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Leiar i landsstyret: 
Ingrid Berg 459 68 729, ingrid@sang.no

Landsstyremedlemmer 
Ole A. Østhassel 905 02 797 ole@sang.no
Birgit S. Øygard 458 09 112 10gribs@gmail.com
Grethe Johanne Aarvold 481 92 009 gretheaarvold@gmail.com
Henriette Skagen   415 49 294 henriette_viktoria@hotmail.com
Jenny Syse 902 11 631 jennyhelene.syse@gmail.com
Ola R. Vik 971 18 899 ola.r.vik@gmail.com
Selma Holmquist 472 51 057 selma.holmquist@icloud.com
Tone S. Ø. Steinkopf 900 41 393 steinkopf@online.no
Trygve Mikalsen 951 53 908 trygve.mikalsen@gmail.com

Valnemnd  
Johanne Bjørkhaug 482 14 974 johanne.bjorkhaug@gmail.com
Aud-Sissel F. Følstad 984 01 751 audismusic@hotmail.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  
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
Org. konsulent  Tuva Ystad Gederø 480 22 860 tuva@sang.no
Prosjektkonsulent Bryan Breidenthal 975 49 003 bryan@sang.no
Org. konsulent Johanne Stafsnes 452 58 677 johanne@sang.no
Org. konsulent Rolf Axelsen Lie 951 83 114 rolf@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 Sør-Aust Elisabeth Spydevold 977 79 066  elisabeth.spydevold@gmail.com

Ung kirkesang Vest Susanne R. Haugland 970 97 918  susannerh@gmail.com

Ung kirkesang Hålogaland Mette Siv Dyrnes  971 58 047  msdyrnes@gmail.com

Ung kirkesang Nidaros - Møre Johanne Bjørkhaug 482 14 974 johanne.bjorkhaug@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 
Hammerfest i nord. Ung kirkesang har 
meir enn 8000 medlemmer i omlag 300 
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 4  
regionledd, Hålogaland, Nidaros-Møre, 
Vest og Sør-Aust. 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  
ungdomsorganisasjonar (LNU), Norsk  
musikkråd (NMR), Musikkens  
studieforbund (MSF), Koralliansen,  
Kulturalliansen, Ungdommens  
Kyrkjemøte, Samarbeidsråd for barne-  
og ungdomsorganisasjonar, Nordisk  
barne- og ungdomskorsamarbeid  
(Norbusang), Det Europeiske kor- 
forbundet (ECA) og Frivillighet Norge.

Kirkesangforlaget – Ung kirkesangs forlag
Kirkesangforlaget gir ut noter og anna materiell høveleg til bruk i medlemslaga. Det er faste innsendingsfristar for  
komposisjonar og songar 1. februar og 1. september, og forlagsstyret vurderer alle innsendte bidrag anonymt. Styret er  
sett saman av kyrkjemusikarane i landsstyret. Send bidrag til nils@sang.no
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Det blir nyttårsleir i Stavanger. Frå 
onsdag 29. desember til 1. januar 2022. 
Henriette Skagen skal vere dirigent, 
Ola Vik akkompagnatør, Johanna Hidle 
leirsjef, med Jenny Syse som assistent 
og vi skal vere i Stokka kirke.  Silje Sel-
vær, kormor frå Ullensvang, har meldt 
seg til kjøkkenteneste, så det skal bli 
orden på matstellet også! 

Deltakarane øver fram mot nyttårsgudsteneste i St. Petri 
kirke. Prisen blir kr 1750 for dei som betaler før 1. desember. 
Ungdom som fyller 13 år i 2021 og eldre kan vere med. 

Ung kirkesang arrangerte fleire nyttårsleirar i Fredrikstad, 
den siste ved nyttår i 2015. I åra seinare har det vore eit 
sakn, og nyttårsleir var eit tiltak som Landsmøtet i 2021 
ynskte å få tilbake. Meir informasjon om nyttårsleiren finn 
du på www.sang.no.
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KJÆRE  
SANGERE!
Jeg er veldig imponert over din innsats gjennom 
året! Det å drive med korsang under en pandemi 
er ikke bare enkelt. Nå ser vi fremover, og det 
med god grunn. Det å synge i kor handler om 
fellesskap og om sangglede, noe vi best får til 
sammen og fysisk. Derfor håper jeg vi får masse 
av dette i året som kommer! Lykke til med alt det 
spennende som skjer.

Vennlig hilsen Ingrid Berg

Av: Nils Hidle

NYTTÅRSLEIR 2021-22

Nyttårsleiren syng i Fredrikstad domkirke, 2014.
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Alle deltagerne på landsmøtet
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LANDSMØTE 2021
I år ble det arrangert landsmøte i Ung kirkesang! Landsmøtet fant sted over en helg i august på Mjuklia. 
Årets landsmøte var litt spesielt, på grunn av koronapandemien ble det gjennomført med 1 meters av-

stand, men det stoppet oss ikke fra å ha en hyggelig og produktiv helg.

Forberedelsene til landsmøtet startet 
for mange allerede i juni, da flere  
av delegatene møttes på zoom for  
forberedelsesmøte, der vi gikk  
gjennom hvordan landsmøtet 
gjennomføres. Heldigvis slapp vi å 
gjennomføre selve landsmøtet på 
zoom. I august møtte 50 delegater, 
observatører, landsstyremedlemmer 
og medlemmer av sekretariatet opp 
på Mjuklia for en innholdsrik helg. 
Helgen startet med bli-kjent-leker før 
vi gikk videre til middag og åpning av 
landsmøtet. Dagen avsluttet vi med 
completorium. 

Lørdagen gikk til gruppearbeid der vi 
diskuterte og delte erfaringer. Ikke  
minst diskuterte vi handlingsplan 
og årshjul, som forteller hva Ung 
kirkesang skal gjøre de kommende 
årene. Her var det mange som kom 
med gode forslag og som til og med 
tok til talerstolen for å dele de gode 
forslagene. Underveis tok vi en pause 
for å ha korøvelse og taubane! Videre 

diskuterte vi årsmelding og budsjett 
før vi kledde oss opp til middag. 
Utover kvelden ble det holdt taler og 
det var allsang. Til slutt rundet vi av 
dagen med completorium og sosialt 
samvær.

Søndagen startet med valg. Der 
takket det gamle landsstyret for 
seg, som hadde sittet 
siden 2019, og et nytt 
landsstyre ble valgt for 
de neste to årene. Ingrid 
Berg ble valgt som leder, 
Selma Holmquist, Birgit 
Salomonsen Øygard, 
Tone Synnøve Øygard 
Steinkopf, Ole Alek-
sander Østhassel, Ola 
Riveland Vik og Trygve 
Mikalsen ble valgt som 
styremedlemmer, og 
Henriette Viktoria Eide 
Sagen, Grethe Johanne 
Aarvold og Jenny Helene 
Syse ble valgt som 

varamedlemmer. Samtidig ble også 
revisor og valgkomité for neste  
periode valgt. Vi avsluttet lands- 
møtet med morgenbønn og lunsj før 
avgang. 

Tusen takk for et flott landsmøte! Vi 
sees igjen til neste landsmøte 14.–16. 
april 2023, i Tønsberg.

Avstemming på landsmøtet

Av: Jenny Helene 
Syse
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HAR DU BESØKT  
«SINGING TOGETHER  

BEFORE WE MEET»?

Ung kirkesang lanserte sin nye 
ressursplatform for samøving i 
slutten av september. Har du  
vært innom Ung kirkesangs  
nettside og sett hvor gøy og  
nyttig den kan være?

Her kan du finne fram til sanger og øvelser du selv ønsker 
å synge, og du kan finner ressurser som dirigenten din 
ber deg bruke mellom øvelser. Den gjør at vi kan «synge 
sammen før vi treffes» til neste øvelse på forskjellige må-
ter. I utprøvingsfasen presenterer vi ressurser til Mozarts 
Requiem. Disse er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å 
lære å synge dette fantastiske storverk. 

Etter hvert kommer flere prosjekter, læringsforslag m.m. 
Det som finnes online i dag er kun første trinn av prosjek-
tet. Vi håper å kunne lansere trinn to i høst—følg med følg 
med! Trinn to vil inkludere veiledning om hvordan du kan 
lage dine egne øvingsfiler og dele dem med andre. Da kan 
vi øve sammen med andre vi kjenner før vi treffes til øvel-
ser. Blir du først vant med å bruke ressursene i trinn en, vil 
neste trinn bli enda artigere. 

Hvordan blir du med?
• Søk opp Ung kirkesangs nettside  
 på www.sang.no
• Scroll ned til den grønne knappen  
 «SiNGING TOGETHER before we  
 meet» og trykk på den!
• Trykk på nye knapper som gir deg  
 adgang til noter, øvingsfiler,  
 øvingsvideoer m.m. 

• Finn det du liker best å synge  
 sammen med og kjør i vei!
• Lykke til med egen øving og øving  
 sammen med andre!

 
«SiNGING TOGETHER before we meet» er et prosjekt som 
Ung kirkesang har fått bevilgninger fra Landsrådet for bar-
ne- og ungdomsoranisasjoner (LNU) til å gjennomføre. Alle 
ressurser som er lagt ut til dette prosjektet kan brukes fritt 
av hvem som helst. Kun ressurser som ikke er rettighetsbe-
skyttet vil bli fritt tilgjengelig for alle. 

Mer informasjon om prosjektet kan fås av prosjektlederen 
via e-post bryan@sang.no. Oddgeir Kjetilstad og Johannes 
Köpple er med i styringskomitéen, og Richard Fossland er 
prosjektets rådgiver for data, lyd og bilde.

Av: Bryan  
Breidenthal

Richard Fossland trykker på knappen og «Singing together  
before we meet» går live online.
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KORSOMMERSKOLE
PÅ LUND

Årets korsommerskole på sørlandet gikk av stabelen ved Drottningborg 
Videregående skole. Her var det helt fantastiske omgivelser. 

Små og store koste seg masse med sang, bading og lek hele uka. I år var det deltakerrekord med hele 119 deltakere! Tirsda-
gen er alltid badedag, og selv om vi var på et nytt sted var det intet unntak i år også. Til forskjell fra tidligere år hadde vi 
stranda for oss selv! Onsdagen hadde vi en veldig flott dag med strålende sol i dyreparken. Høydepunktet ble selvfølgelig 
urfremføring av Påskeverket, med musikk av Odd Johan Overøyet og tekst av Arne Bruvoll. Begge to var tilstede, og Odd 
Johan medvirket også på tangenter. Dette var stas, og det var ikke en eneste fot som stod stille under siste sang “There is 

joy”! KSS is joy, og jeg gleder meg allerede til neste år på Lund.

       

I dyreparken: Det var rekordmange deltakarar på korsommarskulen i 2021. Og deltakane kom frå alle 11 fylke.

Av: Ingrid Berg
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Bading høyrer med på korsommarskulen!.

Leirsjefar: Andrea, Anne, Ingrid og Ole Kristian.   
Dei blir med i 2022 også!

Koret øvde inn og framførte  eit nytt påskeverk (les om dette på 
siste sida i bladet). Neste år blir det varierte jubileumssongar, i høve 

at Ung kirkesang feirer 25 år.

Etter avsluttingskonserten: Glade korsongarar og medverkande etter den første framføringa av påskeverket.
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VANDRING MOT  
Nidarosdomen

Tradisjonen tro var det også i år pilegrimsvandring i forkant av korsommerskolen på Mjuklia. I år var vi 
21 pilgrimer på vandring mot Nidarosdomen. 

Noe av målet med pilgrimsvandringen er ledertrening i for-
kant av korsommerskolen på Mjuklia. Et annet høydepunkt 
er å få delta på gudstjeneste i den kirken vi kommer frem 
til. I år var det selveste Nidarosdomen. 

På vandring i år har vi hatt undervisning,  filosofiske samta-
ler, guiding av Nils, tidebønner, korøvelser, og selvfølgelig 
fått oppleve masse flott natur. Å gå sammen, å bo sammen, 
å være slitne sammen, å snakke sammen – det gjør leder-
gruppen godt kjent og de fungerer som et sammensveiset 
lederteam på korsommerskolen på Mjuklia. 

Da vi kom frem til Trondheim var det også i år flere av 
vandrerne som fikk utdelt et Olavsbrev i Pilegrimsgården. 
Dette får alle som har gått 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 års vandring vil være fra Dombås over det høyeste 
partiet av pilgrimsleden mot Nidarosdomen. Bli med da vel!

Av: Henriette 
Skagen

Framme ved målet: vandrarane i 2021
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Pilegrimskoret øver i NidarosdomenPilegrimskoret øver i Nidarosdomen

Completorium i Skaun. Undervegs på vandring syng pilegrimane  
i kyrkjene dei kjem forbi. 

Pilegrimskoret syng i Nidarosdomen
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Korsommerskole  
PÅ MJUKLIA

Sommeren 2021 kunne vi nok en gang arrangere korsommerkole på Mjuklia. Til tross for en noe mindre 
korsommerskole i 2020, kunne vi glede oss med over 100 til stede på Mjuklia. En uke med korsang og  
aktiviteter, øvelser og moro. Og med mål om å synge for fullt igjen i Nidarosdomen.

Med friskt mot ble korsommer-
skolen på Mjuklia holdt på nytt. 
Til tross for at det ble holdt en 
noe mindre leir året før, kom det 
en hærskare av unge sanger som 
gledet seg til å komme tilbake. 
Med lettelser i smittevern og 
unntak for sommerleirer, ble det 
åpnet for alle på nytt igjen.

Årets korsommerskole ble som vi 
alle håpet. På nytt møtte vi gam-
le venner, samt nye ansikt vi aldri 
hadde sett før. Og med ivrige 
dirigenter og akkompagnatører, 
var det ikke vanskelig å få med 
deltagerne i sangen. 

Ikke alt var sang. Aktiviteter 
ble holdt som tidligere år med; 
kjempefotball og kanopadling, 
klatring og bruskassestabling 
med mere.

På nytt kunne vi synge i Nidaros-
domen. Med sang fra guttekor 
og jentekor, og ikke minst et 
samstemt kor med alle sangere i 
alle aldre. Da kunne vi si at årets 
korsommerskole på Mjuklia var 
en hendelse vi ikke kan vente til å 
bli med på nytt.

Korsommerskolen i 2022 blir på 
Mjuklia 26.–31. juli. Velkommen 
med da. Du finner mer informa-
sjon på www.sang.no

Gudstjeneste i Nidarosdomen

Det var rekord-deltaking på Mjuklia i 2021. 107 var med.

Av: Audun 
Andersen 
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ENDELIG BLIR DET  
VÅRTREFF I VEST!

Det tradisjonelle vårtreffet for barnekor, som dessverre har vært avlyst de siste 
to årene, blir endelig avholdt i 2022! 

Det tradisjonelle vårtreffet for barnekor, som dessverre har 
vært avlyst de siste to årene, blir endelig avholdt i 2022! 
Denne gangen avholdes treffet 22.–24.april på Solgry ung-
doms- og misjonssenter i Sveio, nord for Haugesund. Kurset 
er tenkt for korsangere fra Vest (Bjørgvin og Stavanger) fra 
3.klasse og oppover. Det er plass til ca. 90 deltakere. Solgry 
er et kjempefint leirsted med muligheter for både bading, 
kanopadling, ballspill og diverse annet gøy. Alle barnekor i 
Vest er hjertelig velkomne! Påmeldingsfrist er 1. april 2022. 

Samtidig med vårtreffet har RUV – Regionalt Ungdomskor 
Vest også treff i Sveio. Vi skal være på soknehuset denne 
helga. RUV ønsker alltid velkomne nye sangere fra 12–26 
år, så 22.–24.april skjer det noe for alle vestlandssangere. 
Barnekor eller ungdomskor - dette blir ei helg fylt av sang, 
glede og nye vennskap! Jeg gleder meg, og håper å se så 
mange som mulig i Sveio i april!

Guttekoret syng i Nidarosdomen. Morgonsamling

Av: Ingvild 
Askeland

Regionalt Ungdomskor Vest (RUV) i Bergen Vårtreff i Jondal kyrkje i 2017
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KANTORILEDERKURS -  
DIRIGENTKURS FOR KORSANGERE 

Er du korsanger mellom 10 og 18 år 
og har lyst til å lære å dirigere kor? 

Det arrangeres dirigentkurs flere  
steder i landet der en kan lære alt 
som skal til for å kunne lede et kor. 

DU LÆRER:

- å stå foran koret og starte og slutte sangen og  
 holde takten med den riktige slagfiguren 

- om sangstemmen, oppvarmingsøvelser og leker

- å finne riktig repertoar, gode sanger som passer  
 til forskjellige kor

- noter, som er et viktig hjelpemiddel til å lære seg  
 nye sanger   
- om kirken og kirkeåret og hvilke sanger som  
 passer når

- å spille litt på piano eller orgel 

- om Ung kirkesang

Av: Ingvild  
Øverby Vist

Kursene går over en helg, og det er til sammen fire nivåer,  
så man kan være med på mange kurs og lære stadig mer! 
Det er veldig sosialt og hyggelig på kurs, man får nye 
venner, synger masse og er med i gudstjenesten på søndag. 
Mange flinke korledere er instruktører.

Har du lyst til å være med på kurs? Sjekk i aktivitetska-
lenderen her i bladet når og hvor det skal være kurs og snakk 
med korlederen din. Så kan dere sende spørsmål om kurset 
til ingvild@sang.no. Eller kanskje dere har lyst til å lage kurs 
hos dere selv? Det går også an! 

På kantorileiarkurs får alle deltakarane lære å dirigere.  
Elisabeth Grønsberg dirigerer her deltakarane og kursleiarane  

på gudsteneste i Sykkylven.

Ung kirkesang ønsker å være 
en trygg organisasjon for 
alle våre medlemmer. Lands-
rådet for norske- barne- og 
ungdomsorganisasjoner 
(LNU) der Ung kirkesang er 
medlem har utviklet 

 

programmet Trygg! med 
kursing og ressursmateriell 
for bruk på alle nivåer i  
organsisasjoner. Dette fin-
ner du på www.trygg.lnu.no 
 
For våre retningslinjer og 
muligheter for varsling gå 
til www.sang.no . Du finner 
mer på sang.no/varsle/

Johanna  
Walmann Hidle er 
trygg ambassadør 

i Ung kirkesang

LNU har laget materiell og rettnings-
linjer som kan være til hjelp i lag og
organisasjoner.  Ung kirkesang bruker 
dette materiellet på lederkurs etc..

Trygg
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NORBUSANG 2022 
PÅ INDERØY
Gjennom pandemien har vi i Ung kirkesang jobbet 
med å planlegge noe stort. Siden vi ikke har fått 
reise så ble det ikke festival i Danmark i 2020 eller 
i Sverige i 2021, men til våren, da!

Workshopene i år er: 
- Joik i kor med Frode Fjellheim (alle 10 – 26 år),  

- Disney og musikalmed Ivar Aas (alle 10 – 13 år),

- Jazz med Heidi Skjerve (alle 14 – 26 år),

- Hele kroppen synger med Jorunn Lovise Husan  
 (alle 10 – 13 år),

- Guttekor - greatest hits  med Frederik Otterstad  
 (gutter 10 – 26 år),

- Klassisk SSAA med Anita Brevik (jenter 10 – 26),

På en workshop møter du korsangere fra kor som likner på 
ditt eget bortsett fra at de er fra Sverige, Danmark, Island, 
Finland og Grønland. Med et par dager på festival lærer dere 
kanskje noen ord på alle språkene til og med? 
På meldingen åpner 1. oktober og stenger 1. desember. 

Mer informasjon finner du på www.norbusang.org
Instagram @norbusangfestivalen
Facebook @norbusangfestivalen

Et lite stykke nord for Trondheim ligger en vakker plass 
som heter Inderøy og der har engasjerte dirigenter, korsan-
gere og organister sagt ja til å være vertskap for NOR-
BUSANG-festivalen 2022. 

Sammen med korsangere fra hele Norden kan du og ditt kor 
komme 25. - 29. mai og synge fantastiske sanger. Og ikke 
minst få fabelaktige venner!

Av: Johanna Walmann Hidle og 
Selma Holmquist

Velkommen til Inderøy. Arrangørar og landsstyret på synfaring.

Deltakarar frå heile Norden på festival

Straumen i Inderøy er staden for Norbusangfestival i 
Kristi himmelfartshelga 
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Kantorilederkurs
Meldal 

4.–6. februar

Kantorilederkurs
Glemmen 

4.–6. februar

RUV - Regionalt 
ungdomskor

Stavanger 
11.–13. februar

Kantorilederkurs
Mo

11.–13. februar

Påskeverk - SØK
Bø i Telemark

8.–10. april

Vårtreff Vest og RUV, 
Sveio 

22.–24. april

AKTIVITETSKALENDER
Her ser du de planlagte kursene for medlemmer i 2022.  

Brosjyrer og påmeldingsskjemaer finner du på www.sang.no

SØK - regionalt  
ungdomskor

Jønnbu 
21.–23. januar

Norbusang
Inderøy

25.–29. mai

Nyttårsleir
Stavanger 

29. desember–1. januar

Regionmøte
 Gardermoen 
18. november

Kirkemusikkurs for ungdom
Bodø

10.–13. november

Sangfest Nord
Harstad 

24.–28. juni

Musica Sacra
Stavanger 

29. juni–3.juli

Vandring
Dovre

22.–25. juli

Korsommarskule
Mjuklia (Berkåk) 

26.–31. juli

Korsommarskule  
Lund (Kristiansand) 
1.–6. august

Kantorilederkurs
Bodø
21.–23. oktober

Kantorilederkurs
Oslo 
14.–16. oktober

Ungdomskor-
jubileumssongar, 
Møre 
30.september–2.oktober

Ungdomskor og 
orgelkurs
Stavanger 
16.–18. september

Kantorileiarkurs
Molde 
2.–4. september
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VITSER
Morroside

En mann klagde til kompisen sin: 
-Kona mi sier at jeg ikke bryr  
  meg om barna våre! 
-Åh, hvor mange barn har  
  dere, da? 
-Det er vel en tre-fire stykker,  
  tror jeg.

-Doktor, hjelp meg, jeg kan se  
  inn i fremtiden!!! 
-Hvor lenge har De hatt det  
  slik da? 
-Helt siden neste tirsdag!

-Doktor, doktor, jeg har svelget  
  en penn! 
-Ja, bare kom hit på tirsdag, du,  
  så skal vi få sett på det. 
-Men hva skal jeg gjøre i  
  mellomtiden, da? 
-Vel, du får vel bruke en  
  blyant, da.

-Hvor ligger golfsokkene mine? 
-Golfsokkene? Du har vel ikke    
  noen golfsokker! 
-Jo, det med 18 hull i.

En mann som var i kirken skulle 
på toalettet, men så kom presten 
og spurte: 
-Hvor skal du, kjære venn? 
-På toalettet! 
-La Gud være med deg,  
  sa presten. 
-Nei takk, jeg går alene!

Mannen står og synger i dusjen. 
Kona hører det og sier: 
-Du skulle ha vært på radio, du! 
-Du verden, er jeg så flink? 
-Nei, da kunne jeg ha skrudd  
  deg av.

Mannen ble stoppet i 
fartskontroll. 
-Nå har du kjørt altfor fort, sier  
  konstabelen. -La meg få se  
  førerkortet ditt. 
-Åh, konstabel, jeg har ikke  
  førerkort, jeg. 
-Vel, da hadde du sannelig flaks,  
  for hadde du hatt det, ville du  
  ha mistet det nå.

Bonden som hadde travle dager 
med å få inn alt høyet, traff 
presten som spurte ham om 
hvorfor han ikke var i kirken på 
søndag. Bonden svarte: 
-Vel, det er da bedre å sitte på  
  høylasset og tenke på Vår Herre  
  enn det er å sitte i kirken og  
  tenke på høyet.

Det gikk litt fort i svingene da 
disse ordene ble skrevet ned. 
Stokk om bokstavene i ordene 
slik at det blir riktig. 

Hint: Det er musikkrelaterte ord

piaon

oprans

lat

ngU kigkesanr

sangtemsem

nosttesyem

akkrdo

oregl

stammegeffel

unosint 

Løsning:

Av: Grethe Johanne Aarvold og 
Jenny Syse

piano, sopran, alt, Ung kirkesang, 
sangstemme, notesystem, akkord, 
orgel, stemmegaffel, unisont



Pascha Iuvenalis  
- PÅSKE FOR UNGDOM

Et verk som omhandler hele påsken har vært etterspurt. Vi engasjerte Arve Brunvoll og Odd Johan  
Overøye til å lage et verk for barn og ungdom. Brunvoll har skrevet og tilrettelagt tekster,  

Overøye har laget musikk for kor, solister og band. 

Verket er en vand-
ring gjennom de 
sentrale påskeda-
gene, fra palme-
søndag til 2. påske-
dag. Et moderne 
og sjangerbredt 
kirkemusikkverk 
med elementer 

fra klassisk, pop, musikal og gospel. 
«Pascha Iuvenalis» er komponert for 
SAB og solister, og instrumentariet 

består av piano, keyboard, bass, gitar, 
slagverk og fløyte/saksofon. 

Verket er gjennomkomponert med 
musikk til tilrettelagte og nyskrevne 
dikt og rene bibeltekster. Tekstene 
er på nynorsk. Fremføringen kan også 
forenkles ved at en del satser gjøres 
som lesninger, med eller uten musikk. 
Enkeltsatser vil også fint kunne stå 
alene og brukes i tilknytning til de 
forskjellige dagene i påsken. 

Verket ble utprøvd i forenklet 
utgave med lesninger på Ung kirke-
sang sin korsommerskole i Grimstad 
i august 2021. En førpremiere på den 
samme utgaven ble fremført i Egil 
Hovland-festivalen 2021 i Fredrikstad. 
Urframføring av hele verket er planlagt 
til palmesøndag, 10. april 2022 i Bø i 
Telemark. Verket vil være tilgjengelig 
hos Kirkesang-forlaget i ulike utgaver i 
løpet av 2022.  

Av: Ingvild  
Øverby Vist

Grete Sele leia koret på korsommarskulen på Drottningborg,  
som framførte påskeverket

Odd Johan Overøye har skrive musikk og Arve Brunvoll 
tekstane til det nye påskeverket


