barokk drikkevise. 

Klinga nu med klarinetter. Skjenkarsveinen og Dulaman . 

Til avslutning sang Guldberg og MAS sammen Vere og Tis the Old Skip of Sions.  

Hver for oss dro vi gjennomsnittet opp til det man må kalle en rimelig god avslutning på en fin 

konsert til glede for et hyggelig publikum. 

Etter sang kom mat, drikke og mer sang. Det kom seg i Tollboden hvor representanter fra begge 

kor samt flere av MAS sine kjære sørget for hyggelig omsetning og god sangeratmosfære til 

beste for både unge og gamle helt til skyggene ikke lengre var lange. Da var vi endelig 115 år. 

01.mai   Sang ved minnesteinen for de falne og Einar Gerhardsens bauta 

17.mai   Konsert Melløs sykehjem 

29.mai   ØSF sangerstevne i Moss 

 

Jubileumstur til Krakow 11.-14. juni. 

Krakow, byen som i århundrer var Polens hovedstad, sete for konger, de lærde og kunstnere fra 

hele verden. Delt i to av elven Wisla og med severdigheter som renessanseslottet ved Wawel, 

den gotiske katedralen St. Maria og tårnet, de historiske handelspaviljongene, den tidligere 

isolerte jødiske bydelen Kazimierz.  
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Første dag innebar rundtur til Rynek Glowny (Markedsplassen), Mariakirken, borgen Wawel, 

og den  jødiske bydelen Kazimierz etterfulgt av lunsj på restauranten Hawelka.   
Middagen ble inntatt på Restaurant Chłopskie Jadło. Et tradisjonsrikt og rustikkt spisested. 

Neste dag dro de fleste til den mer enn 1000 år gamle Wieliczka Saltminen 15 km sørøst for 

Krakow. 
Legenden vil ha det til at minen var en del av medgiften til en ungarsk prinsesse da hun i 

giftet seg med en polsk hertug på 1100-tallet. Saltet skal i henhold til legenden ha flyttet seg 

på magisk vis fra Ungarn til Krakow. Minen er en av Europas mest spesielle severdigheter. 

De 3 øverste nivåene ligger 64-135 m. under jorden.  

 

          
 

Koret hadde en hyggelig samling i Restaurant Ogniem i Mieczem, en severdighet i seg selv; 

Dette er en meget spesiell og koselig restaurant med beliggenhet litt utenfor sentrum.  

Restauranten er en ombygget eldre gårdsplass, hvor man serverer polske tradisjonelle 

spesialretter. Rustikk stil og hyggelig atmosfære.  

 

               
 

Noen benyttet påfølgende dag til å besøke Birkenau/Auschwitz (Oswiecim) ca 70 km utenfor 

Krakow. 

 

Vi gjennomførte vår ”konsert” i Mariekirken som en del av liturgien. En fantastisk klangfull 

opplevelse. Vår opplevelse ble ikke det minste forringet av det faktum at presten, som hadde 

ledet messen, slukket lyset ved alteret og forlot området mens vi fullførte ”konserten”med 

ytterligere to sanger. 

 

30.oktober   Vår Oktoberfestival 

30.november   Deltar ved Julegateåpningen i Moss 

 

Hederstegn i perioden 

Sten-Ivar Berg    5 år MAS Medalje 

Nils Martin Eriksen  10 år MAS Medalje   ØSF Medalje 

Mathias Ian Holstad  15 år MAS Sølvstjerne 

Reidar Halvorsen  15 år MAS Sølvstjerne 
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Ole M. Bakke   20 år MAS Sølvstjerne  ØSF Medalje 

Per Uno Pedersen  25 år MAS Medalje   NSF Merke 

Per Emil Pedersen  50 år MAS Plakett m/Diplom ØSF Diplom NSF Plakett/merke 

2011 

Konserter/opptredener m.m. 

Første korframstilling var at vi sang for Eva Askerød ved hennes 80 års dag i mars 

26.mars  Festival hos Sandefjord Damekor 

30.april  Rygge Mannskors festival på Tivoli Amfi 

01.mai   Sang ved minnesteinen for de falne og Einar Gerhardsens bauta 

08.mai   Konsert sammen med Moss Gamle Guttemusikkorps på Arena 

17.mai   Konsert på Melløs Bo og Servicesenter 

21.mai   Gjestekor ved fylkesstevne i Telemark, i Brevik 

28.mai   Østfoldstevne i Halden 

04.juni   Bryllupet til Mette og Ketil 

10.juni   Bryllupsfest for Bodil og Knut 

18.juni   Sang i gågata i Moss 

 

Sommertur til Røst 

23. juni reiste 42 glade sjeler til Bodø, og videre til Røst. Koret var invitert til å delta på den 

årlige Lundefestivalen, en opplevelse vi sent vil glemme. Mottakelsen vi fikk gjenspeilet det vi 

hadde hørt fra før om gjestfriheten der nord. Flatt hav og skyfri himmel i flere dager. 

Måten vi ble innlosjert på gjorde også sitt til at det sosiale ble godt ivaretatt. 

Vi deltok med sang ved åpningen av Lundefestivalen på Røst i Røst kirke 24. Juni, ved 

markedsdagen på Røst Ungdomsskole 25.juni og utendørskonsert ved kirkeruinene på Røst 26. 

Juni. 

  
 

01.oktober  Festival hos Porsgrunn Kvinnekor 

29.oktober Oktoberfestival. Nok en gang gjennomførte vi en festival i 

Samfunnshuset, denne gang med 9 deltakende kor. 

 

På årsmøtet 3.desember ble det bestemt at kommende årsmøter skulle legges til ultimo 

januar/primo februar i året etter rapporteringsåret (01.januar – 31.desember). 

 

04.desember Sang ved tenning av Julegrana ved Moss kirke. 

15.desember Sang ved Melløs Sykehjem. 

 

Hederstegn i perioden: 
Ketil Lundem-Meisler   5 år MAS Medalje 

Rune Frøysa     5 år MAS Medalje 

Jan Otto Dalseth        10 år MAS  Medalje og ØSF Medalje 

Morten Johansen         10 år MAS  Medalje og ØSF Medalje 

Thore Aas   15 år MAS  Sølvstjerne. 
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Torbjørn Næsse  30 år MAS Gullstjerne  

2012 

Konserter/opptredener  

11.februar  Festival Mannskoret Brage, Notodden 

21.april  Felleskonsert med gla´koret Korall 

01.mai   Sang ved minnesteinen for de falne og Einar Gerhardsens bauta 

17.mai   Konsert Melløs Bo og Servicesenter 

26.mai   ØSF stevne i Fredrikstad 

 

Sommertur til Ribe 

Et av årets virkelige høydepunkter var turen til Ribe i Danmark 31. mai – 3. juni hvor vi deltok 

i Ribe Korfestival. Dette er en festival som samler kor fra flere land. Festivalen arrangeres ca. 

hvert 2. år.  

Selv om det tidvis var ganske kjølig varmet det å få synge på gater, i portrom og kirker. En fin 

tur hvor vi presterte godt, men også konkluderte med at vi for ettertiden ikke bør delta på 

tilstelninger nær opp mot avreisetidspunkt. 

 

03.november  Sang ved Vaffelvogna 

05.november  Minikonsert og allsang på Tollboden 

08.desember  Minikonsert på Amfi   

13.desember  Julesang Melløs Bo og Servicesenter 

15.desember   Minikonsert på Amfi; 

Mitt lille land, Skruva fiolen, Caravan of Love, Only you, Deilig er 

jorden, I en natt, He ain´t heavy, Rock my Soul. 

Navneendring 

Spørsmål om navnendring er slikt som tidvis kan dukke opp, ofte betinget av endringer i forhold 

til tilknytninger og retninger i tiden. Dette er ikke noe nytt.  

I et komitemøte 29.januar 1958 ble forslag om navneendring til Moss Mannskor nedstemt med 

22 mot 3 stemmer. Hovedbegrunnelsen var at vi hadde vært tilfreds med eksisterende navn i 

mer enn 60 år.  

Etter ytterligere 54 år ble det ved ekstraordinært årsmøte 22.mars 2012 behandlet ny sak om 

navneendring. Forslag om navneendring til Moss Mannskor ble igjen nedstemt, hvoretter vi 

stemte over endring av navn fra Moss Arbeider sangerforening til Mannskoret MAS. Det ble 

avgitt 18 stemmer for Mannskoret MAS, mens Moss Arbeider sangforening fikk 2 stemmer og 

utgikk som historisk. 
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Den nye logoen: 
 

 
  Design Julie Dalseth 
  

     

 

 

Hederstegn i perioden: 

Bjørn Myhr     5 år MAS Medalje 

Thv. Kjell Andreassen 15 år MAS Sølvstjerne 

2013 

Årsmøtesak - uniformering 

Årsmøtet fastsatte gjennom en vedtektsendring et viktig prinsipp om at årsmøtet bestemmer 

uniformering, mens uniform anskaffes og eies av den enkelte. 

Vårkonsert. 
Vårkonserten ble avholdt på Arena sammen med Glade Takter og Brevissimo. Arrangementet 

var bra med fullsatt sal. Vi startet med 1 sang, deretter Glade Takter med 5 sanger, Bravissimo 

5 sanger og vi avsluttet med 5 sanger. 

Torbjørn tok igjen jobben som konferansier. 

Oktoberfestival. 

Etter en litt treg start ble det til slutt invitert 13 kor med ca. 300 sangere. Tilbakevendende 

problem med å få med flere mannskor til festivalen. 

Spesielt gledelig var deltakelsen fra Guldbergs Akademiske Kor. Et dyktig kor som var med på 

å prege konserten.   

Ellers så konsertåret slik ut: 

09.februar  Kortreff hos Mannskoret Brage på Notodden 

09.mars  Kortreff hos Sandefjord Damekor, Bugården kirke 

13.april  Vårkonsert, hvor vi introduserte noen nye nummer; 

Etter at vi hadde fått på plass den 

nye logoen til koret, ble det på 

senhøsten 2012 trykket opp en 

presentasjons og rekrutteringsfolder 

(15 cm/10 cm), som vist i faksimilen 
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Glade gutter står i kor, Halelujah, Mitt lille land, By,by Blackbird, Gubben Noak og 

Drunken Sailor 

01.mai   Sang ved minnesteinen for de falne og Einar Gerhardsens bauta 

17.mai   Konsert Melløs Bo og Servicesenter 

30.mai. - 02.juni Med tog til Landssangerstevne i Trondheim 

Vi opptrede i Dokkhusparken på lørdag sammen 

med bl.a. Årdalskoret, Molde Kammers Kor, 

Halden Damekor, Fagforeningens Mannskor Hamar, 

Drammensjentene og Bellman 12-13. 

12.juni   Engasjert til å synge i Rundhuset i Nesparken 

12.oktober  Oktoberfestival 

01.desember  Sang ved Julegateåpning 

12.desember  Julesanger på Melløs Bo og Servicesenter 

 

Hederstegn i perioden: 

Bjørnar Johansen   5 år MAS Medalje 

Lars R. Pedersen   5 år MAS Medalje 

Ole E. Olsen    5 år MAS Medalje 

Trond Hansen    5 år MAS Medalje 

Jan R. Olsen  10 år MAS Medalje ØSF Medalje 

Bjørn Einar Olsen 15 år MAS Sølvstjerne 

Knut K. Nielsen 15 år MAS Sølvstjerne 

Trond Nilsen  20 år MAS Sølvstjerne ØSF Medalje 

Odd Pettersen  35 år MAS Gullstjerne 

2014 

Vårens konserter/opptredener 

Våren 2014 framstod som en hektisk periode med flere viktige sangoppdrag. Her nevnt: 

 

10. april Skoggaten Bo & Servicesenter 

26. april Jubileumstreff Rjukan, Agitato 100 år 

1. mai   Minnesteinen over de falne og Einar Gerhardsens byste 

8. mai   Råde kirke. Oppdrag for Råde røde kors. Vi sang; Halelujah, Liten Fuggel, 

Kristallen den fina, Sanctus og Gud signe Norigs Land. 

10. mai  Vårkonsert Kirkeparken skole. MAS egen konsert. 

10. mai  Druidegården (60 årslag) 

11. mai  Konsert med Moss Gamle Guttemusikkkorps i Moss kirke. Fellesparti; Sanctus 

og Finlandia (Vi synger titt) Egen avdeling; Kristallen den fina, Rock-a my 

soul, Liten fuggel og Halelujah. 

24. mai  ØSF stevne i Moss. Profankonsert i telt. 

14.juni  Sangerstevne deltakelse hos Drøbak Mannskor. 

 

Oktoberfestival 11.november. 

Den vanlige utfordringen med å skaffe mannskor. Morsomt å få med nye innslag som koret 

Sarp`Azz. Koret fra Sarpsborg bidro med fengende Jazzpregede rytmer.  

 

25.oktober Sangforeningen Midnattssol 25 år jubileumskonsert i Horten kirke. Vi 

sang; Ångbåtsong, Liten fuggel og Halelujah. 
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MAS kurs i sangteknikk: 

Dirigent og de fleste aktive sangere deltok i helgeseminar 1.- 2. november på Horten Gamle 

Gjestegård. Seminaret hadde hovedfokus på sangteknikk, intonasjon og spesielt for 

tenorgruppene, falsettsynging. Hovedinstruktør var Øystein Fevang. 

 

30.november  Sang ved Julegateåpningen i Moss. 

11.desember  Julesanger på Melløs Bo og Servicesenter. 

 

Hederstegn i perioden: 

Robert Roll  10 år MAS Medalje 

Svein Erik Dalseth 15 år MAS Sølvstjerne 

Frank Neirola  15 år MAS Sølvstjerne 

Eivind Olsen  15 år MAS Sølvstjerne 

Vidar Thue-Hansen 25 år MAS Medalje og NSF Merke 

Åge Madsen  35 år MAS Gullstjerne 

2015 

2015 - og vi er 120 år. 

Vi startet konsertåret 2015 med sang sammen med koret Sarpazz i Sarpsborg 12.februar og 

fortsatte med å delta ved Sandefjord Damekors kortreff 21.mars. 

Valentinekonsert med Sarpazz 
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120 års Jubileumskonsert 11.april 2015. 

En herværende 2.tenor tilkjennega følgende referat fra konserten: 

 

«11.april 2015 var vi samlet til jubileumskonsert på Arena i Moss. Vi skulle hylle oss selv, 

preget av stunden med 120 års historie i ryggen.  

Vår dirigent gjennom de siste 5 år, Dyveke Kuløy, hadde lagt opp til et ganske så ambisiøst og 

varier program fordelt på 2 avdelinger. Derimellom var det eminente acapella koret Bellman 

12-13 invitert til å framføre en egen avdeling med sanger. 

 

Etter at Mannskoret MAS leder Trond Nilsen hadde ønsket ca. 100 tilhørere en fin konsert og 

gitt ordet videre til konferansier Ketil Lundem-Meisler var vi i gang. Åpningen av første 

avdeling var mektig med Norges fjelde. Så fulgte Tis the Old Ship of Sion vakkert åpnet av vår 

egen solist Thv. Kjell Andreassen og standarden var satt. Fra da av nøt vi som framførte det 

bekreftende utrykket fra et publikum som var tilfreds til stede. Konserten fortsatte med en 

publikumsfanger, He ain´t heavy og den spenstige og for oss ganske nye sangen Ångbåtsong 

før vi avsluttet første avdeling med vakre Halelujah av Leonard Cohen. 

 

Våre venner i acapallakoret Bellman 12-13 startet frimodig uten sin faste dirigent, men med lett 

taktering av 2.bass Torbjørn Næsse. De framførte Bellmansangene Nå e nu alla, Er jeg fødd, 

Merk hur vår skugga….med klangfull selvfølgelighet og sikkerhet. Videre i repertoaret hadde 

de Molly Malone, The Foggy Dew og When the summertime is coming, de to sistnevnte 

arrangert av Bellman 12-13 ´s daværende dirigent Eivind Rasten. Koret framsto som meget 

homogent og med en kraftfull og framragende balansert solist i Frode Næsse. 

 

Som et rent verbalt humorinnslag leste Torbjørn Næsse  festlige og underfundige anekdoter fra 

korets «Hakkespetten»; nedskrevne historier fra hendelser og uttaler i korsammenheng, gjerne 

festlige. 

 

Andre avdeling var prøvelsens avdeling for vår del. Her var et par av våre skikkelig gamle 

sanger og flere av de nyere sangene våre. Om våren var helt nødvendig å ha med både for tiden 

vi er i og fra våre tidligere tider. Drunken sailor, morsom sang med tragisk innhold og 

usedvanlig hickbar. Vakre Liten fuggel av Vamp og om mulig enda vakrere Kristallen den fina.  

Alt sammen framført som samlet i en Caravan of Love.» 

 

Hyggelig besøk fra ØSF v/leder Lise Jacobsen og NSF v/leder Tove Gjerde honorerte våre 

stødige kormedlemmer Sten-Ivar Berg med ØSF 10 års medalje, Reidar Halvorsen og Ian 

Mathias Holstad med ØSF 20 års medalje og Ole M. Bakke med NSF 25 års merke. 

 

     
        Stolt kor   Fornøyd dirigent     Rørt og stolt leder 

 

Skulle dette kunne toppes måtte det bli med en Jubileumsmiddag, og det ble det på Moments i 

Amfisenteret.  

 

Gratulerer med dagen Mannskoret MAS» 
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Under jubileumsmiddagen ble fire sangere slått  

til Ridder av Den Gyldne Lyre.  
(Se om Gyldne Lyre nedenfor) 
 

 

 

 

30.mai   ØSF stevne i Halden 

 

Jubileumsturen til Irland 

Jubileumstur med «anhørige». Turen startet 27.mai hvor vi etter landing i Dublin ble fraktet 

med buss mot Sligo med lunsjstopp på Kilbeggan Whiskey Distillery og etterfølgende 

innkvartering på Sligo Southern Hotel.  Dagen etter besøkte vi Rosses Point. Ettermiddagen 

tilbrakte vi i Calry Parish Church hvor vi gjennomførte konsert for og sammen med Sligo 

Orpheus Choir. Neste dag dro vi videre til Galway hvor vi etablerte oss i Travel Lodge Hotel. 

I Galway hadde vi en Resital/konsert som del av dagens messe i fantastiske Galway Cathedral. 

Påfølgende dag besøkte vi The Burren som er et særegent kyst- og kulturlandskap og besøkte 

den meget spesielle Gus O´Connor´s pub i Doolin. Videre var vi innom Cliffs of Moher. 

Siste dag tilbrakte vi i Dublin på Harcourt Hotel. Vi fikk også med oss Irsk aften selvfølgelig 

da med irsk band som sang irske sanger, riverdance og ekte irsk middag. En opplevelse! 

Vi tok farvel med Dublin om formiddagen 1.juni og ankom Gardermoen utpå ettermiddagen. 

 

 
Waiting on Shore                 Waiting for more 

 

 
Just Waiting? 
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Oktoberfestival 2015 

I tillegg til MAS deltok 2 blanda kor, 9 damekor og 6 mannskor. Som vanlig noe 

underrepresentasjon av mannskor. Vi leide ekstra lokale i St. Mikael´s Katolske Kirke for å 

halvere konserttiden. Dette fungerte bra, men det ble litt tynt med publikum i kirken utover i 

konserten.  

 

07.november  Deltok ved Fredrikstad Damekors 70 år jubileumskonsert. 

29.november  Sang ved Julegateåpningen i Moss 

10.desember  Julesanger ved Melløs Bo og Servicesenter 

 

Hederstegn i perioden: 

Helge Lindquist   5 år MAS Medalje 

Sten-Ivar Berg 10 år MAS  Medalje ØSF Medalje 

Nils-Martin Eriksen 15 år MAS Sølvstjerne 

Reidar Halvorsen 20 år MAS Sølvstjerne ØSF Medalje 

Mathias Ian Holstad 20 år MAS Sølvstjerne ØSF Medalje 

Ole Magne Bakke 25 år MAS Medalje NSF Merke 

Per Uno Pedersen 30 år MAS Gullstjerne 

2016 
Styret var i 2016 sterkt opptatt av det ble gjennomført konsentrerte stemmeøvelser og at mindre 

seminartiltak burde gjeninnføres da det virker bra og styrker korets 

framføring/formidlingsevne. 

Viktig fortsatt å ha fokus på trivsel og rekrutteringsfremmende tiltak musikalsk og sosialt. 

 

Vårens konserter/opptredener: 

13.februar Deltok ved Bellman 12 – 13 sin festival i samfunnsalen i Moss. Vi sang; 

How long will i love you, Stjernesludd og Hatsang til lettølet. 

04.-05.mars Gjennomførte sang seminar på Solgård Skog. Andrew J. Boyle på lørdag 

og Dyveke W. Kuløy på søndag. 

12.mars Deltok vi på Dalen Blandakor sitt ministevne. 

09.april Vi gjennomførte Vårkonserten i St. Mikael kirke med gjestekorene Moss 

Damekor og Kor Artig. Vi framfører: 

Avdeling 1: Avdeling 2: 

Rock my soul Ångbåtsong 

Mitt lille land How long will i love you 

Caravan of Love Stjernesludd 

Kyrie Eleison requiem The Lion sleeps tonight 

23.april Rygge Mannskor´s Vårfestival 

1. mai    Sang ved minnesteinen over de falne og Einar Gerhardsens byste 

28.mai   ØSF stevne i Sarpsborg 

03.-05.juni  Landssangerstevne Notodden/Rjukan 

 

Høsttur til Langesund 

Den tidligere tradisjonen med sosial høsttur ble gjenopptatt i september og kormedlemmer med 

fruer inntok Quality Skjærgården hotell i Langesund for en helg (16.-18.september) 

Sedvanlig rebusvandring ble gjennomført i nærområdet og det ble lørdagssamling ute på 

Victoria Gjestgiveri. Bare enklere tilløp til sang. 

Leder av aktivitetskomiteen, Frode Monsen, var allestedsnærværende tilrettelegger. 
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Oktoberfestival 

08.oktober ble vår egen Oktoberfestival arrangert, denne gang med konsert både i St. Mikael 

Katolske kirke og Samfunnsalen. Andrew J. Boyle vikarierte for vår egen dirigent Dyveke W. 

Kuløy som befant seg på NATO´s sydøstlige flanke, Tyrkia. 

 

 

Forut for anledningen sendte koret ut denne festlige invitasjonen. 
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29.oktober   Deltok ved Fønixfestivalen i Rakkestad. 

27.november Sang etter Lions nissetog, til tenning av julegran, hvoretter vi deltok på 

adventskonsert på Arena sammen med Moss Gamle Guttemusikkorps. 

15.desember Julesanger, denne gang på Rosnes Bo og Servicesenter, etterfulgt av 

juleavslutning med sang på Peppes, Tollboden. 

 

Hederstegn i perioden: 

Ketil Lundem-Meisler 10 år MAS Medalje ØSF Medalje 

Rune Frøysa   10 år MAS  Medalje ØSF Medalje 

Jan Otto Dalseth  15 år MAS Sølvstjerne 

Morten Johansen  15 år MAS Sølvstjerne 

Thore Aas   20 år MAS Sølvstjerne ØSF Medalje 

Torbjørn Næsse  35 år MAS Gullstjerne 

Henning Johansen  40 år MAS Gullstjerne NSF Merke/Diplom 

Oddvar Olsen 50 år MAS Plakett m/diplom, ØSF Diplom,NSF plakett og merke. 

2017 

Årsmøte på Fritidshuset Mosseskogens Vel, 11.februar 

Nye æresmedlemmer 

Som sak 11 a ved årsmøte ble Åge Didrik Madsen og Odd Pettersen opptatt som 

æresmedlemmer av Mannskoret MAS.  

Begge har i mange år vært vesentlige bidragsytere til det positive sosiale klima i koret, samtidig 

som de har deltatt i komiteer og utvalg. De har alltid vært parat til å bidra med fysiske og teknisk 

løsninger på de oppgaver en måtte stå ovenfor.  

 

   
 

Ny styreoppbygging/-sammensetning 

I sak 11 b ble fast styrerepresentant fra Den Gyldne lyre, etter anbefaling fra Den Gyldne Lyre, 

tatt ut av vedtektene (§8, litra b) som styremedlem. 

 

I sak 11 c ble Festkomité og Aktivitetskomité slått sammen og lagt til ledelse av 1.styremedlem. 

Etter endringen har styret fått følgende oppbygning: 
  

Æresmedlemmene 

Åge og Odd 

i engasjert  

passiar. 
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Leder 

Nestleder 

Sekretær 

Kasserer 

1.styremedlem – leder av fest- og aktivitetskomiteen 

2.styremedlem – leder av musikkutvalget 

1.vara styremedlem (med møte og stemmerett)- nestleder i fest- og aktivitetskomiteen. 

 

Vårens konserter/opptredener: 

25.mars Sandefjord Damekor feiret 80,5 år og vi deltok med sang i Bugården 

kirke. Vi sang; Kristallen den fina, Sommerfuggel i sommerland, Det 

finaste eg veit og Verdiløse menn. Festen var som alltid lagt til 

Runarhallen. 

30.april Vårkonsert i St. Mikael kirken. Vi sang 2 avdelinger og Dyveke Wedel 

Kuløy og Glade Takter hadde 1 avdeling hver.  Våre sanger var: 
  

Avdeling 1; Avdeling 2; 

Fredmanns epistel nr.13 Kristallen den fina 

Sommerfuggel i vinterland Caravan of Love 

Den finaste eg veit Om våren 

Verdiløse menn Hatsang til lettølet 

 

01.mai   Sang ved minnesteinen over de falne og Einar Gerhardsens byste 

17.mai   Sang på Melløs Bo og Servicesenter 

20.mai   ØSF 87.stevne i Fredrikstad med sang i Fredrikstad Domkirke. 

10.juni   Kortreff hos Kragerø Damekor 

 

Sommertoget til Moss 

Denne sommeren var vi sterkt engasjert med vaffelsalg under Mossedagene 15.-17. juni, 

vaffelsalg ved «Sommertogets» besøk i Moss 18.august og ikke minst vaffelsalg ved Festivalen 

Sin 25.-26. august. 

 

 
 

21.oktober Det var egentlig duket for Oktoberfestival denne dagen, men det ble for 

krevende å få inn mannskor til festivalen. Festivalen ble avlyst og vi 

gjennomførte derfor i stedet et internt korseminar med etterfølgende 

medlemsmøte. 

18.november Dro vi til Vestby og deltok i Vestby Korforenings 80 år markering. 

Bjørn, Jan og Åge gjør seg klar til 

å møte NRK Sommertoget 

Her gjelder det å overbevise NRK 

reporter Lotte om hva som skal 

være på pølse i vaffel 
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24.november  Vi var engasjert til å synge ved Statens vegvesen Region Øst julebord på 

«Ro». En 2.tenor tilkjennega en enklere lyrisk betraktning av 

opplevelsen; 

 

 Ro  

Du skal ikke være merkbar fèsen 

når du sier ja til å synge for et vesen 

Javel, det var nå en trøst 

for det var jo Statens Vegvesen, Region Øst 

 

Lett frykt når vi ble vist bort i gangen 

lent til en bardisk 

var det en risk 

Men dette var gangen  

med den herlige klangen 

som gir tilbake 

selv visking fra hengende hake 

 

I ny strykefri skjorte 

var all frykt borte 

I skikkelig bue 

vi var present – i nue 

og skjerpet i hue 

 

Nå kunne de komme de som skulle feste 

de ble møtt av de beste 

Gangen velvet sangen 

og vi var tydelige i klangen 

 

There was a secret chord 

I now we pleased the Lord 

Hallelujah  og Anders Wingmark med sin fru 

Mary nodded: I´m coming home to you 

 

November var her, du hører dem snakker 

vi la igjen myke pakker 

Vi tok det med Ro 

det var slik vi framsto 

som kor 

sangerbror. 

 

SED  
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Klar for førjulsøkta: 

03.desember  Sang ved Julegateåpning og tenning av julegranen ved Moss kirke. 

09.desember  Sang og vaffelsalg ved Julemarked på Kirketorget. 

10.desember  Vaffelsalg ved Julemarked på Kirketorget. 

14.desember Sang på Rosnes Bo og Servicesenter og juleavslutning på Peppes i 

Tollboden. 

16.desember Var det «Bondens Marked» i Moss og styret sto for vaffelsalg. 

Hederstegn i perioden: 

Bjørn Myhr   10 år MAS Medalje ØSF Medalje 

Thv. Kjell Andreassen 20 år MAS  Sølvstjerne ØSF Medalje 

Egil Stensrud   60 år MAS   ØSF Stender 

2018 

Stolt i ny MAS skjorte, på parkett i vår egen by. 

 

 

Vårens konserter/opptredener: 

Første konsertopptreden dette året var ved Sanggruppa 12 – 13 sitt 20 års jubileumsfestival på 

Samfunnshuset 10.februar. Vi hadde en vellykket forestilling inneholdende; Deep River 

Woman, Stjernesludd, Verdiløse menn og Kristallen den fina. 

 

10.mars Brevik Blanda Kor inviterte til konsert i Eidanger kirke og fest på 

klubbhuset på Heistad. 

 

Pike, Vin og Sang 

Etter sterk offentliggjøringskampanje gjennom internettmedia og aviser, ble korets 4 ukers 

«rekrutterings kurs» Pike, Vin og Sang avsluttet med samling på Micro’n tirsdag 3.april. 

5 «nye» bassangere deltok på kurset. 
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14.april  Klart for Vårkonsert med samling av kursdeltakere fra Pike Vin og Sang 

på Micro’n. Kursdeltakerne tredde inn i koret når kursrepertoaret ble 

framført. 

21.april Rygge Mannskor´s Vårfestival i Frikirken. Festen var lagt til Rundhuset 

i Nesparken. 

01.mai I høstlig vårvær sang vi ved minnesteinen over de falne; Om våren og 

nasjonalsangen Ja vi elsker og ved Einar Gerhardsens byste;  Norges 

Fjelde og Fedrelandssongen (Gud signe Noregs land). 

17.mai Sang for beboerne ved Moss Melløs Bo og Servicesenter. 

26.mai ØSF stevne i Moss. Vi var arrangører sammen med Moss Damekor. Vi 

hadde gatekonsert med Om våren, Fredmanns epistel no.13 og Kristallen 

den fina. På kirkekonserten sang vi Om våren, Halelujah og Deep River 

Woman. På avslutningen underholdt sanggruppen ATTITUNES. 

02.juni Markedsdag i Moss og vi var et av mange kor som hadde minikonsert i 

inngangspartiet til Amfi. Videre sang vi for deltakerne av «Morsa-

vandringen» før disse la ut på sin vandring fra Verket. 

07.juni Medlemsmøte på Tollboden hvor det bl.a. ble orientert om 

Jubileumsturen til Kroatia i 2020. Etter medlemsmøtet ble det 

sommeravslutning på Peppes. 

 

 
 

Oppkjøring til høstsemesteret 

Koret fortsatte med vaffelsalg ved utekino på Verket 11.august og på Festivalen Sin både 17. 

og 18. august. 

Denne høstens korøvelsesoppstart var satt til 23.august med det ambisiøse målet å starte med 

den «nye» sangen; Africa av Toto. Videre skulle det øves på vakre; Vi synger titt fra Jean 

16.juni  

 

Lørdag og 

Mossedager. 

Vaffelvogna var 

på plass øverst i 

gågata og betjent 

av Tor, Nils 

Martin, Jørn og 

Jan Otto. 
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Sibelius sitt verk Finlandia. Teksten er av H. A. Tandberg og Stjernesludd av DumDum Boys 

og den noe mindre kjente Ølpsalme av André Bjerke, tonesatt av Kåre Siem. 

 

14. til 16.september  Sosialtur til Langesund med 18 feststemte deltakere. 

 

           

 

22. september  Mannskoret MAS aktivt til stede med vaffelvogna på Bondens marked 

og Barnas dag. Traktører for anledningen er Bjørn, Sten-Ivar og Bjørnar. 

 
 

22. september Hyllet koret 80 års jubilanten og æresmedlem Per Emil Pedersen med 

sang på hans festdag.  
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Vi skifter hovedorganisasjonstilknytning 

04. oktober  Dagen blir en historisk merkedag for koret. Etter en kort korøvelse 

ledet av Lasse Brynildsen ble det gjennomført forhåndsvarslet 

medlemsmøte med vurdering av tilknytning til framtidig 

hovedorganisasjon. På møtet var det 28 sangere. Etter å ha konstatert at 

møtet var lovlig innkalt og lovlig satt, videreførte man årsmøtesak og 

styreutredning om forslag til framtidig tilknytning til hovedorganisasjon. 

Etter drøfting og prøvestemming vedtok man med 27 stemmer avgitt for 

styrets forslag til vedtak (en valgte ikke å avgi stemme), slikt historisk vedtak: 

1. Mannskoret MAS sier opp sitt medlemskap i Norsk 

Sangerforbund og Østfold Sangerforbund med virkning fra 

1.januar 2019. 

2. Mannskoret MAS søker om medlemskap i Norges Korforbund 

med virkning fra 1.januar 2019.. 

3. Vedtak i medlemsmøte som medfører endret tilknytning til 

hovedorganisasjon betinger endring i Mannskoret MAS vedtekter 

§1 om organisering og §12 om overføring av korets verdier og 

fonds, samt renter av dette, ved eventuelt opphør av koret. 

Vedtektene korrigeres i tilfelle gjennom etterfølgende 

årsmøtevedtak. 

Oktoberfestival 

20. oktober  Tid for Oktoberfestival. Hele 9 kor hadde meldt seg for deltakelse på 

festivalen; Sangruppa 12-13, Moss Damekor, Rygge Mannskor, Vestby 

Korforening, Fagforeningens Mannskor Hamar, Strømmen Damekor, 

Sandefjord Damekor, Kvinnekoret Sonare og Brevik Blandakor. 

Sangframføringen var lagt til Frikirken på Myra mens festen var lagt til 

Rundhuset i Nesparken. 

Vi åpnet det hele med en improvisasjon over Henning Kvitnes sin Guttær 

hvor alle tilhørere ble invitert inn i sangen. Vi fortsatte med 

Sibelius/Tandberg sangen «Stjernesangen» Vi synger titt og avsluttet 

med Lionel Richie sangen Deep River Woman. 

I det hele mange gode prestasjoner og hyggelige bekjentskap. Spesielt 

hyggelig var det å få besøk «langvegs fra» med Kvinnekoret Sonare fra 

Trondheim. De hadde en flott framføring av kjente og kjøre sanger som: 

Bred dine vida vingar, Imagine, The Rose, Grågåsa og Det finaste eg 

veit. De fire første alle arrangert av Lise W. Herjuaune. 

Som nevnt ble festen lagt til Rundhuset i Nesparken. Et fantastisk sted 

som innbød til en stemningsfylt og vellykket fest. 
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Fødselshjelp for Viken Venstre 

27.oktober Oppdrag for Viken Venstre som hadde sitt oppstartsmøte på Ås 

kulturhus. Vi stilte 18 potente sangere som vartet opp med pølse i vaffel 

og Ångbåtsang, Vi synger titt, Fredmans Epistel No. 13 og Deep River 

Woman. Og som dessert; Hatsang til lettølet. 

 

 
 

Abid Raja var fornøyd med sangen, men prøvde seg aldri på en Mossing 
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Et referat fra Ås kunne kanskje være: 
 

Langviken 
De viste hva de gjorde borgerne fra Moss 

de sendte de beste, de sendte oss 

Det var noe stort i vente 

og det var på Ås det hendte 
 

Viken Venstre skulle bygges 

da måtte det hele trygges 

Med samling på Ås kulturhus 

Slik sikret de historisk sus 
 

Det tar tid når det skal fordeles byrder og goder 

politikk utøves av mange hoder 

men vi er vandt til å vente 

men for all del her var det jo lønn å hente 
 

Tenk vi var med når de skulle grunnsteinen legge 

vi gjorde de to ting vi kunne best, ja, vi gjorde dem begge 

Vi serverte pølse i vaffel og mannskorsang  

slik vi har gjort mang en gang 
 

Pølse og vaffel  satt ganske flott 

tror de fleste fant det både sært og godt 

Husk at mange kom jo fra mindre urbane steder 

med andre sære skikker og seder 
 

Med sangen gjorde vi det sånn passe 

men det var Lasse som dro lasset 

han gjorde masse 

Noen skiftet stemme underveis i sangen 

men klamret seg allikevel stødig til klangen 
 

Noen mistet kort stemmen 

og ble lydaktig emmen 

Men i vaffelblandet uteluft bar lyden allikevel forbausende bra 

så til alle oss atten, takk skal dere ha 
 

Til slutt ble det bilde for minne boka til felles hygge 

De var heldige og fikk være med både Raja fra  

Oslo og Blakkstad fra Rygge 
 

Vel hjemme tenkte jeg stille 

at det hadde vært ille 

Om jeg ikke tok lærdom og fra nå av husker 

hvor viktig det er med lange underbukser 

eller ta hjelp av det svenske med hva som trongs 

nemlig varme longs 
 

og langt der bak blant ensomme hjernecella 

blinker det ennå forsiktig 

og det er viktig ACAPELLA   SED 
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Seminar med Neutral, Curbing, Yell og Overdrive 

03. - 04. november Seminar/ekstraøvelse på Druiden. La der ikke være tvil. Vi vet nå hva 

Neutral, Curbing, Yell og Overdrive er og innebærer. 

 

 
 

Skulle det fortsatt være tvil så ble hele seminarseansen tatt opp og lagt ut på Facebook. 

 

29. november Sang på Micro’n for foreningene Morsa 1833, Mosseølets Venner og 

Mossefossens Venner. Vi framførte; Improvisjon av Guttær, Ølpsalme, 

Hatsang til lettølet, Vi synger titt, Nå er nu alla og Den finast eg veit. 

 

Jan B. uttrykte det slik etter sangen: 

 «Takk for veldig bra innslag på medlemstreff for Morsa 1833, 

Mosseølets Venner og Mossefossens venner på Mikro'n i går. Mange  

hyggelige tilbakemeldinger av typen "jeg ble rørt", "fantastisk klang", 

 "en entusiastisk og dyktig dirigent", "fin spennvidde i repertoar", "tar 

dere sangoppdrag og hva koster det" ..... og flere. 

Jeg er glad og stolt av å være en del av dette koret, og synes det er  

kjempefint at vi stiller på denne typen arrangementer. 

 

02. desember Sang ved tenning av julegrana foran Moss kirke. Glade Jul, Deilig er 

jorden og Du grønne glitrende tre…Lions var fornøyd hovedarrangør. 

 



   33 

06. desember   

 

 

 

 

 

 

 

Ildsjel utmerkelse til Trond Nilsen 

8. desember.   På nedenfor stående faksimile fra Moss Avis ser vi vår allesteds 

nærværende korleder, Trond Nilsen, motta ildsjel oppmerksomhet fra 

ordfører Hanne Tollerud. 

 
 

13. desember Sangeråret 2018 ble avsluttet med sang på Melløs Bo og servicesenter. 

Dirigenten ble takket for ett godt sveivet 2018 og lederen fikk takk for 

god administrativ direksjon. Begge takket for klukke blomst. 

Deretter bar det lukt til Tollboden for pizza og selvvalgt klukke. 

 

  

Vi sang: Stjernesludd, 
Ångbåtssong, Vi synger titt, 
Finast eg veit, Liten fuggel,  
Nå er nu alla, Sommerfuggel i 
vinterland, Guttær,  
Hatsang til lettølet, Ølpsalme og 
Deep river Woman 

Ildsjelkalenderen 8.desember 2018 
 

Bak ildsjelkalenderens luke 8 fant vi vår 
egen korleder Trond Nilsen som 

fortjenestefullt fikk oppmerksomhet 
tildelt fra ordfører Hanne Tollerud. 

 
Takk for din innsats i og for Mannskoret 
MAS så langt og for tiden som kommer 
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Hederstegn i perioden: 

Geir Even Elgaaen    5 år MAS Medalje 

Lars R. Pedersen  10 år MAS  Medalje ØSF Medalje 

Ole E. Olsen   10 år MAS Medalje ØSF Medalje 

Bjørnar Johansen  10 år MAS Medalje ØSF Medalje 

Jan R. Olsen   15 år MAS Sølvstjerne 

Knut K. Nielsen  20 år MAS Sølvstjerne ØSF Medalje 

Trond Nilsen   25 år MAS Medalje NSF Merke 

Odd Pettersen   40 år MAS Gullstjerne NSF Merke/Diplom 

2019 
Etter mange års medlemskap i Norsk Sangerforbund gikk vi, 31.desember 2018, ut av Norsk 

Sangerforbund og pr. 1.januar 2019 var vi innmeldte medlemmer av Norges Korforbund. 

En korhistorisk handling som en mener var viktig for korets videre virke, identitet og 

rekruttering. 

Endringen ble stadfestet gjennom etterfølgende vedtektjusteringer i årsmøte 2019. 

 

Årsmøte 2. februar – skifte av hovedforbund 

02.februar  Årsmøte gjennomført med 22 medlemmer til stede.  

   I årsmøtesak 11 A ble det gitt slikt formalvedtak:  

Mannskoret MAS er tilsluttet Norges Korforbund og dermed 

automatisk medlem i distriktsleddet NK Østfold. 

Mannskoret MAS er da automatisk underlagt disse to forbunds 

vedtekter. 

I sak 11 C ble Mannskoret MAS vedtekter § 14 om Utmerkelse for 

Mannskoret MAS endres til å lyde: 

a) Medlemsmerke/nål gis til nye medlemmer ved deres første 

«utenbys» konsertdeltakelse. 

b) Ved 10 års sammenhengende medlemskap gis Gavekort verdi 

kr.300,-. 

c) Deretter tilsvarende gavekort hvert 10 år 

d) Styret kan vurdere verdiregulering av gavekort når en finner det 

aktuelt. 

De nye reglene om utmerkelser får virkning fra 2020, slik at hederstegn 

for periode (2019) er gitt etter vedtektene pr. 01.01.2019, som vist 

nedenfor. 

Vi mintes avdøde 2.tenor og æresmedlem Kjell Håkon Bjøntegård. 

07.februar Oppstart PVS. Denne gang møtte bare en deltaker, men han ble til 

gjengjeld direkte inkludert som kormedlem og fikk sin plass blant 

2.tenorene 

24.februar  Sang for 90 års jubilant Henning Johansen på Orkerød Sykehjem.  

Vi sang utdrag fra Sibelius musikkverk «Finlandia» med norsk tekst av 

H. A. Tandberg– Vi synger titt. Jacob Sande´s Sjømannsvise med toner 

fra Edvard Fliflet Bræin opus 10 nr.2 og Carl Michael Bellman´s 

Fredmanns epistel no.13 Nå er nu alla församlade..  

09.mars Deltok ved Sandefjord Damekors korfestival hvor vi sang i Bugården 

kirke; Ta meg til havet av Peter Lundblad, Rock-a My Soul  utgitt av 

Gustav Schirmer (Octavo no.10161) og arrangert av Robert Lee Gilliam til 

Jinx Cleaves og the Kent School Glee Club av 1949, Sjømannsvise og 

Kyrie Eleison, Requiem av J.A. Josephson. 
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11.april Etter en lett øving inntok vi Micro’n for å feire vår 124 års dag med 

sang. 

01.mai   Sang ved minnesteinen over de falne og Einar Gerhardsens bauta. 

 
 

 

11.mai   «Turist i egen by» i regi av Moss I Sentrum. Vaffelsalg og korsang 

17.mai   Sang for beboerne ved Melløs Bo og Servicesenter. 

   Vi hadde også et vaffellag i aksjon på nasjonaldagen. 

 
Etter egensigende; Verdens beste vaffellag, Frode, Gunnar og Jan Richard. 

Første stevne under nytt hovedforbund 

25.mai Vårt første stevne under vår nye hovedorganisasjon, Norges Korforbund, 

Østfoldstevnet var lagt til Fredrikstad. Under dirigent Dyveke Wedel 

Kuløy sin trygge og bestemte ledelse leverte vi, i Glemmen kirke, en av 

de bedre framføringene vi har hatt de siste årene. Vi sang Aldrig en Iris, 

Vi synger titt og Om våren  med innlevelse og pondus. 

01.juni Morsavandringen som i år gikk fra Elveplassen på Verket via Haakon 

VIIs plass, Basartaket til gamle Moss Bryggeri i Møllebyen. Her skulle 

vi ha sunget men et lunkent oppmøte gjorde at vi avstod fra sang denne 

gangen. 
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Første halvårs siste øvingskveld – vi takker av dirigent Dyveke 

06.juni Siste korkveld for Mannskoret før sommeren. Vi tok dermed også 

farvel med vår faste dirigent som har ledet oss musikalsk de 9 siste 

årene. 

Vi takker Dyveke for mange fine korøyeblikk, flotte musikalske 

øyeblikk og flere turer sammen i både innland og utland. Vi ønsker 

Dyveke lykke til videre på den musikalske veien.🌹🎶🎶🎶🎶🌹 

 
07.juni Sommeravslutning/grillaften hos Bjørnar. 

13. og 14.juni Vaffelsalg under Mossedagene. 

10. og 17.august Vaffelsalg under Christian Fredrik dagene. 

22.august Oppstart på høsten sangøvelser 

24.august Vaffelsalg under Ladies Tour of Norway, med start i Kanalparken. 

13.-15.september Årets hyggetur til Langesund. Fellesmiddag på Victoria. 

 

Oktoberfestivalen – og den store dåpen for vår nye dirigent Ingri 

26.oktober  Oktoberfestival 

 Deltagende kor: Kor Korall, Fredrikstad sangkor, Drøbak mannskor, 

Rygge mannskor, Sandefjord Damekor, Vestby Korforening, Moss 

damekor, Fredrikstad Mannskor, Cantato og Sanggruppa 12-13. 

For vår del var dette første konsert med vår nye dirigent Ingri Rosén 

Guren. Vi framførte Kyrie Eleison Requiem, Sommerfugl i Vinterland og 

Africa. 

 

I referats form kan en kanskje utrykke vår del slik: 

 
Når det nå får gått en tid kan vi tenke; 

Det var en gang 

med Frikirkens vidunderlige klang 

vi tok det første sprang 

som 

Ingri´s nye gutter 

Vi sto der spente som om vi var rekrutter 

Vi sto der i delvis sluttet tropp 

det gjelder aldri å gi opp. 

 

Først kom Kyrien, den satt som om den var gjort for oss 

du vet, vi gutta fra Moss 

 

Vår nye dirigent slår ikke så mye takta 

Nei hun tar opp jakta 

og maler fakta 

i melodi drakta 

 

Hva det er ment 

når det er sterkt, når det er svakt 

og hele tiden pent 

 

Hun maler fram det vare i sangen 



   37 

og hun får fram den storslåtte klangen 

 

Et dikt forløste en stemning 

noe var i emning 

Vi var på veg inn i et musikalsk bilde 

Malt fra dirigentens lyriske og musikalske palett 

til bilde komplett 

 

Og bildet ble så komplett som det går an 

med Sommerfugl i vinterland 

de som forsto tok til tåre 

av sangens ord, gjort til våre 

 

Som for å understreke at det virkelig går an 

for vi til et annet land 

Med andre rytmer og annen klang 

en herlig sang 

Der all ting kommer fra 

Africa  
 

En flott konsert i Frikirken etterfulgt av en fin fest i Rundhuset i 

Nesparken. Sedvanlig stuttøyesang sammen med representanter fra 

Sanggruppa 12-13 i Rundhusets kjøkken, før Vann & Avløp varmet opp 

de ca. 130 tilstedeværende med en minikonsert før en solid middag med 

etterfølgende dans. 

16.november Ministevne ved Sandefjord kurbad sammen med Sandefjord Damekor. 

Vårt repertoar for anledningen: Sjømannsvise, Fredmanns epistel no.13, 

Nå skruva fiolen, Hatsang til lettølet, Stjenesludd og Africa. 

28.november Sang på Microen 

10.desember Julekonsert sammen med Brevissimo 

12.desember Julesang ved Melløs Bo og Servicesenter 

31.desember Siste oppdrag i 2019: Årets siste vaffelsalg på kirketorget; Frode, Svein 

Erik og Jan B, bistått av Gunnar og ikke minst Eli Anne Enderød og 

datter som trakterte kaffe og brusavdelingen. Et kraftfullt salgsteam 

som innbrakte et godt bidrag på årets siste dag. 

 

 
 

Kl 00.01 Ble Moss og Rygge en kommune, og vi var der da det skjedde. 

 

Hederstegn i perioden    Norges Korforbund medaljer 

Stevne 25.mai  

Frode Monsen     5 år MAS Medalje    

Jan Bekkevold    5 år MAS Medalje 

Tore Larsen     5 år MAS Medalje 
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Robert Roll   15 år MAS Sølvstjerne 

Svein Erik Dalseth  20 år MAS Sølvstjerne  NKF 20 års medalje 

Frank Neirola   20 år MAS Sølvstjerne  NKF 20 års medalje 

Vidar Thue-Hansen  30 år MAS Gullstjerne  NKF 30 års medalje 

Åge Didrik Madsen  40 år MAS Gullstjerne  NKF 40 års medalje 

2020 Jubileumsåret (125 år). 

Jubileumsårets første oppdrag 

                   
 

Jubileumsåret er her og vi forbereder oss til et begivenhetsrikt sangerår med 

oppstart allerede: 

 

3.januar «Muren» mellom Moss og Rygge skal rives. 

                   
 

Vi er i gang og markerer sammenslåingen av Moss og Rygge 

Vi synger Fredmannsepistel no.13 og deltar på Torger Hansen sin  sang «Nye 

Moss» i anledningen «Vi river grenser» sammenslåingen av Moss og Rygge. 
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Programmet videre i jubileumsåret slik det er kjent til nå: 

 

08.februar  Årsmøte i Mannskoret MAS 

    Gratulerer med 125 års dagen 11.april 2020 
29. februar Heldagsseminar med øvelse til jubileumskonsert. 

 

På grunn av viruspandemi ble programmet for resten av jubileumsåret endret. Konsert og fest 

er utsatt til 2021, og korøvelsene foregår i amputert utgave med sosial avstand, uten kaffe- og 

pølseservering. Alle planlagte arrangementer og aktiviteter for øvrig av avlyst. 

 

Hederstegn i perioden    Norges Korforbund medaljer 

        Stevne 

Nils Martin Eriksen 20 år MAS    NKF 20 års medalje 

Ole Magne Bakke 30 år MAS    NKF 30 års medalje 

Per Emil Pedersen 60 år MAS 
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Litt mer om koret: 

Dirigenter i perioden 2006 - 2020 

  
 

Svein Jarle Bjørsvik fra Guldbergs Akademiske kor i Oslo ble hentet inn som dirigent for 

våren 2010. 

Deretter var Maria Mohn (Pettersen) dirigent i perioden 1.august 2010 - 1.februar 2011. 

 

Februar 2011 kom Dyveke Wedel Kuløy inn som dirigent. Ung og energisk har hun med sitt 

smittende humør, entusiasme, og sans for nyere materialvalg, revitalisert koret. Koret framstår 

i dag med en soliditet, trygghet og et klangbilde som et av de bedre mannskorene på de arenaer 

vi opptrer. 
 

     

Hun avsluttet sitt engasjement hos Mannskoret MAS 6.juni 2019 

  

Mette Marit Lundem-Meisler kom sommeren 2000 inn 

som korets fjerde kvinnelige dirigent. Hun videreførte den 

prosessen som Hanne Stærk hadde igangsatt og jobbet 

utrettelig med utvikling av korets klang og dynamikk. Hun 

ledet koret blant annet gjennom en minneverdig 

midnattssolkonsert i Ishavhavskatedralen i Tromsø med 

hele 43 høytidsstemte sangere og en fantastisk konsert i 

Ekholt kirke der profesjonelle musikere fra Sør-Amerika 

deltok. En god periode hvor vi igjen framsto som et godt 

konsertkor. 

Hun hadde den musikalske ledelsen av koret til våren 2010. 

 

 

Vår egen 

Dyveke Wedel 

Kuløy 

 

Til venstre med ny 

skjorte. 

Til høyre 

I fri utfoldelse 1.mai 

2018. 
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Vår nye dirigent, Ingri Rosén Guren. Tiltrådte koret høsten 2019. Vi gleder oss. 

 
Hun har en allsidig bakgrunn som det skal bli spennende å lære av i tiden framover. 

Vikar dirigenter 

Tidvis har vi benyttet vikar og hjelpedirigenter som vår egen Jon Lemjan og Eivind Rasten, 

Rune Brunslid, Andrew J. Boyle, Jon Fylling, Charlott-Renee Sandvik Clasén, Rune 

Boutroue Bekkhus, Eli Anne Enderød og vår dedikerte 1.tenor Lasse Brynildsen. 

 

Æresmedlemmer utnevnt i perioden 

Torbjørn Næsse ble utnevnt til æresmedlem 2013. Åge Didrik Madsen og Odd Pettersen ble 

utnevnt til æresmedlemmer i 2017. 

 

Nye Riddere av «Den Gyldne Lyre» i perioden 

Åge Didrik Madsen «Den Norske» og Odd Pettersen 

 «Den Tyggende» ble utnevnt til Riddere i 2010. 

Mathias Ian Holstad «Den Glade», Trond Nilsen «Den Ivrige»,  

Vidar Thue-Hansen «Den Vise» og Per Uno Pedersen «Den  

Pliktoppfyllende» ble utnevnt til Riddere i 2015. 

1.mai 

Mannskoret MAS har, gjennom særlig de siste årene, tonet ned sitt forhold til de politiske sider 

i samfunnet og lagt mer vekt på å være et samfunns og tidsorientert kor med vekt på sosiale 

relasjoner og musikalske ferdigheter til glede for seg selv og publikum. Vi skal glede, 

underholde og begeistre både med nasjonalromantisk, kirkelig og verdslig sang. 

1.mai sang har vært en del av korets faste gjøremål i historisk sammenheng og fra 1970 knyttet 

til bekransning av Bautaen over de falne og bysten av Einar Gerhardsen som ble avduket i 1970. 

Det ligger mer enn politikk i å videreføre en slik tradisjon. Derfor har koret med stolthet fortsatt 

å delta i denne viktige markeringen av vår frihet og selvstendighet. 

17.mai 

Det å synge offentlig på 17.mai var ikke en selvfølge i korets tidlige historie men å synge på 

sykehjem, aldershjem og liknende var akseptabelt. Derfor er det svært gledelig at det har blitt 

en tradisjon at koret synger for beboerne på Melløs Bo og servicesenter nesten hver eneste 

17.mai. Vi håper å kunne fortsette med denne enkle men viktige markeringen for de eldre og 

for oss også i tidene som kommer. 
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Uniformsutvikling 

Korets uniformer har variert noe gjennom de siste 15 år. Ved inngangen til denne 

rapporteringsperioden, 2006, var det som vist foran bestående av hvit skjorte, mørkeblå blazer 

og grå bukser. Til uformelle anledninger ble det gjerne brukt en blå piquet skjorte. 

En kort periode ble det til formelle anledninger brukt hvit skjorte og en beige blazer til sort 

bukse. 

De siste årene, etter at vi i 2013 vedtok at uniform anskaffelse ble et personlig anliggende, har 

en brukt hvit skjorte og svart dress med tilhørende MAS slips som uniform til formelle 

anledninger mens man har brukt hvit skjorte, svart genser og svart bukse til mindre formelle 

anledninger. I tillegg har man svart piquet skjorte til sommerbruk. 

Det aller siste tilskuddet til uniform er svart bukse og svart MAS skjorte med emblemet fra 

2012 trykket i sort/hvit på venstre bryst. 

 

Det meste kler den smukke: 

 

            Piquet    Genser            Dress 

Fra kakeloddsalg til salg av pølse i vaffel fra egen Vaffelvogn 

Koret har fra lang tid tilbake drevet med dugnad for å få inntekter til driften. Det begynte vel 

som for de fleste organisasjoner og foreninger med loddsalg på egenproduserte kaker av ymse 

slag. 

Tidvis kunne det være andre inntektskilder som f.eks. rydde oppdrag og male jobber både for 

borettslag og private bedrifter, både store og små oppdrag. By the way så fikk koret en gang i 

oppdrag om å male hele By The Way, både øst og vest.  

Men hovedinntektskilden en stadig kom tilbake til var kakeloddsalget. Etter hvert etablerte en 

seg med langbord på bukker på fast plass vis á vis Kase. Det ble gjort avtale med vaktmesteren 

om oppbevaring av salgsutrustningen nederst i Dronningensgate 1. En hadde nå en slags 

bærekraftig etablering av kakelotteriet. Men ting utvikler seg. En ble lei av å bære hjem 

kakerester etter loddsalget og snart var vaffelstekingen introdusert. Med den fulgte pølser og 

Mossingen var reetablert, nå i korsalgssammenheng. 

 

For ytterligere å underbygge en mer stabil og bærekraftig inntektskilde, anskaffet Reidar 

Halvorsen på nittitallet en henger som; Tore Larsen (elektriske arbeide og håndlanger for) Svein 

Olavesen, Terje Thorbjørnsrød (snekkerarbeide) og Odd Pettersen (blikkenslagerarbeid) bygde 

om til Vaffelvogn. Fortsatt i dag utgjør den en vesentlig inntektskilde til koret og er et 

samlingspunkt når den er i aksjon i bybildet. 

 
Sang ved vaffelvogna           Et vaffellag i aksjon (Odd, Thore, Åge og Sten-Ivar) 
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Lasse, Thore og Jørn markedsfører vår fortreffelige pølse i vaffel og sang 

Klipp fra Moss Avis i 2017. 

 

Øvingskvelden (Torsdager) 

Øvingskvelden er gjerne inndelt i to bolker hvor, naturlig nok, oppvarming er lagt til første del. 

Oppvarmingen er viktig, men sjelden den morsomste delen. Når den er det, eller oppleves som 

det, er det gjerne utilsiktet, men for all del, alvor kan også være morsomt. Det har våre dyktige 

dirigenter opp gjennom tidene lært oss. 

Terping på presisjon, styrke, varsomhet, variasjon i klangbilde, samstemthet og ikke minst la 

øyne og ører styre stemmen. Beste form for persepsjon. Ta inn dirigenten og hør naboen. 

Halvveis i øvingskvelden kommer pausen med kaffe, pølse i vaffel, utlodding av klukke, 

informasjonsutveksling og det løse og frilynt ordskifte, eksemplifisert gjennom etterfølgende 

bildemontasje:  



   44 

I pausen på øvingskveldene tas det gjerne opp viktige og engasjerende saker 

 

Bilder: Ketil 

 

Hakkespetten 

Hakkespetten er en «institusjon» koret har båret med seg fra starten i 1921. Den inneholder 

tekster som bygger på utsagn og/eller hendelser i koret gjennom tidene. Den varierer både i 

form og fylde avhengig av situasjoner og hendelser og framføres gjerne, om tilgjengelig, på 

korets årsfest. Det er ikke alltid det er noe å berette, men når det er det, er det gjerne til almen 

forlystelse. En henger sjeldent ut noen med mindre det er vurdert som helt avgjørende for 

poenget. 

I det siste har det ikke vært mye å «henge fingeren på», men en kan nevne en mindre hendelse 

som eksempel på Hakkespett kommentarer: 

Etter deltakelse på konsert med etterfølgende fest, entret vi søndags morgen korbussen for å 

forlate et overnattingsted på vestsiden av fjorden. Da kommer hotellets resepsjonist joggende 

ut til korbussen og etterlyste betaling for en av bassenes rom, hvorpå bassen, som hadde tilbrakt 

det meste av natten i hotellet fellesarealer, med undring i stemmen utbryter; hadde jeg rom?! 

  

 

Hææ? 

 

 

 

Ett øyeblikk! 

 

 

 

Oss? 

 

 

Koselig 

 

 

Mer nå tro? 
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Og et rimelig resyme fra Irlandsturen i 2015: 
På tur 

Undertittel; Hvor er Helge 
 

En lysstråle klinte seg inn 

bak gardin 

Føltes som fra måne 

men var fra sol 

 

Litt for, litt kaffe, så bar det i vei 

til Helgas vei 

Ikke så ille 

tenkte jeg 

men så stille, så stille 

 

Vær ikke bange 

Vestby har reddet 

så mange  

Mange gange 

 

Så var vi fulltallig rundt 36 et sted 

også de fra Helgas vei var med 

Gardemoen er et eget skue 

der skal du ikke rote med hue 

 

En førstebass ble innsjekkingshefta 

men vi fikk bekrefta 

han beholdt roa 

mens vi andre fikk sjekka både 

kroppen og skoa  

 

Den siste med eget pass 

skulle vi finne på Dublins flyplass 

Det vi ikke fant 

og det er sant 

Den hadde dratt sin egen vei 

en damekoffert fra Helgas vei 

 

Endelig fulltallig cirka 

det var omtrent slik det virka 

Lite vi vel viste 

da, hvem som skulle bli den siste 

 

Den første hikken 

lå latent i lunsjen «Kilbeggan 

Whisky River Chicken» 

Deretter tid for kveld 

på Sligo Southern hotell 

 

Beckett, O´Grady og Yeates ble 

proppet inn i hue 

På veg til Rosses Point for å skue 

The Metal Man Beacon on Perch 

Rock, som viser vei 

Inn  Sligo ´s trange skipslei 

 

The Metal Lady, Waiting On the 

Shore. 

I øyekroken en golfbane og jeg 

tenkte på mitt siste score 

I hode sang det; newer no more. 

 

 

 

Den første tørre dagen 

det var uro i magen 

Calry Parish Church og Dirigenten i 

irsk godlage reqcuire 

god konsert med Sligo Orpheus 

Choir 

 

Velsignet god kirkelig kjellermat  

på bugnende fat 

Så En liten en av de gode 

før dyna ble trekt over hode 

 

Galway med hotell på landet 

lett ønskelig å kunne gå på vannet 

Til byen var det under ei mil, 

de fleste kjørte bil 

Flere veier å velge 

men hvor er Helge? 

 

Galway Chathedral var stor og 

mektig 

selv et lite ynk ble prektig 

Og denne gang var lyset på 

helt til vi skulle gå. 

 

En kveld på byen med herlig 

visesang 

I en bar så trang 

At dans ble massage 

We were there: Norwegian wood som 

bagage 

 

The Burren med foto utsikt fra 

gjerde av sten 

rundt synkegroper til gravplass på 

usikre ben 

Noen fredede blomster i ei hand 

og en fornuftig bortvendt vaktmann 

 

O´Connors pub i Doolin med Beef 

and Guinness Stew 

Var som forventet, notting new 

Cliffs of Moher var slutten på den 

grønne verden 

Et fint punktum for den vestlige 

ferden 

 

Returen var lagt innom Phoenix 

park 

Stor nokk til å huse Noas ark 

Her var det prektige presidents hus 

Og på en nærliggende plass 

et annet palass 

 

til representanten for det hvite hus 

Uferdig statue og biler i kø 

samt blomsterutstilling som er fin 

nesten så fin som St.Stephen´s 

Green 

 

 

 

Så gjorde bussen et jernbanestopp 

og mang en vassfull kropp 

Ble betydelig letta 

fra hasen til fletta 

Den siste skal bli den første sa 

Greven 

Som gjennom en feberstreven 

forlot oss for på ny 

å nå et annet fly 

 

En lang ferd til Dublin Harcourt 

hotell 

her kunne vi vente oss en livfull 

kveld 

Men først et interessant møte med 

Irsk kultur på topp 

først en godt syngende og spillende 

tropp 

så riverdansende hopp 

fra personer som hadde gjort det før 

Og som seg hør å bør 

greide vi tidsskjema for den ellers så 

gode maten 

plutselig sto vi ute på gaten 

 

Tilbake på omdøpte Hard Core hotell 

Sto foran en utfordrende kveld 

Noen måtte ha to rom for å sove 

Liv som fest på en oppgradert Toten 

låve 

 

Men natten gryr alltid til morgen 

og den slokker sorgen 

irsk frokost er undervurdert 

og det er riktig vurdert 

men den har den egenskap at du blir 

gla 

når du går der fra 

 

Et sted underveis ble Milo født 

Hen var med støtt 

Selv når hen var trøtt 

Vi ble satt litt til siden 

Overlatt til egen liden 

 

Om hjemvegen er det lite å si 

men en koffert var kommet til 

Irland for å bli 

nå kan du velge 

Hvor var Helge? 

 

Og hvor var Stuttøye 

 

Vyrdsamt  

SED 

Kordiakon. 
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Stuttøye 

Etter stort sett alle konserter koret deltar på, sett bort fra lokale hverdagsoppdrag og slikt, kreves 

en kor-intern samling for rask konsert-evaluering og forberedelse til eventuell fest. Dette er 

også anledningen til å døpe eventuelt ny-tilkomne sangere som deltar på sin første korfestival. 

Da kommer «Stuttøye» til sin rett. 

Stuttøye er altså en særdeles kjærkommen seremoniell handling som utføres med små glass og 

bekrefter at finsangen er gjennomført, eventuelle nye sangere er feiret inn i rekkene og vi er 

klar for frilynt sang og sangerfest. 

Tidvis har Stuttøyet blitt traktert fra mobilt hengende jur. 

 

Damegruppa 

Damegruppa som “institusjon” er historisk sett inne i sin tredje periode. 

 

Korets første damegruppe: 

Den ble opprettet 5.februar 1932, etter et møte med korets styre 1.februar samme år. Det var 11 

kvinner som meldte seg til tjeneste fra starten. Det var, som vist i ettertid også, en effektivt 

arbeidende damegruppe. Allerede året etter overtok de fanefondet, satte i gang arbeide med å 

skaffe ny fane til erstatning for fanen fra 1909 og skaffet koret 100 par kopper med tilbehør. 

Damegruppa hadde sin først virketid fram til litt før eller under 2.verdenskrig. 

 

Korets andre damegruppe: 

Etter et opphold som nevnt over ble ny damegruppe dannet i 1949. Denne hadde sitt virke i 

perioden fram til 1967. På samme måte som i den første damegruppa var det tidvis stort 

engasjement og sterke bidrag ovenfor koret både gjennom økonomiske bidrag og praktiske 

oppgaveutførelser. 

 

Korets tredje damegruppe: 

Med damegruppens egne ord: 

«Damegruppa i ny form ble gjenopprettet i 1989. Bakgrunnen var at koret skulle få besøk av 

sitt finske vennskapskor gjennom mange år, Nokian Tyøvään Mieskuoro fra vennskapsbyen 

Nokia, og MAS hadde dårlig med penger. 

Da damegruppa startet opp igjen var vi ca. 20 medlemmer, og aktiviteten var høy. Vi strikket, 

heklet, sydde og bakte til julemesser, og samlet lopper til loppemarkeder- Pengene strømmet 

inn etter intens jobbing, og jevnlige medlemsmøter med utlodning/bingo innbringer også en del 

penger. 

Nokia-koret hadde jubileum i 1990, og MAS med ektefeller/samboere/ damegruppemedlemmer 

ble invitert til jubileet. I forkant av turen jobbet damegruppa intenst med å lage trolldeigfigurer 

som vi malte i Nokia-korets uniformfarger, og disse ble overrakt til hver av kormedlemmene 

under jubileumsfesten, til stor jubel. 

I 1995 fylte MAS 100 år, og damegruppa overrasket koret med en pengegave på 100.000 

kroner. 

Senere har koret mottatt kr. 60.000, - til nye uniformer, og opp gjennom årene har de fått små 

og litt større pengegaver. 

I dag består damegruppa av en liten, men hyggelig gjeng på 9 medlemmer som møtes 1 gang i 

måneden hjemme hos hverandre. 2 av medlemmene har vært med siden starten i 1989. Vi er 

ganske sosiale, har alltid bingo på møtene med medbragte gevinster, og inntektene fra møtene 

blir satt inn på en bankkonto, som koret nyter godt av en gang imellom. Damegruppa er alltid 

åpen for nye medlemmer.» 

 

Selv om det fra tid til annen har vært varierende aktivitet i damegruppa har den i sine 

virkeperioder alltid vært sterkt til stede med direkte økonomiske bidrag, som direkte hjelpere i 
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forhold til mange av korets arrangementer og som viktig sosialt oppbyggende trivselsfaktor. 

Damegruppa utgjør en viktig ressurs og støttespiller som koret er glad for å ha tilknyttet. 

 

Styre i perioden: 
 Leder Nestleder Sekretær Kasserer 3.styremedlem 

Leder 

Musikkutvalg 

1.styremedlem 

Leder 

Festkom. 

2.styremedlem 

Leder 

Aktivitetskom. 

Gyldne Lyre 

2008 Torbjørn 
Næsse 

Karstein 
Rossavik 

Vidar Thue-Hansen Eivind Olsen Ole M. Bakke Jan R. Olsen Ketil Meisler Per E. Pedersen 

2009 Ketil Meisler Eivind Olsen Vidar Thue-Hansen Mathias Ian 

Holstad 

Ole M. Bakke Jan R. Olsen Bjørn Myhr Per E. Pedersen 

2010 Ketil Meisler Lars R. Pedersen Ole E. Olsen Mathias Ian 
Holstad 

Nils Martin 
Eriksen 

Jan R. Olsen Bjørnar Johansen Per E. Pedersen 

2011 Thv. Kjell 

Andreassen 

Lars R. Pedersen Ole E. Olsen/ Thv. 

Kjell Andreassen 

Mathias Ian 

Holstad 

Torbjørn Næsse Jan Otto 

Dalseth 

Bjørnar Johansen/ 

Odd Pettersen 

Per E. Pedersen 

2012 Thv. Kjell 

Andreassen 

Lars R. Pedersen Svein Erik Dalseth Mathias Ian 

Olsen 

Torbjørn Næsse Jan Otto 

Dalseth 

Bjørnar Johansen Per E. Pedersen 

2013 Trond Nilsen Lars R. Pedersen Svein Erik Dalseth Mathias Ian 

Holstad 

Torbjørn Næsse Bjørn Myhr Bjørnar Johansen Per E. Pedersen 

2014 Trond Nilsen Lars R. Pedersen Svein Erik Dalseth Ole E. Olsen Torbjørn Næsse Bjørn Myhr Bjørnar Johansen Per E. Pedersen 

2015 Trond Nilsen Lars R. Pedersen Svein Erik Dalseth Ole E. Olsen Jan Otto Dalseth Bjørn Myhr Bjørnar Johansen Åge Didrik 

Madsen 

2016 Trond Nilsen Lars R. Pedersen Svein Erik Dalseth Ole E. Olsen Jan Otto Dalseth Bjørn Myhr Frode Madsen Åge Didrik 

Madsen 

Endring av styresammensetning årsmøtesak 2017 nr.11 B og C: 
 Leder Nesteleder Sekretær Kasserer 2.styremedlem 

Leder 

Musikkutvalg 

1.styremedlem 

Leder Fest og 

Aktivitetskom. 

Vara styremedlem 

(m/tale og 

stemmerett) 

2017 Trond Nilsen Lars R. Pedersen Svein Erik Dalseth Ole E. Olsen Jan Otto Dalseth Frode 
Monsen 

Bjørn Myhr 

2018 Trond Nilsen Lars R. Pedersen Tor Brynildsen/ 

Svein Erik Dalseth 

Ole E. Olsen Jan Otto Dalseth Frode 

Monsen 

Bjørn Myhr 

2019 Trond Nilsen Lars R. Pedersen Jan Bekkevold Ole E. Olsen Lasse Brynildsen Frode 
Monsen 

Bjørn Myhr 

2020 Trond Nilsen Lars R. Pedersen Jan Bekkevold Ole E. Olsen Lasse Brynildsen Frode 

Monsen 

Bjørn Myhr 

 

 

Styret i jubileumsåret: 
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Aktivitetsstatistikk: 

 

Styre- 

møter 

Styre- 

saker 

Medlems- 

møter 

Med 

lemmer 

Aktive 

sangere 

Passive/ 

Perm 

Æres 

Medl. 

Ikke 

aktive Øvelser 

Egne 

festivaler/ 

arr. 

Deltakelse 

i andres 

festivaler 

Private 

oppdrag/ 

deltakelser 

Offentlige 

oppdrag 
2009    43 33 7 4      

2010    39 29 6 4      

2011 7   43 33 6 4 34 2 8 3 4 

2012 10 78  42 33 5 4 37 3 3 1 5 

2013 11 109 5 38 31 3 4 35 2 3 1 2 

2014 10 105 4 38 30 4 4 34 3 6 4 3 

2015 11 126  39 31 4 4 37 2 4 2 2 

2016 10 119 2 43 36 3 4 37 2 6 1 3 

2017 11 124 1 40 29 7 4 38 3 4 2 2 

2018 11 119 2 40 35 5 3 35 3 4 3 2 

2019 10 119 2 41 35 6 3 36 3 4 2 4 

 

 

Sangere i årene 2006 – 2020 etter stemmer.  
Aktive medlemmer i jubileumsåret 2020 uthevet. 

1.tenor 2.tenor 1.bass 2.bass 
Benjamin Tronsplass Bjørn Einar Olsen Eivind Olsen Knut Werner Eriksen 

Tor Brynildsen Trond Hansen Jon Sjølie Knut Arild Wangen Andreassen 

Robert Roll Steinar Hanson Ingar Otto Drågen Rolf Martinsen 

  Egil Falla Tore Olsen 

  Ivar Holm Vetli Tveiten 

  Torfinn Kiil Erik Lieshagen 

  John Lemjan Knut Kristan Nielsen 

  Martin Valtonen Tore Larsen 

  Kay Tore Tveter Per Uno Pedersen 

  Vidar Thue-Hansen Karstein Rossavik 

   Per Sunnby 

   Derek John Broughton 

    

Mathias Ian Holstad Thv. Kjell Andreassen Morten Johansen Bjørnar Johansen 

Stein Kristian Bjerke Thore Aas Trond Nilsen Per Emil Pedersen 

Åge Didrik Madsen Nils Martin Eriksen Ketil Lundem-Meisler Geir Even Elgaaen 

Reidar Halvorsen Sten-Ivar Berg Frode Monsen Torbjørn Næsse 

Lasse Bynildsen Odd Pettersen Gunnar Celius Jan Otto Dalseth 

Ole Magne Bakke Svein Erik Dalseth Lars Ryan Pedersen Frank Lehmann 

Janusz Muraszka Jan Bekkevold Ole Edvard Olsen Stein Rønning 

Rune Egil Frøysa Bjørn Myhr Jens Trygve Ellingsen David Kjær 

Jan Richard Olsen Jørn Ellefsen Børre Sæterhagen  

Steinar Halvorsen Trond Bergstrøm   

Helge Lindquist Frank Neirola   

    

Æresmedlemmer pr. 2020:    
Åge Didrik Madsen (aktiv) Odd Pettersen (aktiv) Henning Johansen Torbjørn Næsse (aktiv) 

   Per Emil Pedersen (aktiv) 

   Oddvar Olsen 

   Thor Egil Stensrud 
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Koret i jubileumsåret

 

1.rekke fra venstre: Janusz Muraszka, Frank Neirola, Trond Bergstrøm, Jan Bekkevold, Lasse Brynildsen, Trond 

Nilsen, Jan Richard Olsen. 

2. rekke fra venstre: Ingri Rosén Guren (dirigent), Helge Lindquist, Sten-Ivar Berg, Gunnar Celius, Bjørn Myhr, 

Jens Trygve Ellingsen, Jørn Ellefsen, Ole Edvard Olsen, Frode Monsen, Reidar Halvorsen, Åge Madsen, Steinar 

Halvorsen, Mathias Ian Holstad, Ole M. Bakke, Torbjørn Næsse. 

3. rekke fra venstre: Svein Erik Dalseth, Odd Pettersen, Rune Egil Frøysa, Per Emil Pedersen, Frank Lehmann, 

Lars Pedersen, Jan Otto Dalseth, Børre Sæterhagen, Bjørnar Johansen, Ketil Lundem-Meisler. 

Ikke med på bildet: Stein Kristian Bjerke, Stein Rønning, Thore Aas, Thv. Kjell Andreassen, Nils Martin 

Eriksen, Morten Johansen, Geir Even Elgaaen. 

Medlemmer som er gått bort i perioden 2006 – 2019 (2020) 

1.bass Jan Erling Karlsen gikk etter lang tids sykdom bort i april 2008 bare 59 år gammel. 

Han var en dyktig sanger som bidro sterkt til korets positive sosiale miljø med sin vennlige, 

engasjerte og humørfylte væremåte. 

 

Æresdirigent: Eva Mathisen  

Eva Mathisen døde i august 2011 i en alder av 94 år. 

Hun var i en årrekke dirigent for koret og satte seg i den perioden i stor respekt 

blant kormedlemmene som den dyktige dirigent hun var. Hun var Ridder av 

Den Gyldne Lyre med navnet «Den Spillende». Hun var også æresmedlem i 

Østfold Sangerforbund. 

 

2.bass Oddvar Andresen gikk bort i 2012, 89 år gammel. Oddvar var medlem i koret i hele 59 

år med en aktiv periode på nesten 50 år. Han var æresmedlem og Ridder av Den Gyldne Lyre 

med navnet «Den Hvite». 

 

Etter ferien 2014 fikk vi den uventede meldingen om at 1.bass Eivind Steffen Olsen hadde gått 

bort, bare 62 år gammel. Eivind hadde vært medlem i koret i 15 år og innehatt flere verv i denne 
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perioden. Han var blant annet med på det ganske omfattende arbeidet med å systematisere og 

beskrive korets målsettinger for perioden 2010 – 2013. 

Eivind var en markant og stødig 1.bass som gav trygghet til stemmegruppa. Han var en lun og 

morsom person som kunne tilkjennegi sine synspunkter slik at du forsto hva han mente. Han 

var kunnskapsrik på flere områder og var god å snakke med. Eivind var av de som ikke var redd 

for å ta i et tak. Trygg, støttende og en god kamerat. 

 

2.tenor Kjell Håkon Bjøntegård gikk bort 22. november 2018, kort tid før han skulle fylt 81 

år gammel. Kjell var medlem i koret i 43 år, hvorav flere år som kasserer. Han var en rolig og 

trygg 2.tenor som tok imot nye korister på en støttende og inkluderende måte. Han var utnevnt 

til æresmedlem og Ridder av Den Gyldne Lyre med navnet «Den Stødige». 

 

Tidlig i jubileumsåret fikk vi melding om at Thor Egil Stensrød gikk bort 17.januar 2020, nær 

87 år gammel. 2.bass Egil var en av de med lengst fartstid i koret med 63 års medlemskap. Han 

var en av de trofaste og solide  medlemmene som var med på å bære korets historie. Han var 

æresmedlem og Ridder av Den Gyldne Lyre, med navnet «Den Sterke». Koret bidro i 

begravelsen med Kyrie Eleison – Requiem. 

 

1.bass Vidar Thue-Hansen gikk bort 30.juli 2020, 76 år gammel. Vidar ble medlem av koret 

30.september 1989 (31 år). Han var gjennom hele sin sangerperiode en trygg sangerbror med 

et rolig og vennlig vesen som inngav tillit. Han var en empatisk og kunnskapsrik person og et 

aktivum i diskusjoner og utredninger innenfor mange områder. Han var korets sekretær i noen 

år. Vidar Thue-Hansen ble i 2015 utnevnt til Ridder av Den Gyldne Lyre med navnet; «Den 

Vise». Etter ønske og avtale med etterlatte stilte koret med sang under begravelsen i Jeløy 

kapell 13. august 2020. Sangen High Barbary ble på grunn av viruspandemi sunget ved 

graven. 

 

1. tenor Tor Brynildsen gikk bort 21. april 2020. Tor kom til koret i 2017. Med sin tidligere 

bakgrunn fra kor og interesse for organisasjoner og sosiale aktiviteter, ble han raskt valgt inn i 

styret. Han hadde rollen som sekretær bare en meget kort periode før sykdom gjorde at han 

måtte tre tilbake.  
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Repertoarliste Jubileumskonsert 2020 

Sangtittel Tekstforfatter Komponist / Arr 

Inntogsmars (ingen) Lasse Brynildsen 

Om Våren Fra Bondekantaten Else Berentsen Aas 

Fredmans Epistel no 13. Carl M. Bellman Fredrik Pacius 

He ain´t heavy Bob Scott / Bob Russel Alan Simmons 

Kristallen den fina Folkvisa från Orsa Otto Fredrik Tullberg 

Norges Fjelde Henrik Wergeland Halfdan Kjerulf 

Vi synger titt Musikk til «Finlandia» Jean Sibelius / Emil Nielsen 

Kyrie Eleison – Requim Norsk Musikkforlags utgave J. A. Josephson  

Only You Vincent Clarke Vincent Clarke/Lorenz 
Meierhofer, nach Soren Sigurd 
Barret 

Jubilate Amen Norsk Musikkforlags utgave Halfdan Kjerulf 

Pause med innlagt kulturinnslag 

How long will I love you Mike Scott Mike Scott / Andrew J. Boyle 

Tourdion Frankrike ca 1500 Ernst Th. Monsen 

Sjømannsvise Jakob Sande Sigurd Torkilsen 

Ångbåtssong Norsk Musikkforlags utgave Otto Lindblad 

Aldrig en iris Carl Michael Bellman Carl Michael Bellman / Fredrik 
Pacius 

Deep River woman Lionel Richie Lionel Richie / Eivind Ystrøm 
Petersen 

Africa David Paich Jeff Porcardo / Carol Canning 

Den finast´ eg veit Aslaug Haugen / Arne 
Moslåtten 

Andrew J. Boyle 

Hurra for deg som fyller ditt år Norsk Folketone Steinar Eielsen 

Mossesangen Dagny Kristensen Ludvig M. Lindeman 

Brudemars fra Lødingen Halvdan Sivertsen Arne Bech 
 

Drikkeviser – brukt gjennom året i passende anledninger 

The Drunken Sailor Trad Robert Sund 

Klingom Bröder  H. Wetterling 

Finska halvan  Mel: Adolph Eduard 

Marschner 

Ølpsalme André Bjerke Mel.: Kåre Siem 

Arr.: Svein A. Lindmark 

Gubben Noak C. M. Bellman Daniel Helldén 

Hatsang til lettølet   

Gammelt  Øl Den norske 

Studentersangforening 

Carl Møller 

 

Merk! Denne oversikten viser programmet slik det var planlagt til konserten. På grunn av Korona-pandemi er 

konserten som nevnt utsatt til 2021, og det kan hende at sanger som presenteres der blir noe endret. 
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MAS sanger: 

Velkommen til MAS 

Laget høsten 2006 

 

Tekst:  Thore Aas 

Melodi: (Røvervise   -Vi lister oss så stilt vi kan for vi skal ut å røve…) 

 

Vi er et meget gammelt kor, 

- ja eldre enn de fleste 

Men sangergleden i oss bor 

- vi er med på det meste. 

Vi øver hele uken lang 

- på tekster og firstemt sang. 

Vi yter vårt beste hver eneste bror 

- her i arbeiderkoret til Mettemor. 

 

Velkommen til vår festival 

- den blir nok av de store. 

Vi nyte vil av hver en klang 

- helt til den siste strofe. 

Ja sett deg godt til rette gjest 

- som kommet er til denne fst. 

Vi skal gjøre vårt beste hver eneste bror 

- her i abeiderkoret til Mettemor. 

 

For etterpå det blir bankett 

- med mye godt på bordet. 

Da skåler vi med tungt og lett 

- til formen blir den store. 

Og når du så har spist deg mett 

- da danser vi til du blir trett. 

Velkommen til alle – hver søster og bror 

- sier arbeiderkoret til Mettemor. 

 

Velkommen til alle - - hver søster og bror 

- sier arbeiderkoret til Mettemor. 
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Vaffelkamerater 

Laget høsten 2006 

 

Tekst:   Ole Magne Bakke og Willy Bjørge Johansen 

Melodi: (Vi er arbeidskamerater frøken Johansen og jeg…) 

 

 

Vi er vaffelkamerater kom å smak på vårt produkt, 

det er bare prima vare kom å kjenn på herlig duft. 

Kjøp ferske vaffelplater, kom hit å ha det gøy, 

Skal vaffelen smake ekstra godt så ta på syltetøy. 

 

Vi er vaffelkamerater kom å smak på vårt produkt, 

det er bare prima vare kom å kjenn på herlig duft. 

Vi selger også vaffel som du bare får hos oss, 

det er pølse oppi vaffelen, spesialen i fra Moss. 

 

Vi er vaffelkamerater som hver lørdag stiller opp, 

vi selger mye vaffler, de går unna uten stopp. 

Vi gleder mange menn´sker med vår lille matstasjon 

årene har gått og det er blitt en tradisjon. 

 

Vi er vaffelkamerater her ved vaffelvogna vår, 

vi møter nye mennesker og mange venner får. 

Ja vaffelvogna den er blitt et samlingspunkt i Moss 

ja kom kom kom kom kom å kjøp en vaffel her hos oss. 
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Drikkevise 

 

Tekst:  Thore Aas 

Melodi: (Tre søte småbarn med øyne blå….Venter på far.) 

 

 

Gutta fra MAS med sin dirigent 

sitter på puben og venter spent; 

Kommer montro servitøren nå? 

Vil han forstå hva vi venter på? 

Venter på ØL, venter på ØL – 

Kikker ned i glasset, og venter på ØL. 

 

Hjelpen kom ikke med første vers. 

La oss nå prove å bla opp litt cash. 

Skjønner han ikke at ØLET er slutt, 

kan han bli sagt opp og sparket ut! 

Og da får vi ØL, da får vi ØL. 

Da kan vi heve glasset – og skåle med ØL. 
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MAS Marsj 

 

Tekst:  Jan Richard Olsen 

Melodi: (Kampenguttas melodi) 

 

Å det er stas 

når kællane fra MAS 

går gjennom by´n med lua høyt i handa 

synger så det runger 

og damer med unger 

de vinker og ler 

 

De blir betatt 

og det er ikke rart 

vi vinker opg ler og synger ut vår glede 

smiler og er blié 

man skal ikke tvile 

det er kællær fra MAS 

 

Å vær på vakt 

når alle går i takt 

da kommer et C-moment fra dirigenten 

hu løfter på skjørta og vi går i grøfta 

vi vinker og smiler og ler ba ra pa pa 

det er kællær i fra MAS 
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Sist som først: 
Hva er det med dette koret mon tro 
 
Vi er jo i forberedelsen tidvis helt i bøtta 
vi øver som en tror det aldri nøtta 
Dirigenten blir lettere sur 
men det er gjerne da det snur 
 
Med lett bøyd nakke og nid 
vi går og synger på samme tid 
utrolig, finn din plass, gjør ditt beste 
det er bare å huske hvem som er din neste 
 
Noen har øva hjemme 
for å huske, ikke glemme 
Slik at orda og flyten 
blir omsatt til nyten 
 
Plutselig står vi der uten blekke 
all sjenanse er vekke 
Vi ser dirigenten gløde 
og vekke respons fra steder hun trodde var øde 
 
Hun smiler og veiver med den frie handa 
som hun aldri skulle ha gjort anna 
Vi suges med og leverer til gull 
og det er ikke bull 
Vi trenger ikke ringe noen svarer 
for det varer og varer 
 
Før jul var vi også go 
da vi sang i gangen bak Ro 
Da sang vi som skulle vi vært vetter 
denne gangen var vi even better 
 
Takk du  Kristallen den fina som drysset Stjernesludd over oss 
Verdiløse menn slik at vi fant vår Deep River Woman. 
 
Ja, kjære venn 
da står det bare en ting igjen 
For å bli virkelig stor 
må vi igjen bli et Acapellakor 
 
SED 
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Jubileumskomiteen for 125 års Jubileet i 2020: 
 

 
 

Leder Jubileumskomiteen Jan Bekkevold. Medlemmer: Trond Nilsen, Frode Monsen og Ketil 

Lundem-Meisler. 

 

Kilder: 
Korets årsmøteprotokoller, styremøtereferater, medlemsmøtereferater, enkeltreferater fra 

fest/aktivitetskomiteer og musikkutvalg, medlemslister i perioden 2006 – 2020, private notater 

og fotografier samt Hakkespetten. 

 

Jubileumsnotatet satt sammen av 2.tenor Svein Erik Dalseth. 


