Nyhedsbrev
Sct. Peders Kirke
November 2018

Mindeord om Karsten Blond
Af Vibeke Bonde Persson og Kasper Laursen

En mand er gået bort. En mand der kunne noget særligt! Noget med musik. Med kor.
Med øje for detaljer, de mest guddommelige klange, former, fraser, musikalsk indsigt og
overskud.
For udenforstående var det måske svært at se, hvad der gjorde Karsten til noget særligt,
men havde man først sunget under hans ledelse, havde man mærket det. Den fantastiske fornemmelse af at musikken nåede helt ind i sjælen, og blev sunget ud med inderlighed, med styrke, med et stykke af én selv - og i samhørighed. Sådan at man kunne føle
den største lykkerus og inderligste smerte på én gang.
Hos Karsten blev utallige sangere oplært i kormusikkens ædle kunst og introduceret for
mange smukke, spændende og til tider meget krævende værker, som tilsammen har været
med til at give den enkelte sanger musikalske kompetencer, som har båret vidt og bredt.
Nogle nåede at synge under hans ledelse i tre måneder, andre i et par år og for en hel del
var det et bekendtskab over flere årtier, hvor man i perioder så Karsten oftere end sine egne
forældre.
Som den ellers altid ydmyge Karsten kunne finde på at sige: ”Tænk, hvor mange
jeg har fundet i rendestenen og gjort til
gode sangere”. Men det var netop det,
han kunne; han kendte potentialet i den
enkelte og vidste, hvordan han kunne få
det optimale ud af én, uanset startniveauet. Det var altid den rette blanding
af tro, tillid og forventning. (fortsættes)

➔

Noget man som korsanger altid stræbte efter at leve op til.
Man genkalder sig, hvordan Karsten ville have sagt ”Ingen sovsen på tonerne!”,
”Overbinding de næste 14 takter… det er ingen problem”, ”Man kan da sagtens holde den
tone i en halv time; nu skal I høre…” eller ”HOLD KÆFT!”, hvis det var nødvendigt.
Selvom Karsten ikke længere er her, lever minderne og musikken forsat videre i os. For dét
skylder vi ham en evig taknemmelighed!

Husk blandt andet i November:
3. nov.

Musikgudstjeneste

7. nov.

Stille kirke

10. nov.

FUK Jubilæumskoncert
Mortensaften

12. nov.

Filmaften

13. nov.

Madpakkehygge

13.-15. nov. TV-optagelser DR Kirken (se program)
22. nov.

Torsdagscafé

23. nov.

Advents-retræte

29. nov.

Spaghettigudstjeneste

Mandag

Kreativ klub

Torsdag

Café 30+ & Brætspilscafé
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