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Trenger du absolutt alt du eier og 
har? Neppe. Hva med å kvitte deg 
med mye av det og gi mer til de 
fattige – som Jesus sa?

STEIN GUDVANGEN
stein.gudvangen@dagen.no

En vakker tanke for noen, for an-

dre noe å jobbe systematisk med. 
Stian B. Kilde Aarebrot er en slik 
mann. Han leder noe du kanskje 
ikke har hørt om før eller skjøn-
ner hva betyr: Jesusdojo. De fire 
siste bokstavene har kommet hele 
veien fra Japan og krever en for-
klaring:

– Dojo brukes om treningsste-
dene innen kampsport og medi-
tasjon i Japan, og det betyr direk-
te oversatt «stedet der du lærer 
veien», forteller Aarebrot.

– En Jesusdojo er «stedet der 
du lærer Jesu vei», og den lærer 
du vel så mye gjennom praksis 
og trening som gjennom teori, 
mener han. Lørdag viste Aarebrot 
og andre ildsjeler i Sub Church i 
Oslo noe av hvordan det kan gjø-
res hvis man vil leve enklere. I et 
forsøk på å følge Jesu ord om å 
selge det man eier og gi pengene 
til de fattige, ble det arrangert 
bakgårdssalg ved inngangen til 
menigheten i Kirkegata.

«Enkelhet» er navnet på Aa-
rebrots dojo, og deltakerne har 
«forenklet sine hjem», solgt ting 
de eier og endret kurs for å kunne 

gi pengene til de fattige. Mange 
har også gjennomført pengespa-
reeksperimenter og kuttet ut take 
away-kaffe, levd alkoholfritt og 
lagt til side et fast beløp daglig i 
en periode. De vil bli «klokere 
pengeforvaltere, mer rundhån-
det, rause og gavmilde» og vil 

«forstå hvilken makt det er å kun-
ne klare seg med mindre».

– Vi ville praktisere kristen-
troen og ha praksisfellesskap med 
andre, sier han. DAGEN

Les mer på dagen.no

Det startet som et vanlig 
barnekor i for 11 år siden. Nå 
er Soul Children blitt både en 
bølge – og en eksportvare.

STEIN GUDVANGEN
stein.gudvangen@dagen.no

Deltakerne i Holmenkollstafetten 
var det klart flest av i Oslo sen-
trum lørdag, men barnesangerne 
fra Soul Children var de som sang 
absolutt vakrest. Og de var helt på 
høyden i entusiasme.

På rådhustrappa sto et gigakor 
på 1750 barn mellom 10 og 16 år 
og sang av hjertens lyst. Det var 
bare å gå etter lyden.

Har laget lyd lenge
Lyd har de laget helt siden Ragn-
hild Hiis Ånestad hevet dirigent-
stokken første gang i mars 2001. 
Det startet med barne- og ten-
åringskoret Oslo Soul Children. 
Siden har det bare vokst, og fel-
leskoret på rådhusets sjøside var 
så stort at ingen vidvinkellinse 
kunne favne det.

Barna har strømmet til, og det 
er blitt flere og flere kor, i Norge og 
utenlands. Tidlig ble det behov for 
en festival dit alle korene ble invi-
tert. Årets utgave er den åttende.

Med årene er Soul Children 
blitt mer enn et kor. Det er et kon-
sept andre kan bygge på. Pr. mai 
2012 har over 80 kor i Norge tatt 
etter det Hiis Ånestads første kor. 
I tillegg kommer omkring 30 kor 
utenlands. Tyskland er størst med 
sine 13, men det er også kor i Ja-
pan, Indonesia, India, Slovakia, 
Bangladesh, Sverige og USA. Om 
kort tid startes det kor i land nr. 9.

– Det begynner et kor i Kenya 
til høsten, forteller korgründer 

Hiis Ånestad til Dagen. Hun pus-
ter smilende ut etter storkoropp-
levelsen på Rådhusplassen, men 
kunne ikke slappe helt av før et 
omfattende weekendprogram ble 
avsluttet søndag med Soul Chil-
dren Party i Oslo konserthus.

Fulgte hjertet
– Veksten har vært stor. Du må ha 
gjort et eller annet riktig.

Ragnhild Hiis Ånestad smiler 
beskjedent og forklarer hva det 
begynte med:

– Det jeg har gjort, er å følge 
hjertet mitt, sier hun og fortel-
ler at det begynte med en Willow 
Creek-konferanse i 1999.

– Det var tydelig et kall, sier 
kvinnen bak korsuksessen. Hun 
jobber i Normisjons barne- og 
ungdomsarbeid, Acta. Soul Chil-
dren-korene er knyttet til Acta 
eller til Frikirkens barne- og ung-
domsarbeid, Fribu. Hiis Ånestad 
har en CV med mye og sang og 
musikk på. Hun har vært styrele-
der for Skjærgårdsgospel, sunget 
i Reflex og deltatt i Norwegian 
Gospel Voices. Så oppdaget hun at 

tilbudet til dem mellom 10 og 16 
var skralt. 

– Noe manglet for denne al-
dersgrupppen. Jeg ville lage mu-
sikk de kjente seg igjen i, som var 
kul og som passet også for barn 
som ikke går på bedehuset.

– Hva synger Soul Children-
barna om?

– Det handler om hele livet. Vi 
ærer Gud, men det skal være ekte 
og troverdig. Vi vil være med og 
prege samfunnet, heie hverandre 
fram, og vi vil at alle barn skal bli 
sett, sier Hiis Ånestad.

– Dere når åpenbart ut.
– Det gror forferdelig fort, og 

det kommet 10-20 nye kor i året 
nå. De popper opp hele tiden. Vi 
har gode ledere som driver etter 
visjonen og som ser hvert enkelt 
barn, sier hun og tror dette er noe 
av forklaringen på at det er blitt en 
suksess.

Stort nettverk
Et så stort nettverk av kor krever 
etter hvert ganske stor adminis-
trasjon og at man jevnlig får møte 
dem som er ledere – eller crew, 

som det heter. En del av festival-
programmet har da også vært se-
minarer for dem som står midt i 
arbeidet med alle de små og store 
sangerne.

– Vi har ukentlig kontakt med 
alle korene og tre ansatte i Acta 
som jobber med dette. Her på fes-
tivalen treffer vi mange av lederne. 
Utenom den årlige festivalen har  
vi lokale og regionale ledersamlin-
ger, forklarer Hiis Ånestad.

Det er blitt mye å håndtere etter 
hvert som hennes korkall er blitt 
til en stor norsk og internasjonal 
korsuksess. DAGEN

Norsk kristen korsuksess eksporteres 

STORKOR: Himmelen er nok full av stjerner

KALL: – Jeg har fulgt hjertet mitt. Det var et 
tydelig kall, forklarer Ragnhild Hiis Ånestad om 
bakgrunnen for Soul Children-bevegelsen. 
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Vi rydder og henter 
boss, rot og skrot.

Gjør det enkelt, 
du peker vi bærer.

Ring: 979 62 677

Bosshenting.no

Soul Children

 ◗ Det finnes 80 Soul Children-kor i 
Norge, omkring 30 andre steder 
i verden. Det startet med Oslo 
Soul Children i 2001. Siden er det 
etablert Soul Children-kor i land 
som USA, Japan, Indonesia, India, 
Bangladesh, Tyskland, Sverige og 
Slovakia.

 ◗ Korene er for barn i alderen 10 til 
16 år. De synger i stilartene gospel, 
rock, pop, soul og Rythm`n Blues. 

 ◗ Det er også dannet kor for barn 
under 10 år, Pre Soul Children, og 

for dem som er eldre enn 16, Soul 
Children Family Choir, det siste som 
en arena for hele familien.

 ◗ Soul Children-lederne må dele vi-
sjonen om å vinne og bevare unge 
for Jesus Kristus.

 ◗ I helgen var det Soul Children-
festival i hovedstaden fra fredag til 
søndag, med tett program for blant 
andre 1750 unge sangere samt 
dirigenter, ledere, foreldre og andre 
interesserte.

FAKTA

Enklere liv for å hjelpe fattige

FLERE ROLLER: Randi Margrethe Mathiasdatter Larsen deltar i 
Jesusdojo både som en som kvitter seg med egne ting og for-
enkler livet, handler under bakgårdssalget og står bak disken 
og betjener andre kunder. I bokhylla fant hun en lesverdig bok 
til en rimelig penge. FOTO: STEIN GUDVANGEN


