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ORATORIUM: Publi-
kum tiljublede kor, 
solister, orkester og 
dirigent efter »Mes-
sias« i Nykøbing.

NYKØBING: I Händels ba-
rok-oratorium »Messias«, 
stadig absolut ørehængende 
trods snart 275 år på bagen, 
jubles der »wonderful« over 
profetier om Jesu, og unde-
ret lovprises med »rejoice 
grately«.

Da 90 amatørkorsangere 
fra Vestsjælland, med Ring-
stedkoret som kerne,  plus 
fire professionelle operasoli-
ster og 10 professionelle mu-
sikere lørdag havde sunget 
og spillet til det sidste amen 
i »Messias« i Nykøbing Sj. 
Kirke, blev de tiljublet med 
dundrende, taktfaste klap-
salver fra et stående publi-
kum, og der var  flere frem-
kaldelser af operasangerne 
og dirigent Bjørn Monberg.

Sidstnævnte fik særlig tak 
fra kirken for sin ledelse af 
opsætningen, og det udløste 
mere dunder-bifald fra de 
200 publikummer i den tæt 
pakkede kirke.

Alle pladser var besat. 
Der var sat ekstra stole på 
kirkegulvet, og flere publi-
kummer kunne - på grund 
af søjlerne i midten - kun 
se dele af det store kor. Det 
var opstillet i tre grupper 

foran alteret, med den store 
Jesus-figur symbolsk i bag-
grunden.      

»Messias« bygger på tek-
ster fra det gamle og det nye 
testamente - om Jesu kom-
me, lidelseshistorie, død og 
opstandelse, og menneskets 
tak for frelsen. Værket er 
spækket med store musi-
kalske følelsesudbrud, fra 
storladen glæde til frygt og 
bekymring, fortolket af kor 
eti bølgende, rytmiske pas-
sager og af opera-solisterne 
i recitativer og arier. Kul-
minerende i »For unto us a 
child is born« og  »Hallelu-
jah«-koret.

Vallekilde-bassen Jens 
Bruno Hansen var ildevars-
lende, tordnende dramatisk 
i den store arie »The trum-
pet shall sound«, og tenor 
Magnus Vigilius flænsede 
himlen i »Thou shalt break 
them«.

Händel skrev »Messias« 
for kontra-tenor, mandlig 
alt-stemme, og publikum 
kunne opleve den rigt ko-
loratur-syngende Daniel 
Carlsson, blandt andet i den 
gribende arie »He was di-
spised«. Sopran Signe Sneh 
Schreiber var det spirende 
håb i arien »He shall feed his 
flock«.  

Under det berømte »Halle-
lujah«-kor er der tradition 
for, at publikum rejser sig, 
men kun få kendte tilsyne-
ladende traditionen i Nykø-
bing Sj. Kirke. sa

Wonderful 
»Messias«

Sopranen Signe Sneh Schreiber 
sang indlevet og smukt den  
håbefulde arie »He shall 
feed his flock«.  
Foto: Per Christensen

Bjørn Monberg dirigerede det 
store kor, orkester og solister - til 

højre for dirigenten sidder bas 
Jens Bruno Hansen og tenor 

Magnus Vigilius, til venstre 
kontra-tenor Daniel Carlsson og 

sopran Signe Sneh Schreieber.  
I baggrunden det store kor. 

REGNING: Vig For-
samlingshus havde 
gemt gamle regn-
skaber, og det red-
dede dem fra en 
ekstra regning fra 
Seas-NVE.

VIG: I oktober måned blev 
Bent Pedersen kontaktet af 
Seas-NVE. Han er formand 
for Vig Forsamlingshus, og 
ifølge elselskabet havde det 
frivilligt drevne forsam-
lingshus 80 ampere-sikrin-
ger, men i mange år kun be-
talt for 63 ampere-sikringer, 
og nu skulle der betales en 
ekstra regning på næsten 
22.000 kroner for de større 
sikringer.

- Jeg blev spurgt, om jeg 
havde nogen forklaring på 
det, men da jeg aldrig har 
været i sikringsskabet, fore-
slog jeg, at de kontaktede vo-
res elektriker, der har stået 

for alle installationsarbej-
der i forsamlingshuset, si-
ger Bent Pedersen.

Mystikken breder sig
Derefter bliver sagen kun 
endnu mere besynderlig. I 
en mail til formanden skri-
ver elektrikeren, at i de 11 
år han har serviceret hu-
set, har han aldrig været i 
sikringsskabet, og han for-
klarer videre, at Seas-NVE 
har varslet, at de vil skifte 
sikringerne, så de svarer til 
de 63 ampere, som selskabet 
mener, der er betalt for. Ikke 
en god ide, er meldingen fra 
elektrikeren, der advarer 
om, at forsamlingshusets 
store køkkenmaskiner vil 
komme til at mangle strøm.

- Jeg kontaktede en god 
ven, der har arbejdet som 
elinstallatør, og som sad i 
forsamlingshusets besty-
relse i 1990’erne, men han 
havde ingen erindring om, 
hvordan sikringsproble-
merne kunne være opstået, 
og hos installatøren fik jeg 

oplyst, at vi ville få sendt en 
faktura på 21.993,75 kr., og 
når den var betalt, så skulle 
det være i orden. Det virkede 
som rigtig mange penge for 

en løsning, som vi egentlig 
ikke fik noget ud af, siger 
han.

Sagen rumlede i forman-
dens hoved, og så gik han 

ellers på jagt efter gamle 
regnskabspapirer, og i et 
ringbind gemt i et rum bag 
forsamlingshusets scene 
fandt han den nødvendi-

ge forklaring. Det viste sig 
nemlig, at der den 23. maj 
2000 var indbetalt 14.237,50 
kroner »for udvidelse af le-
veringsomfanget fra 63 am-
pere til 80 ampere.«

Bingo, huset havde sit på 
det tørre, og et par dage efter 
beklagede Seas-NVE ulej-
ligheden og trak betalings-
kravet tilbage, men rodet 
frustrerer Bent Pedersen.

- Jeg synes godt nok, at det 
er grotesk, at hvis mine for-
gængere som formænd ikke 
havde gemt regnskaberne 
ud over de lovpligtige fem år, 
og jeg ikke havde været så 
heldig at finde kvitteringen, 
ville forsamlingshuset have 
mistet 22.000 kr., og den ene-
ste bemærkning, Seas-NVE 
har, er »vi beklager ulejlig-
heden«, siger han.

Hos Seas-NVE har Kri-
stoffer Høst-Madsen under-
søgt sagen, men det har ikke 
været muligt, at få en kom-
mentar før deadline.

kønig

Gamle papirer reddede forsamlingshuset

Vig Forsamlingshus var ved at komme i alvorlige økonomiske problemer på grund af fejlregistreringer 
hos Seas-NVE.


