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Leiaren har ordet! 

Kirkesangfester i dur og moll 
av Øystein Bjørdal 

Vi har bak oss en inspirerende og fornyende Rikskirkesangfest i Stavanger tidligere i år. Nå ser vi 
fremover og forbereder oss til nye kirkesangfester og feiringer. Der ordene ikke strekker til tar sangen 
og musikken over og hjelper oss til å jubilere og feire, men også til å uttrykke smerte og uro. Derfor vil 
vi som bevegelse komme sammen og synge i en urolig tid i vår verden, for vi vet det er viktig. 
Som dere vil se annet sted i bladet er den planlagte Nordisk Kirkesangfest på Hamar 2002 avlyst. 
Men svenskene visste råd i en kinkig situasjon. De har tilbudt seg på meget kort varsel å ta ansvar for 
at det blir Nordisk Kirkesangfest i Karlstad 10. - 12. mai 2002. Det er vi glade og takknemlige for. 
Kirkesangfesten arrangeres i samråd med det finsk-svenske kirkesangforbundet og Norges 
Kirkesangforbund. Arrangementet har begrenset påmelding fra de forskjellige land, og fra Norge 
håper vi å få med 100 - 150 sangere/korister. Vi anbefaler or/korgrupper/enkeltsangere å melde seg 
på så tidlig som mulig. Først til mølla... Dette kan bli den inspirasjonstur/kirkesangfest du og kormiljøet 
trenger i mai 2002. Programmet er inkluderende og tidsrammen god, og prisen er meget fordelaktig. 
Følg med i videre informasjon. 
Men vi ser videre fremover og noterer med glede at Vestlandsregionen (Stavanger, Bjørgvin, Møre og 
Nidaros) forbereder kirkesangfest, eller rettere sagt kirkemusikalsk pilegrimsreise, til De britiske øyer 
juni 2003. Programmet som er sendt ut er imponerende. Vi ønsker alt godt for den videre 
forberedelse og gjennomføring. Sentralstyret forbereder også stor jubileumsfeiring (50 år!!!) og ny 
Rikskirkesangfest. Det må bli en milepel for vår jubilerende bevegelse. 
Og så er det advent. Og nå, kjære sangervenner, er det tid for å hente fram tekster og melodier som 
gir lys i mørket og som kan synge håpet inn i en truet verden. 

Vente, vente, la meg vake 
Når det sparkar bak mi hud: 

Snart kjem barnet, blodig , nake: 
Barnegråt forkynner Gud. 
(Salmer 1997: Nr. 46) 

 

Kirkesangfest for Møre Kirkesangforbund i Molde Domkirke 
av Ola Eide 
 
Urframføring av Møre-vesper av Terje Tjervåg. 
 
220 sangere fra 14 kor deltok på lokal kirkesangfest for Møre bispedømme 20. og 21. oktober. Et av 
korene var Vereide kyrkjekor som deltok som gjestekor fra Bjørgvin bispedømme. De andre korene 
kom alle fra Møre. Møre kirkesangforbund har hatt for vane å arrangere slike sangerfester hvert andre 
eller tredje år og de har vanligvis gått på omgang mellom de største kirkene som har hatt 
korvirksomhet.  

Denne gangen var det domkirken og Molde Domkantori som hadde tatt på seg oppgaven med å 
arrangere kirkesangfest, og det viser seg at her ligger det veldig godt til rette for et arrangement av 
slike dimensjoner. Det ble på mange måter et svært vellykket arrangement. 
Kirkesangfesten startet med øving på et verk som var bestilt for anledningen, nemlig Møre-vesper, 
komponert av Terje Tjervåg, kantor i Herøy.  



Vesperen inneholdt folketoner fra ulike deler av Møre bispedømme og de liturgiske ledd bygget på 
motiv fra en folketone fra Herøy. Møre kirkesangforbund som var oppdragsgiver, ville at musikken 
skulle være så enkel at selv kor med små ressurser skulle kunne framføre den på egen hånd. Det 
viste seg at Tjervåg hadde løst oppgaven på en god måte og at Møre-vesper er blitt en liten perle av 
et verk som helt sikkert vil bli framført av mange i ettertid. En skjebne som ikke blir alle bestillingsverk 
til del. 
 

Etter noen timer med intens øving ledet av Leif Olav Sundsbø, domkantor i Molde, var det sangerfest 
i Molde Rådhus. Molde Domkantori hadde laget et rikholdig og kjekt program. Edvard Hoem fengslet 
bl.a. forsamlingen med en historie fra Romsdal i gamle dager og det var sang av Vereide Kyrkjekor. 
Biskop Odd Bondevik som var spesielt invitert, benyttet anledningen til å takke kirkesangforbundet og 
kantorene for det de betyr for gudstjenester og menighetsliv i bispedømmet. Det betyr mye å ha 
kirkeledere som verdsetter tjenesten vår og som kan sette kirkesangen på dagsorden i de kirkelige 
organer. 
 

Kvelden ble avsluttet med en vellykket urframføring av Møre-vesper i domkirken og med påfølgende 
"salmerangel". Dette begrepet som ble innført under kirkesangfesten i Stavanger betyr at en synger 
salmer vandrende omkring i kirken. Dette er en forholdsvis enkel form som allikevel gir mange en god 
opplevelse. Kanskje det har noe med det at vi til vanlig er ganske statiske i vår gudstjenestefeiring 
som gjør at vi opplever bevegelsen i rommet så positivt. Salmesangen klinger også annerledes når en 
fyller rommet på denne måten. Dette med vandringen i fellesskap gir også gode assosiasjoner til 
pilegrimsmotivet. 
 

Søndagens gudstjeneste ble en stor opplevelse. Den vakre domkirken var nesten fullsatt og det store 
koret som stod oppstilt på hver side av kordøren, løftet salmesang og liturgi opp til de store høyder. 
Ved bruk av kantoribøker, Møre-vesper og salmebok var det satt sammen en rikholdig liturgi en 
kirkesangfest verdig. Erling With Aasgård ved det nye katedralorgelet gjorde også sitt til at 
gudstjenesten ble flott. Her deltok også biskop Bondevik som liturg og predikant, noe som også bidro 
til at det ble en festgudstjeneste. 
 

Kirkesangfesten ble avsluttet med en konsert der de fleste korene bidro med særnummer og som 
viste at det er høy kvalitet og stor bredde i kirkesangen i Møre. Felleskoret sang til slutt et lite utdrag 
fra Møre-vesper, men før det hadde formann i Møre Kirkesangforbund, Olav Gading, sørget for takk 
og blomster til de som hadde hatt spesielle oppgaver knyttet til kirkesangfesten. Det er mye 
planlegging og arbeid med en vellykket kirkesangfest og mange vil kanskje si at disse storsamlingene 
ikke er verdt det. Men reaksjonene fra de som var til stede og som opplevde denne kirkesangfesten, 
er ikke av den oppfatning. Dette var flott! Dette må vi fortsette med!    

 

Skapelsen på Hadeland 
av Veslemøy P. Watten 
 

For andre år på rad framfører Schola Sancti Petri med solister og orkester i førjulstiden et oratorium 
på Hadeland - denne gang Haydns Skapelsen. Oratoriet regnes som et av de tre store oratorier ved 
siden av Bach's juleoratorium og Händel's Messias. Historien er hentet fra bibelens 
skapelsesberetning. Teksten er en hyllest til skaperverket og er skrevet av baron van Swieten, en 
omarbeidelse av en adskillig lenger tekst: Milton's Paradise Lost. 
 

Denne oppsetningen er en felles satsning mellom amatører og profesjonelle musikere og sangere. 
Rundt 35 korister fra store deler av Hadeland og omegn deltar. Dessuten medvirker Gran og Brandbu 
barnekantori i en av satsene. Orkestret er satt sammen for anledningen. Vi synes det er svært 
hyggelig at få til slike musikalske felles satsninger, der unge og eldre, amatører og profesjonelle 



musikere og korsangere møtes. 
 
Blant solistene denne gang er sopranen Marianne Hirsti og tenoren Svein Bjørkøy, med erfaring fra 
soltstroller her til lands og i mange andre land i Europa, USA og andre steder. Dirigent: Trond H.F. 
Kverno.  


