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helgen kan "Fosse- konserter og rært rundt pa aI§rimen,, i Blaker feire O0-års ders- og sykehjem- Slike bessk
jubileum og markerer det foretar de regelrnessig og prorer
med en konsert på Bings' å være minst en garrg i året på
foss ungdomsskole på Sø. hvert sted. yært
Koret har
i kontinuerlig
rumsand søndag. Foruten
drift, helt siden stårten. Ør'elsene
koret deltar også Kåre Ør- foregar hver mandag vekseiris
nung. Normalt øver man på Blaker Skanse og Haugtun
hver mandag, men nå lør skole. .Fossegrimen" har hele tikonserten blir det mye eks- den vært et blandet kor.
trarepetisjoner. Det var helt
På jubileumskonserten som ar-

tydelig da lndre besøkte Blaker Skanse søndag ettermiddag hvor koret under Ørnungs ledelse konsentrerte
seg om de tingene som de
skal gjøre sammen konsertdagen.. Men allerede i
slutten på mai blir det mer

markering av jubileet. Da
uFossegrimen» stå
som arrangør tor et. stort

skal

sangerstevne innen Romerike sangerlag. Formannen i
jubileumsåret er Bitten
Foss, dirigenten Sigmund
Karlsen.
Sangkoret "Fossegrimen" ble

stiftet den 4. mars

1924. (Jubile-

umskonserten hoides attså akkurat på 60-årsdagen) i Fossum
krets i Blaker hvor man Øvde. Jo-

han Tønsberg var fØrste

for-

mann, og den fØrste dirigenten

var Johan Enger, som gjorde
svært mye for koret. Han var

med i rundt 30 år. Fra begynnel-

sen av var medlemstallet omkrinø

16 man hqr rroriart

on dal

rangeres førstkommende sgndag
blir det et svært variert program,
fta 1?00-talls musikk via Beailes

til

moderne musicals. Dessutæn

blir det norske folkeviser. Kåre
Ømtng skal ha sin egen avdeling
på konserten, men skai også akkompagnere koret i seks numre.
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t1'der i hlen fall på der lbrdi

man har fremdeles roedl.ernmer
som har væn med i nesten 6O år.
"Fossegrimen" har flere ganger

samarbeidet med lokale grupper

i

bygda som trekkspillklubben.
organisten i kirken og musikkorpset. Formannen for koret
kan fortelle at hun synes det er
svært inspirerende å ha en profesjonell musiker som Kråre Ørnung til

å

lede sangen. Ørnung er

kjent som akkompagnetør og ar.
beider ved musikkhlyskolen i
Oslo.

