MITÄ KRISTEL-KUORO ANTAA MINULLE ?!
Kuoroharrastus on minulle melko tuore
harrastus ottaen huomioon ikäni, joka on
yli 70 vuotta. Olen laulanut kuorossa ja
lauluryhmissä vasta noin 10 vuoden ajan.
Olin maanviljelijä ja karjanhoito ja pitkä
matka kuoroharjoituksiin esti lähtemästä
aiemmin. Mieli olisi tehnyt, sillä kanttori
oli testissään hyväksynyt kirkkokuoroon
mukaan. Työtä oli kuitenkin niin paljon,
että asia jäi haaveeksi.
Lapsuuden kodissani minua ei rohkaistu
mitenkään musiikin harrastamiseen ja
toiseksi, laulunumerokin oli 5-6 paikkeilla,
joten olin asiasta arka, enhän osaa laulaa!
Mielessä oli kuitenkin ajatus:
Kun jään eläkkeelle, sitten kokeilen
jospa oppisin laulamaan ja soittamaan!
Jäädessäni eläkkeelle me muutimme
Kuopioon. Nyt olen saanut ilokseni elää
tuon lapsuuden haaveen todeksi! Olisiko
niin, että taivaasta nähtiin tuo sydämeni
kaipaus, sillä heti Kuopioon muuttaessani
tultiin kysymään, olemmeko vaimoni
kanssa lauluihmisiä. Krell:in Kuopion
yhdistyksen vahvistettuun kvartettiin
tarvittiin basso ja sopraanoon vahvistusta.
Oli rohkea päätös lähteä kokemattomana
mukaan, koimme kuitenkin sen Jumalan
johdatuksena. Huomasimme myös, että
saimme taitoa oppia uutta. Aiemmin opitut
nuotinluku- ja välttävä pianonsoittotaito
auttoivat ja niin alkoi kova harjoittelu.
Sitten tuli vielä pyyntö kirkkokuoroon ja
saimme lisää oppia joukossa laulamisesta.

Kristel-kuoroon
Kerran Kristillisen Eläkeliiton Kuopion
piirikokouksessa tapasin Kristel-kuoron
puheenjohtaja Lea Könösen, hän innosti
meitä mukaan tähän valtakunnalliseen
kuoroon. Se tuntui liian vaativalta meille,
niinpä siirsimme päätöstä muutamalla
vuodella oppiaksemme paremmin laulamaan. Meillä oli melkoinen pino nuotteja
opeteltavaksi. Kun yhä uudelleen meitä
pyydettiin, niin viimein rohkaistuimme
lähtemään mukaan.
Ensimmäinen kokemus tästä kuorosta oli
harjoitusleirillä Eurajoella. Kuorolaisia oli
ympäri Suomea ja he ottivat sydämellisin
toivotuksin meidät vastaan.
Oli se mahtava kokemus todeta, että
mekin saamme kuulua oikein suureen
valtakunnalliseen kuoroon!
Vähäisiksi ja osaamattomiksi koimme
itsemme, mutta taitavat ja kärsivälliset
kuoronjohtajat ovat tässä kuorossa antaneet
aikaa oppia ja hyvä kuoronhenki on
kannustanut antamaan parastaan.
Kuorolaululla on tervehdyttävä vaikutus
ihmisen hyvinvoinnille!
Olen sen kokenut todeksi. Sitä oikein
odottaa, että milloin taas päässee laulamaan
hengellisiä lauluja Jumalan kunniaksi ja
Jeesuksen nimen kirkastamiseksi ja näin
olla evankeliumin asialla.
Usein tuntuu onnistuneen konsertin
jälkeen, kuin taivas maata koskettaisi.
Siunatkoon Jumala Kristel-kuoroa
ja sen laulajia!
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