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

Landsstyremedlemmer 
Anders Jarmund 469 08 668 ajarmund@gmail.com
Aud-Sissel F. Følstad 984 01 751 audismusic@hotmail.com 
Birgit S. Øygard 458 09 112 10gribs@gmail.com
Henriette Skagen  415 49 294 henriette_viktoria@hotmail.com
Magnus Obrestad 476 86 311 magnus.obrestad@outlook.com
Rolf Axelsen Lie 951 83 114 rolf@bokyrkje.no
Selma Holmquist 472 51 057 selma.holmquist@icloud.com
Sofie Vreim 991 59 059 sofievreim@hotmail.com
Tone S. Ø. Steinkopf 900 41 393 steinkopf@online.no

Valnemnd  
Johanne Bjørkhaug 482 14 974 johanne.bjorkhaug@gmail.com
Susanne R. Haugland 970 97 918 susannerh@gmail.com
Øivind Mikalsen 900 19 249 oivind.mikalsen@gmail.com

Sekretariat www.sang.no 37 27 18 17 post@sang.no
Generalsekretær Nils Hidle 98 088 768 nils@sang.no 
Organisasjonskonsulent Per Ivar Tamnes  472 03 002 per.ivar@sang.no
Opplæringskonsulent Ingvild Ø. Vist 470 18 370 ingvild@sang.no
Vokalpedagogisk konsulent Randi MC Aarflot 992 95 700 randi@sang.no
Organisasjonskonsulent  Tuva Ystad Gederø 480 22 860 tuva@sang.no
Prosjektkonsulent Bryan Breidenthal 975 49 003 bryan@sang.no
Organisasjonskonsulent Johanne Stafsnes 452 58 677 johanne@sang.no

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

Redaktør: Nils Hidle
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 (SA) Rolf Axelsen Lie  951 83 114  rolf@bokyrkje.no

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

Ung kirkesang Hamar (SA)  Maria Notland  994 79 393  maria.notland@gmail.com

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

Ung kirkesang Tunsberg (SA)  Kristin Vold  975 21 948  kristin@korskolen.no

Ung kyrkjesong Bjørgvin (V)  Tojne Eriksen 900 98 551 ta749@kirken.no

Ung kirkesang Stavanger Stift (V) Susanne R. Haugland 970 97 918  susannerh@gmail.com

Sør-Hålogaland Ung kirkesang (N) Mette Siv Dyrnes  971 58 047  msdyrnes@gmail.com

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

Ung kirkesang Nidaros  Kristin Eidhamar Næss 977 79 581  kristin.eidhamar.naess@gmail.com

Ung kyrkjesong Møre  Kathinka Møller  473 80 303  kathinkarm@gmail.com

Musica Sacra  Anne Karin Stormyr 913 94 982  kantor@jondalkyrkje.no

Fornying og bevaring av 
kyrkjesongen

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 Kautokeino i nord. 
Ung kirkesang har meir enn 8000 medlem-
mer i omlag 340 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 de-
mokratisk 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 strukturane: 
Landsrådet for Noregs barne- og ung-
domsorganisasjonar (LNU), Norsk  
musikkråd (NMR), Musikkens studiefor-
bund (MSF), Koralliansen, Kulturalliansen, 
Ungdommens Kyrkjemøte, Samarbeidsråd 
for barne- og ungdomsorganisasjonar, 
Nordisk barne- og ungdomskorsamarbeid 
(Norbusang), Det Europeiske kor- 
forbundet (ECA) og Frivillighet Norge.
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Ung kirkesang er til for dere som leser 
dette bladet. Uten dere er Ung kirkesang 
ingenting. Det er dere som samles for å 
synge hver uke. Det er dere som synger 
i kirkene våre. Det er dere som farger 
gudstjenestene våre med sang, dans og 
liturgi. Det er dere som kommer på kor-
sommerskoler og kurs og samlinger som 
vi arrangerer. 

Vi som sitter i landsstyret i Ung kirkesang ønsker at dere skal 
bruke oss. Vi ønsker å være et verktøy dere kan bruke i korar-
beidet deres. Derfor arrangerer vi kurs og korsommerskoler, slik 
at dere kan komme og få inspirasjon, nye venner og lære nye 
sanger. Derfor gir vi ut masse ny musikk som dere kan bruke. 
Derfor deler vi ut penger slik at dere kan kjøpe korkapper, 
noter og dra på kortur. Vi ønsker at det skal være gøy å synge 
i kor!

Det er også derfor vi sender ut dette bladet i postkassene 
deres. I dette bladet kan dere lese om mye av det fantastiske 
som skjer i Ung kirkesang. Her er det rapporter fra de fire kor-
sommerskolene våre. Her kan du også lese om det som kanskje 
er norgeshistoriens største guttekorsamling. Du kan lese om 
regionkoret som var på kortur til Shanghai. Ja, det er mye som 
skjer i Ung kirkesang.

Til slutt vil jeg ønske hver og en av dere et flott korår!

Vennlig hilsen 
Ole A. Østhassel
Leder i landsstyret

Vi som synger i Ung kirkesang kor er  
invitert til festival i Sverige neste år. 
Den går av stabelen 20.–24. mai. 

Det er fire dager fullpakket med sang, nye vennskap og flotte 
opplevelser i Nyköping. I år var 3 av 22 kor på festivalen i 
Finland norske, og vi håper at neste år blir vi enda flere unge 
kirkesangere som kan dele sanggleden med våre nordiske 
venner. Du og ditt kor kan melde dere på forskjellige worksho-
per som passer for dere og være med på en fantastisk lang-
helg. Dette er en kor-tur for dere som vil være med i den store 
nordiske korfamilien.

NORBUSANG 2020  
I SVERIGE

HEI, DU SOM  
SYNGER I KOR

Av: Johanna W. 
Hidle

Etter avslutningskonsert i Borgå: Nidarosdomens 
jentekor var med på Norbusang-festivalen 2019.
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Korsommerskole på Mjuklia
På korsommerskolen på Mjuklia i år var vi 85 deltakere med smått og stort, med  
deltakere fra 8 til 15 år og ledere fra 16 år og oppover. Det var 15. gang det var  
korsommerskole på Mjuklia.

15-åringen markerte feiringen med  
familiegudstjeneste i Nidarosdomen 
under Olavsafestdagene, som også ble 
sendt på radio, og i løpet av uken øvde 
vi masse på flott kormusikk som skulle 
fremføres under denne gudstjenesten. 
Den dagen vi tilbrakte i Trondheim var 
vi også på besøk på Vitensenteret. 

I tillegg til å synge i kor har vi ulike 
aktiviteter som kanopadling, klatring, 
bruskassestabling, kjempefotball og lek 
og spill som man kan vokse på å delta 
i. På grunn av varmen ble hele aktivi-
tetstiden på mandag brukt på stranda 
i Berkåk. På onsdagen fikk også alle de 
som hadde lyst prøve taubanen testet 
den. 

Siste kvelden er det den tradisjo-
nelle underholdningskvelden. 
Her kan alle som vil opptre 
med enten en sang eller en 
sketsj, og korene opptrer 
for hverandre. At uken 
ble en suksess viste 
seg ekstra når vi tra-
disjon tro avsluttet 
med salmen ”må 
din vei komme deg 
i møte”. Som alle år 
før sitter deltagerne 
igjen med gode 
minner og vennskap 
etter årets sommer-
kurs. 

Takk for et 
flott år!

Av: Henriette 
Skagen

Korsommerskoledeltakerne øver til gudstjeneste i Nidarosdomen.
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PILEGRIMSVANDRING 2019

Vandrarane møtte kvarandre ein varm dag på Dombås stasjon, 
og starta vandringa med å ete jordbær ute i finværet. Etter 
bli-kjentrunde og tidebøn gjekk turen vidare til Fokstugu, der ein 
badetur i ein kald kulp og eit etterlengta måltid varm sodd møt-
te oss. Neste dag gjekk vi oss vill på fjellet, men det kom ikkje 
i vegen for ein omfattande filosofisk samtale om leiarrolla og 
førebilete. Omsider fant vi vegen til ein nydeleg kjøttkakemid-
dag på Hagesæter camping. Etter ei natt der gjekk pilegrimsleia 
vidare opp Vårstigen, ein lang, bratt bakke frå dalføret langs E6 
opp til det høgste punktet på heile leia. Etterpå gjekk vi oppå 
fjellet og så ned til idyllen på Ryphusan. Her blei det badetur og 
grilling – samt stuing av litt for mange inn i éin hytte – før siste 
vandringsetappe tok oss til Oppdal stasjon og toget kjørte oss til 
korsommarskulen på Berkåk.

Dei som er leiarar på korsommarskulen 
på Mjuklia går ei pilegrimsvandring mot 
Nidarosdomen for å førebu seg til leir og 
leiarrolle. Vandringsdagane fylles med 
song, filosofiske samtalar, leiartrening og 
tidebøner. Vandringa i år gjekk frå Dom-
bås til Oppdal, og på fire dagar gjekk 
leiarane heile 70 km! Dette svarar til over 
170 rundar på ein friidrettsbane. På 170 
rundar får ein opplevd mykje saman, og 
vandrarane blir ein samansveisa gjeng.

Av: Birgit S.  
Øygard

Deltakarane på vandringa er leiarar på korsommarskulen på 
Mjuklia, her er dei glade for at første etappe nesten er ferdig!

Pilegrimsleia frå Dombås til Oppdal er ein høgfjellsettappe.

Morgonbøn – før avmarsj frå Ryphusan i Vinstradalen.



6                  Ung kirkesang 2019  Ung kirkesang 2019                 7

Hvilken musikk  
hører osten på?  
Svar: Ostepop

Hørt i en svensk  
musikkforretning: 
 – Har dere piano- 
stykker? – Nei, vi selger 
bare hele pianoer, vi.

To snegler holdt på å 
krysse en stille landevei. 
Plutselig roper den ene: 
- Skyndt deg! Løp! Det 
kommer en buss om 
fire timer..

Meitemarkens  
nasjonalsang: Deilig er 
jorden
Ekornets nasjonal-
sang: Kanskje kommer 
konglen

Har du hørt om høna 
som hadde så høy feber 
at den verpet ferdig 
kokte egg?

Morroside

Av: Aud-Sissel  
F. Følstad

KRYSSORD

Det du har på føttene

Det gule på himmelen

Gruppe med sangere

Norges hovedstad

«Refreng» på salme

Korsommerskolen i Trøndelag

Måltid på ettermiddagen

Stort instrument i kirka

Leder for koret

Det du går på i hverdager

Det du bærer skolebøkene i

Vindretning

Skolearbeid

Skogens konge

Løsningsord:
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Av: Ole Aleksander 
ØsthasselGUTTEKOR: En historisk helg

Et historisk stort kor framfører Mozarts requiem i Oslo 2018. Nytt kortreff i 2020: Ung kirkesang planlegger guttekortreff med Mozarts 
Requiem allehelgenshelg 2020. 30. oktober –1. november 2020 vil Bodø Domkirkes guttekor sammen med Arktisk filharmoni være 
vertskap for guttekortreff. Informasjon om treffet finner du på www.sang.no

Helgen 2.–4. november 2018 var en historisk helg, i alle fall for Ung kirkesang. Over 
300 gutter og menn var samlet i Oslo domkirke for å synge Mozarts Requiem. Har 
det noen gang vært et større guttekor i Norge?

Helgen var en del av guttekorprosjek-
tet «Gullgruver for norsk korsang», 
som er det andre treårige prosjektet i 
guttekorsatsingen. Med store samlin-
ger i Stavanger (2016) og Kristiansand 
(2017), var forventningene store til 
samlingen i Oslo. Ikke bare skulle Oslo 
domkirke fylles, men orkesteret for 
anledningen var selveste Kringkastings-
orkesteret (KORK). Resultatet ble to ut-
solgte konserter. Undertegnede hadde 
sammen med generalsekretæren tatt 
plass i kongelosjen, og kunne melde om 
mange begeistrede, tårefulle ansikter. 
Sjeldent har «REX!» lydt mer kraftfullt 
enn akkurat denne kvelden.

 

Når så mange gutter og menn  
samles i Oslo – de fleste av dem til-
reisende – er det mye som må klaffe. 
Takket være et fantastisk vertskap i Oslo 
domkirkes guttekor, med Ann-Kristin 
Smith Moe som sjefsorganisator, gikk 
helgen knirkefritt. Å sørge for at 300 
gutter og menn kommer seg ned i 
krypten i Oslo domkirke for å spise mel-
lom øvelsene, krever en enorm logistikk. 
Men her hadde Oslo domkirkes gutte-
kor satt alle kluter til, og koblet store 
deler av foreldreapparatet på saken. Det 
var nok av mat til alle, og alle fikk spist 
seg mette mellom slagene. En stor takk 
til Oslo domkirkes guttekor for at denne 
krevende helgen gikk så bra! 

En stor takk skal også Fredrik Ottestad 
ha, som dirigerte dette enorme gut-
tekoret og orkesteret på begge kon-
sertene. Han og Sølvguttene har vært 
uvurderlige i Ung kirkesang guttekor-
satsing. Primus motor for satsingen, er 
Bryan Breidenthal, som selv var til stede 
i helgen med gutter fra Vanse Guttekor 
– Deo Gloria. Bryans iver for guttekor 
har satt store spor i Norge. 

I kjølvannet av guttekorsatsingen håper 
vi at flere gutter skal se hvor gøy det er 
å synge i kor. Det er fantastisk når det 
blir startet flere guttekor i Norge, og 
det er fantastisk når guttekorene kom-
mer sammen for å inspirere hverandre!
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Nok et år har det vært korsommerskole 
på Lund, og nok et år har det vært ett 
av sommerens høydepunkt! Helgen før 
leiruken samlet lederne seg på Lund for 
å ha lederkurs og forberede seg til uken. 
På søndagen fikk lederne synge på 
gudstjeneste i Kristiansand domkirke!

På mandag strømmet det inn deltake-
re til Lund kirke, klare for å se gamle 
venner og oppleve nye eventyr. Og 

som hvert år, ble uken eventyrlig. På 
tirsdag dro alle sammen til stranden, vi 
grillet pølser og hamburgere og koste 
oss i vannet. Dagen etter var det tur 
til dyreparken, en dag som for mange 
er høydepunktet i uken. På fredagen 
var vi etter en uke med øving klare for 
konsert i Lund kirke. Konserten i år ble 
en spennende og innholdsrik konsert 
med mye forskjellig musikk, og alt i alt, 
en stor suksess!

På fredag kveld avsluttet vi tradisjonstro 
med underholdningskveld. Morgenen 
etter dro deltakerne hjem, mens leder-
ne ble igjen til søndagen for å delta på 
gudstjeneste i Lund kirke.
Nok et år har korsommerskolen vært 
fantastisk, og det kommer det til å fort-
sette være i mange år fremover. Håper 
på å se mange kjente og nye ansikt på 
Lund neste år! 

Korsommerskolen på Lund har også i år vært et sommereventyr for minnet. Sørlands-
varmen og den flotte korsangen gjør uken til en unik opplevelse for korsangere rundt 
hele Norge.

Av: Magnus  
Obrestad

EN UFORGLEMMELIG UKE MED 
SØRLANDSSOMMER OG SANG!

Konsert i Lund kirke fredag kveld.

Ledergruppen på gudstjeneste i  
Kristiansand domkirke

Korsommerskolen på tur i dyreparken!
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Som ungdomsleder treffes vi noen 
dager før de andre og tar kurs for 
hvordan vi skal gjøre uken best mulig 
for deltakerne. Jobben vår er å passe 
på deltakerne og sørge for at alt går 
slik det skal og at alle inkluderes. Når 
deltakerne kommer starter vi uken 
med å bli kjent med hverandre, leke og 
finne oss til rette. Etter hvert begynner 
korøvelsene hvor vi alltid har fantastis-
ke dirigenter som hjelper oss å utvikle 
ferdighetene våre på gøyale måter som 
alle tar nytte av. 

Vi får servert alle måltider hvor vi sørger 
for at alle blir gode og mette slik at vi er 
klare for resten av dagens aktiviteter. Vi 
blir hvert år invitert med på å se et stort 

Sankthans-bål tennes like ved kirken. 
Midt i uken reiser vi inn til sentrum av 
Harstad for å dra på Grottebadet, et 
lite badeland der alle har det 
supergøy. Vi arrangerer også 
underholdningskveld hvor 
deltakerne kan melde seg på 
å vise frem sang, dans, magi, 
lek og moro eller teater. Det 
er alltid like stas å se hvor ta-
lentfulle alle er og hvor sterke 
vi er sammen. Vi avslutter 
uken med en direktesendt 
radiogudstjeneste fra Tron-
denes Kirke i sammenheng 
med Festspillene i Nord, en 
årlig festival som arrangeres i 
Harstad.

Håper på å se deg på Sangfest Nord til 
neste år! Med vennlig hilsen Marie.

Alle på sangfest utenfor Trondenes kirke

Sangfest Nord i Harstad er et arrangement for deg som ønsker å skape minner for 
livet sammen med gamle og nye venner med mye sang og latter. Kurset tar sted like 
utenfor Harstad sentrum på Trondenes. 

Av: Marie WangSANGFEST NORD 2020 –  
EN UFORGLEMMELIG OPPLEVELSE

Johanne Stafsnes instruerer deltakerne


