
UNG KIRKESANG
www.sang.no • oktober 2015

En perfekt uke på Mjuklia Side 8

Guttekor Side 6 Korsommerskole 2015 Side4-5 Dirigentkurs Side 12-13



2                  Ung kirkesang 2015  Ung kirkesang 2015                 3

Leiar i landsstyret: 
Ole A. Østhassel 905 02 797 ole@sang.no

Landsstyremedlemmer 
Madelene Leidland 932 08 830 madelene@leidland.net
Øivind Mikalsen 900 19 249 oivind.mikalsen@gmail.com
Birgit S. Øygard 458 09 112 10gribs@gmail.com
Kai Steffen Østensen 454 14 793 VGDGKS@hotmail.com 
Elisabeth Spydevold 977 79 066 elisabeth.spydevold@gmail.com
Tone S. Ø. Steinkopf 900 41 393 steinkopf@online.no
Anders Jarmund 469 08 668 ajarmund@gmail.com
Rolf Axelsen Lie 951 83 114 Rolf@bokyrkje.no
Aud-Sissel F. Følstad 984 01 751 Audismusic@hotmail.com

Valnemnd  
Johanne Bjørkhaug 482 14 974 johanne.bjorkhaug@gmail.com
Susanne R. Haugland 97 097 918 susannerh@gmail.com
Beate S. Fevang 980 77 387 bfevang@drammen.kirken.no

Sekretariat www.sang.no 37 27 18 17 post@sang.no
Generalsekretær Nils Hidle 98 088 768 nils@sang.no  
Org. konsulent Per Ivar Tamnes  472 03 002 per.ivar@sang.no
Opplæringskonsulent Ingvild Ø. Vist 470 18 370 ingvild@sang.no
Vokalped. konsulent Randi MC Aarflot 992 95 700 randi@sang.no
Prosjektkonsulent Rune Bergmann  918 48 028 rune@sang.no
Prosjektkonsulent Bryan Breidenthal 975 49 003 bryan@sang.no

Ung kirkesang er bladet for deg 
som er medlem i Ung kirkesang

Redaktør: Ole A. Østhassel
Adresse: Konsul Wildsv 1, 4621 Kristiansand. E-post: post@sang.no  
org.nr. 971 337 893 Telefon: 37 27 18 17 kontonummer: 3202 20 28080

Regionledda og leiarane deira:

Ung kirkesang Agder og Telemark Rolf Axelsen Lie 951 83 114 Rolf@bokyrkje.no

Ung kyrkjesong Bjørgvin Ingrid Furdal 415 02 868 ingrid.furdal@haugnett.no

Ung kirkesang Borg Elisabeth Spydevold 977 79 066 elisabeth.spydevold@gmail.com

Ung kirkesang Hamar  Nils Tore Enget 996 38 092 nils.tore.enget@kirken-hamar.no

Ung kirkesang Nidaros Silje Vang Pedersen 907 35 272 silje.vang.pedersen@inderoy.kirken.no

Ung kirkesang Nord-Hålogaland Erlend Karlsen 917 23 578 erlend.karlsen@kirken.tromso.no

Ung kyrkjesong Møre Dirk Hauenschild 453 98 525 dirk.hauenschild@molde.kommune.no

Ung kirkesang Oslo Stift Olav Morten Wang 992 52 267 olavmorten@gmail.com

Ung kirkesang Stavanger Stift Susanne R. Haugland 97 097 918 susannerh@gmail.com

Sør-Hålogaland Ung kirkesang  Oddrunn J. Solberg 904 08 651 oddrunn.jonette@hotmail.com

Ung kirkesang Tunsberg Kristin Vold Nese 975 21 948 kristin@korskolen.no

Musica Sacra Yngvild Stuksrud 480 09 374  Yngvild.Wattum.Stuksrud@asker.kirken.no

Fornying og bevaring av 
kyrkjesongen

Ung kirkesang er ein organisasjon av, for 
og med korsongarar i barne- og ungdom-
skor knytt til menigheter i heile landet, frå 
Lista og Lindesnes i sør til Hammerfest i 
nord. Ung kirkesang har meir enn 8000 
medlemmer i omlag 315 medlemslag.  

Ung kirkesang arrangerer kurs for korson-
garar og dirigentar. Kursa blir arrangert i 
samarbeid med stifstforbunda, over heile 
landet. 

Ung kirkesang gir ut rettleiingshefte og 
materiell til bruk i medlemslaga. Noter blir 
gjeve ut på Ung kirkesangs eige forlag, 
Kirkesangforlaget. 

Ung kirkesang er ein sjølvstendig og 
demokratisk organisasjon som blei skilt 
ut frå Norges Kirkesangforbund (NKSF) 
i 1996. Ung kirkesang er bygd opp av 
stiftsforbund, eitt i kvart bispedømme. 
Ung kirkesang arbeidar for å betre kåra for 
korsong og kyrkjemusikk Gjennom fagleg 
og politisk arbeid. 

Ung kirkesang er med i desse struktura-
ne: Landsrådet for Noregs barne- og 
ungdomsorganisasjonar (LNU), Norsk 
musikkråd (NMR), Musikkens studiefor-
bund (MSF), Ungdommens Kyrkjemøte, 
Samarbeidsråd for barne- og ungdomsor-
ganisasjonar, Nordisk barne- og ungdom-
skorsamarbeid (Norbusang) og Frivillighet 
Norge.
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Visste du at du er kjempeviktig?

Ikke bare for Ung kirkesang, men for hele kirken. Ganske ofte opplever jeg å feire gudstjeneste uten å høre sang. Men-
neskene som kommer i kirken tør kanskje ikke å synge med den stemmen de har fått. Da tenker jeg bestandig: ”Det 
er jammen godt at vi har kor i Norge! Barna og ungdommene som synger i kor er ikke flaue for stemmen sin.”Uten 
sang blir gudstjenesten fattigere. Sangen har nemlig vært en viktig del av kirken og gudstjenesten helt siden starten 
for 2000 år siden. Og i hele verden synger mennesker sammen i gudstjenesten. Vi som korsangere er derfor med på å 
gjøre gudstjenestelivet i Norge mye rikere. Når vi synger med stemmen vår, tør de andre i menigheten å synge med 
stemmen sin også.

Dette er en av grunnene til at vi er så glade for at nettopp du er med i koret ditt. 
Stå på!

I sommer har det vært mye aktivitet 
i Ung kirkesang. Musica Sacra har 
hatt sommerkurs, vi har hatt pile-
grimsvandring, korsommerskole på 
Lund og korsommerskole på Mjuklia. 
Disse har gått over all forventning. 
Selv var jeg på Mjuklia og hadde en 
storartet uke der. Tenk å få synge 
i Nidarosdomen sammen med så 
mange andre flinke korsangere! Les 
mer om korsommerskolene i bladet!

Høsten er også en travel tid. Vi har 
allerede hatt guttekortreff, der 40 
syngende gutter var samlet på lille 
Lista, barnekortreff i Hareid, barne- 
og ungdomskorkurs i Kautokeino, 
styrekurs i Bergen, orgelkurs og ung-
domskorkurs i Stavanger, to dirigent-
kurs i Fredrikstad, småbarnssangkurs 
i Oslo og Tromsø og dirigentkurs i 
Mosjøen. Hvis du kjenner inni deg at 
du har lyst til å bli dirigent en dag, så 

meld deg på kurs. Ung kirkesang har 
verdens letteste nettadresse: www.
sang.no. Ta en titt innom og se!

Til slutt vil jeg ønske deg et kjempefint 
korår!

Vennlig hilsen 
Ole A. Østhassel
Leder i landsstyret

KJÆRE SANGER 
OG MUSIKER
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KORSOMMERSKOLEN 
PÅ LUND 2015

Deltakerne på nyttårsleiren 2013-14, synger i 
nyttårsdagsgudstjenesten i Fredrikstad domkirke.

Nok en sommer er slutt og det vil også si at nok en korsommerskole i Kristiansand er 
over. I år var det duket for den 20. korsommerskolen i Kristiansand og en gjeng på 
120 deltakere og ledere var samlet til jubileet i Lund kirke! 
Noe som var helt spesielt i år var bestillingsverket ”Bilder fra Jesu liv” av Johan Varen 
Ugland, som var laget spesielt til korsommerskolen på Lund i år. Verket skulle ur-
fremføres på konserten fredag kveld, litt stas var det derfor også at Johan var tilste-
de flere av leirdagene.

Helgen før deltakerne kom hadde 
junior- og ungdomslederne lederkurs, 
der gikk de blant annet igjennom 
førstehjelp og hva man bør være 
forberedt på før deltakerne kommer. 
Veldig nyttig og lærerikt, i tillegg til 
at man blir kjent med og trygg på 
de andre lederne så det blir lettere å 
samarbeide i uken som kommer. Det 
var også veldig kjekt for de lederne 

som ikke hadde vært på korsommer-
skole tidligere å få et innblikk i hvor-
dan leiren foregår. 

Mandag var dagen da deltakerne 
kom, og det oste av forventninger og 
gjensynsglede på alle kanter. 
Uken fløy unna med aktiviteter 
som maling, supergruppe, leiravis, 
dirigentkurs og bading i tillegg til 
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korøvelser. Ukens høydepunkt for 
mange var muligens den årlige turen 
til Kristiansand Dyrepark på onsda-
gen, hvor det alltid er like stas å dra 
for store som små. Det virket som de 
aller fleste hadde hatt en flott dag for 
praten gikk i ett på bussene på vei 
hjem til kirken igjen. 

Konserten på fredag ble veldig flott 
og kirken var så godt som full av 
mennesker. I tillegg til ”Bilder fra 

Jesu liv” sang også de forskjellige 
korgruppene noen sanger hver. Liv 
Marie Hofseth ledet felleskoret, og 
Lars-Erik Haga, Tonje Eriksen Askeland 
og Henrik Brusevold ledet de andre 
korgruppene som i år var guttekor, 
store jenter og små jenter. Som før 
fikk vi mange flotte kommentarer og 
skryt etter konserten. 

Fredagen ble avsluttet med under-
holdningskveld og utdeling av premier 

til de som hadde vært med 5 eller 10 
år. Lørdag var det hjemreise for delta-
kerne, og det ble mange klemmer og 
nesten desto flere tårer. 

Vil takke alle som var med på leir i 
år for en fantastisk uke, og en flott 
feiring av den 20 korsommerskolen 
på Lund! Dere er en flott gjeng, og 
jeg håper å se mange av dere igjen 
seinere. Takk for en veldig flott uke 
med dere på Lund!!

Hilsen Elisabeth Spydevold

Ps: Det er bare å melde seg på neste 
års korsommerskole :D
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- For guttar og menn som syng i kor blir det ein fast årleg møteplass i 2016, 17 og 
18, seier prosjektleiar Bryan Breidenthal. - Neste haust møtest vi i Oslo, der Sølvgut-
tene vil vere vertskap for samlinga.  Vi håpar at mange guttekor vil bruke kortreffet 
til å bygge nettverk og styrke guttkortradisjonen, seier han.

Bryan Breidenthal har vore primus motor i prosjektet ”Gå 
for gull- fra Sølvguttene til gullstrupene på Sørlandet”, 
som har arrangert to treff kvart år i 2013, 14 og 15.  Han 
og dirigenten i Sølvguttene, Fredrik Otterstad, har vore 
prosjektleiarar og dirigentar i prosjektet. Hovudfokuset 
har vore å stimulere guttekorinteressa i landsdelen. Ei 
konkret frukt av prosjektet er at det er blitt etablert eit 
nytt guttekor; Kristiansand domkirkes guttekor.

Sølvguttene og Vanse guttekor-Deo gloria har deltatt 
med korsongarar på alle dei 6 samlingane, mens det har 
vore med deltakarar frå Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Nøtterøy og Oslo i tillegg på samlingane. Prosjektet har 
hatt finansiering frå Kulturrådet, som også støttar vida-
reføringa dei neste tre åra. Planane for 2017 og 2018 er 

ikkje heilt spikra ennå, men det blir ei stor guttekorsam-
ling kvart år,  med forskjellige guttekor som vertskap. I 
2016 blir det i Oslo, og datoen er 21.-23. oktober.

GUTTEKORSAMLINGAR 
I TRE NYE ÅR

Gode historier på kyrkjebakken etter avsluttingsgudstenesta i prosjetet Gå 
for Gull, frå venstre Ian Richards, Fredrik Otterstad, Andrew Wilder, biskop 
Stein Reinertsen og Bryan Breidenthal.

Øving til avsluttingskonsert i Vanse: Andrew Wilder dirigerer  
”Gå for gull-koret,  på fremste rekke står fleire av guttane i 
Kristiansand domkirkes guttekor, som han leiar til dagleg.

Av Madeléne Leidland
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Tradisjonen tro var det også i år pilegrimsvandring i forkant av korsommerskolen på 
Mjuklia. Ungdomslederne på Mjuklia møttes i Meldal og gikk de mange kilometerne 
inn til Trondheim. Vi hadde altså Nidarosdomen som mål for første gang!

Noe av målet med pilegrimsvandringen vi i Ung kirke-
sang arrangerer er ledertrening for ungdomslederne 
– at ungdommene skal ha et godt grunnlag for å gjøre 
en lederjobb på korsommerskolen. Å gå sammen, å bo 
sammen, å være slitne sammen, å snakke sammen – det 
gjør ledergruppen godt kjent og de fungerer eksempla-
risk som et veldig sammensveiset lederteam når kor-
sommerskolen kommer i gang. 

Når vi endelig kom frem til Trondheim fikk pilegrimsvan-
drerne den store glede av å kunne synge på et comple-
torium og en morgenmesse i Nidarosdomen. Etter å ha 
gått rett i underkant av 20 kilometer hver dag har ung-
dommene øvd frem mot dette. Flere av deltagerne fikk 
tatt sine kunnskaper om gregoriansk tidebønn i bruk, og 
Eivind Berg arrangerte en helt egen sang for anledningen 

som ble en stor hit. Koret høstet gode tilbakemeldinger 
fra tilhørere som kom. 

Etter completoriumet i Nidarosdomen fikk flere av 
vandrerne utdelt et Olavsbrev. Et Olavsbrev er et slags 
diplom for at man har gått over 100 kilometer de siste 
tre årene. De vandrerne som ikke har gjort dette enda, 
fikk et bevis på at det har gått en pilegrimsvandring. 

Neste år starter vandringen i Oppdal og planene er at 
vandringen skal nå Nidarosdomen allerede i 2018. Sleng 
deg med på en minnerik tur uten sidestykke! 

PÅ VANDRING
MOT NIDAROS

Av Madeléne Leidland
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MJUKLIA
En perfekt uke på

Korsommerskole på Mjuklia er fantastisk. 
Til denne skjønne, trønderske gården 
kommer det hver sommer ivrige kor-
sangere fra nord, sør, øst og vest i Norge. 
Og når Ung kirkesang inntar Mjuklia, blir 
det magisk stemning – en uke med sang, 
lek, aktiviteter og masse strålende 
humør. Det begynner med lykkelige 
gjensyn og slutter med tårevåte farvel 
når korsommerskolen er over.
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I år var vi flere deltakere enn på 
mange år. Vi måtte ta i bruk alle 
rommene. Ungdomslederne had-
de vært på vandring helt inn til 
Nidarosdomen, og ankom Mjuklia 
dagen før deltakerne. Det var derfor 
en stor velkomstkomité som møtte 
deltakerne da de kom, og deltaker-
ne ble raskt og effektivt registrert, 
fotografert, innlosjert på rommene 
og introdusert for gruppene sine. Så 
begynte leiren, først med bli kjent-le-
ker, så med sang.

Dagene gikk som vanlig altfor fort. 
Vi padlet, klatret på klatreveggen, 
stablet bruskasser, hang i taubanen, 
spilte faceoff, sang nydelige sanger, 
koste oss i sommerværet og fant 
oss venner for livet. Korsommer-
skoleuka er alltid på mystisk vis 
kortere enn alle de andre ukene i 
året. Plutselig kom søndagen – den 
siste hele dagen… Høydepunktet på 
korsommerskolen er nemlig alltid 
deltakelsen på den store familiemes-
sen i Nidarosdomen. I år fremførte 
vi Johan Varen Uglands verk Barn i 

Guds tid på familiemessen, til stor 
suksess. Familiemessen gikk i år live 
på NRK P1, med biskop Tor Singsaas 
som liturg og predikant. Det ble en 
veldig fin opplevelse. Dirigenter den-
ne gangen var Dirk Hauenschild fra 
Molde domkirke og Martha Mikalsen 
fra Mosjøen. Sammen gjorde de en 
kjempejobb med deltakerkoret og 
ungdomskoret. 
Etter familiemessen dro vi til Pirbadet 
i Trondheim og tok oss et velfortjent 
bad, før vi satte nesen mot Mjuklia 
og hadde en fortreffelig underhold-
ningskveld.

Dette var den ellevte korsommersko-
len på Mjuklia. Enda en korsommer-
skole er altså unnagjort. Nå går 
resten av året med til mimring og 
savn. Til gjengjeld kan vi glede oss 
stort over at det blir korsommerskole 
også neste år. Informasjon om den 
kan du finne på 
www.sang.no.

En stor takk til leirsjefene, 
Madeléne og Ole, musikksjef Randi, 

dirigentene Dirk og Martha, ak-
kompagnatørene Johanne, Øivind 
og Eivind, alt mulig-mann Fred og 
general Nils, samt også andre voksne 
som bidro, for eksempel da bussen 
satte seg bom fast…

En enda større takk til alle ung-
domslederne som tok ansvar og 
ledet leiren trygt i havn.

Den største takken må gå til alle 
deltakerne og foreldrene som sender 
barna til verdens beste korleir. Uten 
dere, 
ingen leir.

Vi sees til neste år! 
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Ung kirkesang er en demokratisk organisasjon. Det betyr at du som medlem kan 
være med på å forme hva vi skal gjøre, hva vi skal jobbe mot og hva som ikke er så 
viktig. Og det er på landsmøtet disse tingene bestemmes. Landsmøtet arrangeres 
annethvert år, og i år var det i Tønsberg. På møtet deltok ca. 30 fra ni ulike stift - så 
det er plass til deg også neste gang!
 
Mange saker ble tatt opp. Blant de viktigste var kanskje 
prinsipprogram. Her står det hva vi i Ung kirkesang me-
ner og står for, så om noen spør deg om hva organisasjo-
nen egentlig handler om, kan du finne mange svar her. 
Handlingsplan ble også gjennomgått, endret litt på, og 
vedtatt. Den sier hva vi skal holde på med fram mot neste 
landsmøte. Og et forslag som dukket opp under arbei-
det med denne, og som ble vedtatt, var å utvikle en ny 
korsommerskole i Nord-Norge. Er du med på landsmøtet, 
har du altså muligheten til å påvirke ganske mye!
 
Regnskap, budsjett og økonomi er også en viktig del; å 
kontrollere at pengene brukes rett og bestemme hvordan 
vi vil bruke penger framover.
 
Landsmøtet velger også et landsstyre som, sammen med 
sekretariatet, skal gjennomføre alt som er bestemt. På 
neste møte forteller disse om hva som har skjedd, om de 
har fått til alt og hva som ikke har fungert. En slik årsmel-
ding, om det som har skjedd siden sist møte, ble også 
lagt fram på dette møtet. Og et landsstyre ble valgt.

 Leder for Ung kirkesang er nå Ole Aleksander Østhassel, 
og med ham i styret sitter Øivind Mikalsen, Madeléne 
Leidland, Kai Steffen Østensen, Birgit Salomonsen Øy-
gard, Elisabeth Spydevold og Tone Synnøve Øygard 
Steinkopf.
 
Dersom noen av disse er syke eller ikke kan møte, har vi 
tre varamedlemmer som overtar stemmeretten deres, og 
disse deltar normalt på alle møtene. Varaene er Anders 
Hagen Jarmund, Rolf Axelsen Lie og Aud-Sissel Fiksdal 
Følstad.
 
Så dersom du har noen tanker om hva som fungerer godt 
eller dårlig, kanskje har du en kjempegod ide til noe vi 
kan finne på, så ikke nøl med å kontakte en av oss! Det 
kan du enkelt gjøre på sang.no (under ”Ung kirkesang,” 
”organisasjon” og ”Landsstyret”).
 
Vel møtt på  neste landsmøte  21.-23. april 2017!

Dersom du har noen tanker om hva 

som fungerer godt eller dårlig, 

kanskje har du en kjempegod ide til 

noe vi kan finne på, så ikke nøl med 

å kontakte en av oss! 

Av Anders Hagen Jarmund
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9. – 11. oktober var 40 korsangere samlet i Rolvsøy kirke til kurs. Deltakerne var fra 
hele 16 forskjellige kor! De yngste deltakerne var 10 år og på kurs for første gang, 
de eldste var 20 og hadde vært må mange kurs før. Det var dirigentkurs – kantorile-
der – på nivå 1, 2, og 3 og i tillegg et nytt kurs – Ung dirigent. Her var det åtte jenter 
og gutter som har vært med på alle kantorilederkursene, de var på sin første samling 
av i alt tre.

Flinke instruktører lærte bort noter og taktfigurer. Det var 
korøvelser der vi øvde fram mot gudstjeneste på søndag 
der de som hadde vært med lengst fikk dirigere hver sine 
sanger. Vi sang også Johan Varen Uglands completorium 
”Aftenbønn for syngende barn” både fredag og lørdag. 
På lørdag var dette et arrangement i den store egilhov-
landfestivalen i byen, en stor kirkemusikkfestival med 
masse konserter og gudstjenester. 

Selvfølgelig ble det plass til lek og bli-kjent, tur til butik-
ken for å kjøpe godteri og en skikkelig underholdnings-
kveld på lørdagen. Alle måtte hjelpe litt til å rydde og 
vaske opp, og det var mange flinke og ansvarsfulle barn! 
På fredag spiste vi pizza, det smakte godt! 

Før hjemreise holdt instruktørene prøve for de som ville, 
og sju deltakere ble klare for nivå 2 og fire ble klare for 
nivå 3. Alle er velkommen til nytt kurs i Oslo i mars. 

DIRIGENTKURS I 
FREDRIKSTAD
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I seks år har Ung kirkesang arrangert dirigentkurs 
for korsangere. Flere hundre barn og ungdom fra 
store deler av landet har vært på kurs – kantorile-
der – nivå 1, 2, 3 og 4. Kursene går over to helger 
på hvert nivå, og ca 20 dirigenter og kantorer 
har tatt med seg sine korsangere på kurs og vært 
engasjert som instruktører, de fleste mange gan-
ger! 

Parallelt med kursene har Ung kirkesang utviklet 
et kursopplegg. Til dette har vi fått støtte fra 
Norsk kulturråd, kirkemusikkordningen. De ønsker 
å støtte tiltak som strekker seg over tid og som 
kan øke rekrutteringen til kirkemusikkarbeid. 

Målgruppe:
Musikere, musikkpedagoger, musikkstudenter, kultur-
skolelærere og ensembleledere med realkompetanse. 
Det forutsettes at deltakerne er aktive dirigenter for 
barn og unge. 

Kursemner:
Metodikk/musikalsk ledelse, stemmebruk/instrumentlære 
og repertoarkunnskap.

Organisering
Fire samlinger
1) 8. - 10. januar 2016, Stjørdal, korpraksis
2) 15. - 17. april 2016, Bergen, orkesterpraksis
3) 17. – 19. juni 2016, Bærum, korpspraksis
4) August, uke 32, organisasjonenes sommerkurs 

Mer info om pris og innhold på sang.no 

MUSIKALSK LEDELSE
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Aktivitetskalender
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Her ser du de planlagte kursene for medlemmer i 2016. Brosjyrer og 
påmeldingsskjemaer finner du på www.sang.no

Dirigentkurs 
kantorileder

kurs på nivå1-3
Nordstrand

11.-13. mars

Dirigentkurs kantorileder
kurs på nivå1-4

Bodø
12.-14. februar

Bjerkrheimjazz
Bjørgvin vårtreff

Samnanger
15.-17.april

Musikalsk ledelse
for dirigentar

Bergen
15.-17.april

Passio Olavi
Framføringshelg

Tune
15.-17.april

Kirkemusikkurs for ungdom
For orgelinteresserte

Bodø 
22.-25. april

Norbusang
Danmark/Holstebro

4. mai-8. mai

Musikalsk ledelse
For dirigenter

Stjørdal
8.-10. januar

Musica Sacra Sommarkurs
Solborg, Stavanger

22-26. juni

Pilegrim og filosofi
Dovre: Fokkstua-Oppdal

26.-31. juli

Korsommarskule Mjuklia
Nidarosdomen 5. august
Berkåk
2.-6. august

Korsommarskule 
Kristiansand
Lund
1.-6. august

Guttekortreff
Gullgruver for norsk korsang
Oslo
21.-23. oktober

Korkurs
Kautokeino
14.-16. oktober.

Kor i 
Orgelfestival
Stavanger
16.-18. september

Orgelskurs for 
ungdom
Orgelfestival
Stavanger 
15.-18. september
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Nye kor i 
Finnmark
 

I haust er det starta kor i Kautokeino og 
Masi og Alta. Dette er spesielt gledeleg 
ettersom 2014 var eit år Ung kirkesang 
ikkje hadde aktive medlemskor i  
Finnmark.

Korsongarane på kurset song i gudstenesta i 
Kautokeino kirke 4. oktober.

2.-4. oktober arrangerte Ung kirkesang kurs i Kautokeino 
og 12 korsongarar var med.  Karin Eline Hartviksen var 
kursinstruktør og leia korsongarane gjennom 5 songar på 
nord-samisk, sør-samisk, engelsk, spansk og norsk. Både 
dirigenten og tilreisande korsongarar vart kledde opp i 
kofter til framføringa i gudstenesta på sundagen!

Landsmøtet i Ung kirkesang 2013 vedtok satsing på å ut-
vikle kormusikk på samisk og kvensk. Dette arbeidet vart 
sett på vent i 2014, da det ikkje var aktive kor å samarbei-
de med. Dette kan komme til å legge seg betre til rette 
framover!

Planen er at det blir nytt korkurs i Kautokeino 14.-16. 
oktober 2016.



Hefte
og CD
375,-

SMÅBARNSSANGER
til trosopplæringen
21 nykomponerte sanger som passer for barn i aldersgruppen 0-6 år er i salg på Kirkesangforlaget. Sangene har et 
kristent innhold, og passer å bruke i trosopplæringen. Egnet metodikk og forslag til gjennomføring presenteres også. 
Sangene kan gjerne brukes sammen med eldre barn. 

CD med de innspilte sangene følger med. Her er det også singback. 

Innbundet hefte og CD, 375 kroner inkl. moms. 

Bestill på post@sang.no, eller til telefon 37271817. 
Kirkesangforlaget, Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros. 
Heftet kan også bestilles i nettbutikken på www.sang.no

UNG 
KIRKESANG


