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Liv Marie Hofseth  938 16 928 livmarie@sang.no

Ung kirkesang Stavanger bispedømme

Edgar Hansen  51 66 23 89 edghansen@gmail.com

Sør-Hålogaland Ung kirkesang  

Oddrunn Jonette Solberg 75 12 92 60

oddrunn.jonette@hotmail.com

Ung kirkesang Tunsberg     

Ellen Marie Fredheim 41 54 87 61 

Musica Sacra    

Anne Karin Stormyr   91394982  anne.karin.stormyr@kvamnet.no

Ung kirkesang Nord-Hålogaland 
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Ung kirkesang er ein organisasjon av, for og med korsongarar 

i barne- og ungdomskor knytt til menigheter i heile landet, frå 

Lista og Lindesnes i sør til Kirkenes i nord. Ung kirkesang har 

meir enn 7500 medlemmer i omlag 315 kor.  

Ung kirkesang arrangerer kurs for korsongarar og dirigentar. 

Kursa blir arrangert i samarbeid 

med lokalforbunda, over heile 

landet. 

Ung kirkesang gir ut 

rettleiingshefte og 

materiell til bruk 

i kora. 

Noter blir gjeve ut på eige forlag, Kirkesangforlaget. 

Ung kirkesang er ein sjølvstendig og demokratisk organisasjon 

som blei skilt ut frå Norges Kirkesangforbund 12. oktober 1996. 

Ung kirkesang er bygd opp av stiftsforbund, eitt i kvart bispe-

dømme i tillegg til Musica Sacra.

Ung kirkesang arbeidar for å betre kåra for korsongen 

gjennom fagleg og politisk arbeid. Ung kirkesang er med i 

desse strukturane: Landsrådet for Noregs barne- og ungdoms-

organisasjonar (LNU), Norsk musikkråd (NMR/MSF), Ungdom-

mens Kyrkjemøte, Nordisk barne- og ungdomskor samarbeid 

(Norbusam). Du finn meir om oss på www.sang.no.

På www.sang.no finn du fullstendige adresser, fleire telefonnummer og meir kontaktinformasjon.
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Det er gledelig å endelig ha et nytt 
medlemsblad å dele med dere! Jeg håper vi kan 
fortsette å bruke bladene som en felles 
plattform med informasjon om aktuelle 
aktiviteter og tilbud.

I disse dager står opplæring på plakaten. Vi vet 
godt at det drives opplæring rundt om i alle 
kor, og for at korarbeidet skal holdes oppe og 
at flere skal få ta del i det gode selskap, er 
dirigentene helt avgjørende. Sammen med 
Høgskolen i Volda kunne vi i januar ønske en 
flott gjeng nye studenter velkommen på videre-
utdanning i barnekorledelse, og gleder oss til å 
følge dem videre i studieløpet.

Det har en god stund vært arbeidet med å få 
til et nivådelt opplegg for korlederkurs for 
korsangere fra 11 år og oppover. Den kompe-
tansen korsangere sitter med etter mange år 
i kortrappene er verdifull, og vi er stolte over 
å ha et opplegg for første nivå. Nå står nivå 2 
for tur og allerede til høsten regner vi med å 
kunne tilby kurs på dette nivået.

Sommeren og høstens arrangementer venter 
mange deltakere og det er fortsatt plass på 
flere av dem! Går du og kanskje også noen du 
kjenner med en dirigentspire i magen, eller 
har du lyst til å delta på kurs eller leir, ta en 
tur innom nettsidene våre og se om noen av 
tilbudene kan passe!

Vennlig hilsen Jenny Lindheim, 
Leder i landsstyret

Kjære korvenner!

“For at korarbeidet skal 
holdes oppe og at flere skal 

få ta del i det gode sel-
skap, er dirigentene helt 

avgjørende.”
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Det er fortsatt plasser igjen på korsommer-
skolen på Mjuklia. Etter mange dager med 
synging, grilling, bading og hesteridning på 
Mjuklia, reiser alle deltakerne inn til Trond-
heim for å synge i en av de staseligste kirkene i 
Norge, selveste Nidarosdomen!

Korsommerskolen byr på jentekor, guttekor, ungdomskor og 
felleskor med flinke og opplagte dirigenter og engasjerte kor-
sangere. Edle Stray Pedersen, Ann-Kristin Haglid og Ole 
Aleksander Østhassel skal dirigere korene, og Veronica Stavang, 
Johanne Bjørkhaug og Johannes Kvangarsnes skal holde orden 
på deltakerne. 

Det er sjette året det blir avholdt korsommerskole på Mjuklia, 
og det er mange som lar seg friste til å komme igjen flere år 
på rad. Når du blir 16 år, har du mulighet til å være med som 
guru på korsommerskolen, og få ansvar for deltakerne og kurs 
i hvordan det er å være leder for en sommerleir, eller andre 
arrangementer for den saks skyld. 

Prisen for korsommerskolen er kr 3500. Påmeldingsskjema 
ligger på www.sang.no. Du kan også melde deg på ved å ta en 

telefon til 37271817 eller sende en mail til post@sang.no.

Syng med oss i Nidarosdomen i sommer!

Bilder: Under: Guttekoret øver til konsert. Midten: I fjor sang koret 
utenfor Nidarosdomen, i år skal vi synge inni kirken. 
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Syng med oss i Nidarosdomen i sommer!

Over: Jentekoret øver på prosesjonen

Under: Det er alltid tid til bli-kjent-leker 

Over: Skulle du bli lei av å synge, går det an å ta seg en padletur i 
kano, eller kanskje et bad hvis været er fint.
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Er du den neste korlederen i Ung kirkesang?                                                 

Er dette deg? I så fall passer det bra å være med på kantorilederkurs! 
Bildet er fra et direksjonskurs under korsommerskolen på Lofthus, og foran notestativet står Ole Aleksander Østhassel.
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Alle kor trenger en leder. Sangerne må dirigeres, organiseres,  undervises, og inspireres. Derfor satser Ung kirkesang 
på kantorilederkurs for unge mellom 13 og 18.  Kurset er delt opp i 3 nivåer, som hver er delt opp i 2 kursdeler. På 
slutten av hvert nivå må deltakerne ta en prøve for å komme videre til neste nivå. Det første nivå er helt grunn-
leggende dirigering og notelære, og passer for alle korsangere, mens de videre nivåene er mer krevende.

Å delta på kantorilederkurs er svært lærerikt både for en korsanger og for andre! Du lærer å dirigere, om musikk og 
om noter. Dessuten lærer du å være en leder, noe du kan bruke både i korsammenheng, og i enhver annen leder-
oppgave. Kantorilederkurs er sosiale og opplevelsesrike, og passer for alle unge korsangere.

Mer informasjon og påmeldingsbrosjyrer finner du på www.sang.no/kurs så fort den blir klar.

Er du den neste korlederen i Ung kirkesang?                                                 

Kantorilederkurs i Ung kirkesang i 2010 og 2011:

Når     Hvor     Hva

Mjuklia, Berkåk 26. - 31. juli   Korsommerskole, nivå 1 & 2

Lund, Kristiansand 2. - 7. august    Korsommerskole, nivå 1

Rolvsøy   24. - 26. sep.  Nivå 1, del 1

Stavanger  høsten 2010   Nivå 2

Ulsteinvik  22. - 24. okt.  Nivå 2, del 1

Åsane, Bergen  Januar 2011    Nivå 1, del 1

Nidaros   2011    Nivå 1, del 1
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Giganttreff i Bjørgvin
Ung kirkesang Bjørgvin sitt vårtreff gikk av
stabelen 16. - 18. april. Treffet var i år lagt til 
Kinsarvik i vakre Hardanger. 

Vakkert var det, men også kaldt! Været bød på 3 – 4 

grader og regn som i perioder gikk over til sludd.

Altså, et perfekt øvingsvær!

Ikke bare slo vi temperaturrekord (vi pleier ALLTID å ha 

godt vær på vårtreffene våre!), men vi slo også en annen 

og mye bedre rekord, nemlig rekord i antall deltakere! 

For et par år siden startet vi opp med å dele treffet i tre 

grupper; guttekor, jentekor 6-11 år og jentekor 12-18 år. 

Det har tydeligvis vært populært og har gjort at vi har 

hatt en jevn strøm av flere gutter og flere ungdommer 

de siste årene. Så her kommer tallene våre fra i år: Rundt 

regnet var det 30 gutter, 120 jenter 6-11 år og 50 jenter 

12-18 år, altså 200 sangere fra 18 ulike kor fra Sveio i sør 

til Dale (i Sunnfjord) i nord! 

I tillegg var vi 50 voksenledere godt fordelt på de ulike 

korene. Vertskapet vårt med Ingrid Haugstveit Instebø og 

Inger Elisabeth Aarvik i spissen gjorde en formidabel jobb 

med å legge til rette for gjennomføringen av helgen.

Instruktørene våre i år var Jan Røshol (guttekor), Ingrid 

Pedersen Furdal (jentekor 6-11 år) og Ragnhild Eide 

Akslen (jentekor 12-18 år).

Lørdag kveld hadde vi konsert i Kinsarvik kyrkje og 

søndag deltok vi på gudstjeneste i Ullensvang kyrkje.

En fantastisk helg – kortreff anbefales!

Tonje Eriksen Askeland, leder i UKB

Bilder: Over: Det mannsterke guttekoret øver til konsert. Øverst høyre: Jan Røshol er fornøyd med oppmøte og innsats. 
Nederst høyre: Bjørne Ellefsen Aarvik demonstrerer sangglede.
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“En fantastisk helg - kortreff anbefales!”

Bilder: Over: Det mannsterke guttekoret øver til konsert. Øverst høyre: Jan Røshol er fornøyd med oppmøte og innsats. 
Nederst høyre: Bjørne Ellefsen Aarvik demonstrerer sangglede.
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Aktivitetskalender 2010

26. mai
Kurs i filosofisk samtale Oslo

28. juni - 4. juli
Musica Sacra Evenes, Sør-Hålogaland

28. juni - 1. juli 
Korleir Orreneset, Møre

20.-25. juli 
Pilegrimsvandring, Dombås - Hjerkinn- Berkåk

 
26.-31. juli 

Korsommarskule Mjuklia Berkåk

2.-7. august  
Korsommarskule Lund, Kristiansand 

(Ungdomsleiarar 30.7.-8.8)

10.-12. september
Din er natten, Stavanger

18. september
Kortreff Borg Ås

24.-26. september 
Kantorilederkurs nivå 1, Rolvsøy

28.-30. september 
Mikkelsmess, Trondheim

22.-24. oktober  
Kantorileder nivå 2, Ulsteinvik 

4.-5. november
Korlederkurs, Tromsø

19.-21. november
Stiftsledermøte, Tønsberg

Påmeldingsbrosjyrar for Korsommarskulane, Musica Sacra, Landsmøte m.v. finn du på www.sang.no. 
Fleire kurs og meir informasjon blir lagt ut på nettsidene så snart det let seg gjere.
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I sommer blir det arrangert sangleir for alle fra ni år 
og oppover på Orreneset i Sunnmøre. Kurset varer 
fra mandag 28. juni til torsdag 1. juli. 

For dere som ikke allerede skal på korsommerskole 
er dette en god anledning til å få rørt litt på 
stemmebåndene! Og for dere som skal på kor-
sommerskole, er det kanskje noen som oppdager at 
én ukes synging ikke er nok? I så fall vil en helg på 
Orreneset være et godt tillegg til feriesyngingen.

Det blir både jente-, gutte-, barne-, og ungdoms-
kor, med andre ord noe for enhver smak. Randi 
Lundemo skal være hovedinstruktør, og leiren blir 
avsluttet med en flott konsert i Sykkylven kirke 
torsdag ettermiddag. Vil du gjøre noe annet enn å 
bare synge, er det muligheter for å bade, ri, padle i 
kano eller bare være sammen med andre som 
synger i kor. Velkommen skal du være!

Sangleir på Orreneset

Din er natten - på norsk orgelfestival
Vil du være med og synge kompletorium på 
festival? Norsk orgelfestival går av stabelen 
11. – 19. september i Stavanger, og ”Din er natten” 
fremføres som avslutning på åpningsdagen.

Ung kirkesang inviterer til kurs i Stavanger i for-
bindelse med norsk orgelfestival. Program for 
helgen er å fremføre ”Din er natten” av Harald Gul-
lichsen og Eivind Skeie i Stavanger Domkirke lørdag 
kveld, og å synge på gudstjenesten i Stavanger 
Domkirke  søndag formiddag. 

Ragnhild Hadland leder kurset, og Stavanger Dom-
kirkes Ungdomskantori er med på fremføringen. 
Påmelding kan gjøres ved å ringe 37271817 eller 
sende mail til post@sang.no.

Bildet er fra Mjuklia, men det blir like morsomt på Orreneset!

Du finner informasjon om og påmelding til 
begge kursene på www.sang.no/kurs
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Så høg som himmelen

”Jupmele mov ryöjnesjæjja lea” betyr, for de 
som ikke snakker sørsamisk, ”Herren er min 
hyrde”, og er tittelen på Kirkesangforlagets 
nye sanghefte med sanger på samisk. 

Sangene er resultatet av en komponistkonkurranse som Ung 

kirkesang lyste ut i fjor, for å øke oppmerksomheten rundt 

sanger på samisk og bidra til at det blir laget 

kvalitetsproduksjoner på alle Norges offisielle språk. 

Prosjektet er gjennomført med støtte fra Landsrådet for 

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Suksessen med denne komponistkonkurransen har også 

medført at Ung kirkesang vil lyse ut en ny komponist-

konkurranse for sanger med samisk tekst, se http://www.sang.

no/komponistkonkurranse.html. Det er også aktuelt å sette opp 

et kurs med fokus på samisk sang i Nord-Hålogaland til høsten. 

Nærmere informasjon om dette kommer på www.sang.no når 

det blir klart.

Jupmele mov ryöjnesjæjja lea

Et nytt sanghefte med fire sanger til bruk i 
gudstjenesten er gitt ut på Kirkesangforlaget. 

Sangene tar opp følelser som både barn og voksne kan kjenne 

seg igjen i, fra følelsen av å være så glad at man vil klappe i 

hendene, til at man noen ganger er lei seg og helst vil skrike. 

”Så høg som himmelen er over jorda” er en sang om Guds 

kjærlighet til jorden og menneskene som bor på den. 

Sangene kan sette en ramme rundt for eksempel en 

familiegudstjeneste, men de kan også brukes hver for seg, 

skriver Edgar Hansen i forordet til heftet. Hansen har skrevet 

melodier og arrangement til tekster av Heidi Strand Harboe. 

Sangene er skrevet for barnekor med diskantstemme og 

piano/orgel, og det er notert besifring slik at man kan 

supplere akkompagnementet med forskjellige instrumenter.

Prisen for heftet er kr 30,-, og er til salgs i nettbutikken til Ung 

kirkesang på www.sang.no.

Heftet koster kr 25,-, og kan kjøpes i Ung 

kirkesangs nettbutikk på www.sang.no.
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JAG VÄLJER DIG
Ni underbart vakre sanger for og med barn 

med tekst av Gunilla Stierngren 
og musikk av Boo Egebjer (og fl ere) 

Order nr. C2703  Pris kr. 125,-

UNGDOMSMESSE
En ung messe av Odd Johan Overøye. 

Bestilt av Kirkerådet i forbindelse med ny 
musikk til gudstjenesten. 

Order nr. C2798  Pris paritur kr. 156,-

PRELUDIUM
Ny norsk orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen 

NÅ KOMPLETT I  5 BIND 
Se nettbutikken for mer informasjon

www.musikkforlaget.no

order@cantando.com 
tel: 51 86 90 00 • faks: 51 86 90 01

Annonse3-mai10.indd   1 05.05.10   16.06

Ung kirkesang er ein landsomfattande organisasjon med 

meir enn 7500 medlemmer i meir enn 300 medlemskor. 

Saman med kyrkjemusikkonsulenten i Borg bispedømme, 

utlyser vi med dette:

 

Komponistkonkurranse
songar til kjernetekstane i trusopplæringa 

Prisnemnda vil vurdere songar for barn og unge i 

tre klassar: 2-6 år, 7 - 11 år og 12-18 år. A capella, eller med 

akkompagnement (sats og/eller besifring),

til dei bibelske tekstar kyrkjemøtet har bestemt skal vere 

kjernetekstar i trusopplæringa. (Plan for trusopplæring 

”Gud gir –vi deler”, vedlegg 2.) Bibeltekstane kan brukast 

direkte frå siste bibelutgåve eller i parafrase (omdiktning) 

Bidrag kan leverast på alle norske språk herunder m.a. 

kvensk og samiske språk.

Innleveringsfrist 1. oktober 2010 for 7-11 år og 

1. februar 2011 for 2-6 og 12-18 år.

Juryarbeidet skal vere avslutta innan somaren 2011 og pris-

tildelinga blir kunngjort i haustnummeret av medlemsbla-

det Ung kirkesang, samt på Ung kirkesang sine nettsider. 

Vinnarane får sine bidrag utgitt på Kirkesangforlaget, Ung 

kirkesang sitt noteforlag, og må akseptere kontrakt for å 

vere med i konkurransen. Det er avsett til saman kr 60.000 

til premiar. Vinnarsongane vil bli gitt ut i notehefte eller 

som einskildnoter.

Vilkåra, kontraktmal, og nermare opplysningar om 

konkurransen kan ein få frå Ung kirkesang. (www.sang.

no/komponistkonkurranse.html) Innsendte komposisjo-

nar vil bli anonymt vurdert av ei prisnemnd med desse 

medlemmene: Anita Brevik, Henrik Ødegaard og Beate 

Strømme Fevang.

Prisnemnda står fritt til å forkaste

eller belønne eit kvart bidrag med premie.

Send bidrag til: Ung kirkesang, Fylkeshuset,

2325 Hamar. Tel: 37 27 18 17.

E-post: post@sang.no. Nettsider:www.sang.no.
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Morosider 

Vits:
Hørt på skolen: - Hvilket uttrykk er det mest 

brukte på skolen?
- Vet ikke.

- Helt riktig!

Slik gjør du:
1: Se konsentrert på de fire små prikkene omtrent

midt i bildet og hold konsentrasjonen i 30 sekunder.
2: Lukk øynene og bøy hodet bakover (fortsatt med 

lukkede øyne).

Illusjon:
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Gåter:
Hvorfor satt gutten sykkelen sin ved siden av 

sengen da han skulle legge seg?

Hva er det som fyller et helt hus
og er mindre enn en mus?

Hva er det som går uten føtter?

Hva er det som går opp når regnet
faller ned?

Se svar nederst på siden

Løsning gåter: - han er redd for å gå i søvne - sneglen - tiden- paraplyen 

Kryssord:

1. Stedet for Korsommerskolen i Kristiansand
2. Det norske ordet for “song”

3. Begrep for det å synge sammenhengende

4. Guds hus
5. Sanger og melodier er ...

6. Tiden for lang ferie
7. Stedet for Korsommerskolen sør for 

Trondheim
8. ”lys” herrestemme

9. ”mørk” herrestemme
10. ”mørk” damestemme

11. Symbol som beskriver toner
12. Synonym for moro
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Ung kirkesang har fått støtte til å starte 
arbeidet med å  lage nye sanger til kjerne-
tekstene i bibelen. Det skal også lages en 
database der man enkelt kan finne en sang 
som passer til teksten man skal bruke i guds-
tjeneste, på korøvelse eller ved andre anled-
ninger.

Komponistkonkurransen vil ha kjernetekstene som 
utgangspunkt, og utfordrer komponister til å lage melo-
dier til de mest kjente og brukte tekstene i bibelen. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Ung kirkesang og 
Kirkemusikkonsulenten i Borg bispedømme. Prosjektet 
er tildelt penger fra Kirkerådet. Databasen vil bli utviklet 
over de neste tre årene, og resultere i en oversiktelig og 
lettvint måte å finne fram i notejungelen. 

Det vil bli lagt opp til en søkefunksjon som skal gjøre det 
enkelt å lete etter forskjellige kriterier, for eksempel en 
spesifikk tekst, eller en sang som passer til en bestemt 
søndag i kirkeåret. Akkurat hvordan dette blir seende ut 
er ennå ikke avklart, men arbeidet vil begynne før 
sommerferien. Informasjon om komponistkonkurransene 
og fremdriften i prosjektet blir lagt ut på www.sang.no

Skal sanke sanger       
Ung kirkesang skal sanke inn nye sanger - både med samisk og norsk tekst - men kanskje ikke med lasso.

returadresse:
Ung kirkesang
2325 HamarB: 


