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Plass til enda flere Roar Jacobsen og de andre i Jeløykameratene hør gjerne fra andre som vil synge i kor.

Roar har sunget i Jeløykameratene
i 64 år
I 1953 og 1954 var Roar Jacobsen leder i Jeløy-kameratene. Nå er vi 2011, og
fremdeles synger Roar 2. bass i mannskoret.
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Etter 64 år i Jeløykameratene, svarer 83-åringen med korets motto når
Moss Avis spør hva kordeltakelsen gir ham:
– Sangen høyner, løfter, gleder
sangen menneskesinn foredler
det som ei i ord kan sies,
gjennom melodi befries.
Toneveldets undermakt
samler oss i broderpakt
– Jeg har hatt veldig mye glede av å synge i Jeløykameratene. Vi har
alltid hatt et veldig godt kameratskap. Det eneste det har vært forbudt å
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snakke om har vært religion og politikk, smiler Jacobsen utdypende.
Syngende kjøpmann. Mange vil kjenne ham som tidligere kjøpmann. På
det meste drev han fem butikker i Moss, hadde 70 ansatte og omsatte
for 50 millioner kroner i året.
Da var det godt å koble helt ut med sang sammen med gode kamerater.
– Det er «helsosamt» å synge, sier Håkon Borch i koret.
– Ja, du får riktig pust, nikker Roar.
– Og så får du sjelefred. Du kan være så sliten og lei og stresset når jeg
skal på øvelse. Men når du går derfra er du alltid i godt humør, mener
Håkon.
– Ja, noen dager tror du at du ikke orker, men når du først setter i gang,
kommer kreftene, nikker Roar.
– Du blir glad av å synge, konkluderer Håkon.

Fra hjertet og for hjertet
Roar var 19 år da han kom med i Jeløykameratene i 1947.
Det var kamp om de 15 korplassene den gangen, og da broren til Roar
måtte gi seg, smatt Jacobsen inn på brorens plass. Vel å merke etter
prøvesang. Uten videre forberedelser. Men ett vet han:
– De som skriver sangtekster, skriver dem fra hjertet. Derfor er det også
viktig å legge hjertet sitt i sangen.
Roar fikk stemmeprakten i fødselsgave, og mange har nok hørt ham
gjennom hans over 50 år lange engasjement som sanger for Moss
Begravelsesbyrå. I tillegg har han hatt solistoppgaver med jevne
mellomrom. Og han har tatt sin tørn som leder av koret.
Ikke bare var han formann i 1953 og 1954, han satt også som leder fra
1976 til 1982, og var sålede leder ved korets 50-årsjubileum i 1981. Og
han ledet koret i 1990 og 1991, og fikk da gå fram i Grieghallen og
motta førstepremien på 10.000 kroner og diplom da Jeløykameratene
stilte med det minste koret, men likevel vant landskonkurransen.

Vil ha med flere
I dag holder Roar og kona fortsatt stand i eneboligen på Sauåsen. Roar
spiller tennis, synger i kor, og er fornøyd med livet. Helt i tråd med hva
Jeløykameratene lover når de nå ønsker seg flere kamerater fram mot
80-årsjubileet neste år:
– Jeløykamerater har det morsommere, opplever mer, lever lenger,
holder helsen bedre, får bedre humør og synger penere, lokker koret.
Under dyktige Tatiana Grushinas ledelse forbereder jeløykameratene
nå årets julekonsert, samt jubileumsåret. da skal de synge i Moss og
Bergen og delta i gigantiske Nordisk mannskorfestival i Latvia.
– Syng med og bli med! Oppfordrer Jeløykameratene.
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