
Rikskirkesangfest
i Bergen 20. - 22. april 2012



Hilsen fra Leder i NKSF

Bjørgvin Kyrkjesongforbund har fått gleda av og 
utfordringa om å arrangere Rikskyrkjesongfesten 
2012, og Bergen har fåttt gleda av å vere feststad. 
Takk til Norges kirkesangforbund for tilliten og for 
god hjelp. Takk for fl ott innsats frå styremedlem-
mene i BKSF. Og sist, men ikkje minst, takk til alle 
dykk som deltek og gjer RK12 til ein fl ott, inspire-
rande og minnerik rikskyrkjesongfest. 

Velkommen til Rikskyrkjesongfesten i Bergen 2012. 

Lukke til vidare med å ivareta og fornye kyrkjesongen og kyrkjemusikken, og lukke til 
med å skape eit kreativt og levande engasjement for songen og gudstenstelivet i dyk-
kar eigen kyrkjelyd.  NoS 183,1: Krist stod opp av daude i påskemorgon raude. 
      Så syng no høgt og sjeleglad 
      hans kyrkjelyd i kvar ein stad:     
      “Ære vere Gud i det høge!”
Beste helsing Anne Karin Stormyr
avtroppande leiar i BKSF

Velkommen!
Sang gir glede. Det gjør godt å synge. Men vi som 
synger i kirken, har en enda større grunn til å synge: 
Vi synger for å tilbe og lovprise Gud. Gjennom san-
gen gir vi Gud ære.
Det er en stor glede å ønske velkommen til Norges 
kirkesangforbunds Rikskirkesangfest 2012. 
Vel møtt til konserter og seminarer, gudstjenester og 
fellesskap!
Det er en ekstra stor glede at ufremføringen av ora-
toriet Du fornyer jordens ansikt, skrevet av Harald 
Gullichsen og Svein Ellingsen, er en del av Rikskir-
kesangfesten. Tekstene i oratoriet understreker vårt 

felles ansvar for å ta vare på den verden som Gud har skapt. Urfremføringen er en stor 
begivenhet, både for kirken og musikklivet i Norge, og for Norges kirkesangforbund.   
 
      Velkommen til Rikskirkesangfest 2012!

Helsing frå Leiar i BKSF

Olav Gading
Leder i Norges kirkesangforbund



Hilsen fra Biskop i Bjørgvin
Kjære medarbeidarar!

Det er ei stor glede for meg å få ønske dykk vel-
komne til Rikskyrkjesongfesten 2012 i Bergen! 
Utan dykkar innsats, utan songen og musikken 
hadde kyrkja vore mykje fattigare. Gud har gitt oss 
desse gåvene for at vi skal nytte dei til hans ære og 
til vår eigen glede og oppbygging. Takk for at eg 
og mange, mange andre kan få ta del i store opp-
levingar saman med dykk! For min eigen del veit 
eg ikkje om nokon annan kunstart som kan løfte og 
inspirere slik som songen og musikken. 

Eg ser fram til å vere saman med dykk!
Takksam helsing frå Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin

Velkommen til kultur- og korbyen Bergen

Det er en stor glede for meg som ordfører å kunne   
ønske velkommen til rikskirkesangfest i Bergen.

Av livets mange gleder er sanggleden en av de aller 
viktigste og mest bestandige gleder! 
Å utøve sang og musikk i et felleskap som kor, er 
også en helt spesiell opplevelse.

Jeg ønsker dere alle et frodig 
og utbytterikt opphold i Bergen.

Med vennlig hilsen Trude H. Drevland
Ordfører i Bergen

Hilsen fra Ordfører i Bergen



Ankenes kirkekor    Sør-Hålogaland
Askøy kirkekor     Bjørgvin
Bergen domkor     Bjørgvin
Birkeland kantori    Bjørgvin
Bremnes kantori     Bjørgvin
Canite      Møre
Cantus, Skjold     Bjørgvin
Dolstad kammerkor    Sør-Hålogaland  
Finnsnes kantori     Nord-Hålogaland
Førde kyrkjekor     Bjørgvin
Ellingsøy kyrkjekor    Møre
Herøy kyrkjekor     Møre
Hillevåg og Hinna menighetskor  Stavanger
Jondal grendakor    Bjørgvin
Kammerkoret Gneis    Bjørgvin
Kragerø kantori     Agder og Telemark
Kristiansand domkor    Agder og Telemark
Kristiansund kirkekor    Møre
Kyriaké      Bjørgvin
Lindås og Myking kantori   Bjørgvin
Molde domkantori    Møre
Narvik kirkekor     Nord-Hålogaland
Nore og Uvdal kirkekor   Tunsberg
Osterøy kyrkjekor    Bjørgvin
Røbekk menighetskor    Møre
Røyken kirkekor     Tunsberg
Sanctus      Bjørgvin
Sanctus – Nysæter kirke, Stord  Bjørgvin
Sakshaug kirkekor    Nidaros
Sandviken kantori    Bjørgvin
Sangkompaniet     Bjørgvin
Schola Solensis     Stavanger
Skien kirkes jentekor    Agder og Telemark
Slettebakken motettkor   Bjørgvin
Spjelkavik kyrkjekor    Møre
Stavanger domkantori    Stavanger
Udlandkoret     Stavanger
Vereide kyrkjekor    Bjørgvin
Vokalensemblet Sotra reviderte  Bjørgvin
Voss og Omland kantori   Bjørgvin
Øygardskoret     Bjørgvin
Ålgård kirkekor     Stavanger
Ås kirkekor     BorgD
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  Fredag    Lørdag
  14.30-16.30      10.30-13.15
   

Folketoner og stemmebruk
Henning Sommerro 
og Anne Kleivset 
i Johanneskirken

Korbarokk   
Markus Malmgren 
i Korskirken

Gospel     
Terje Kleppe
på Stevnehotellet

Hvordan ta vare 
på Skaperverket    
Foredrag FREDAG ved
Lars Ove Kvalbein 
i Skrudhuset, Domkirken 

Med salmer og litugi
inn i en ny tid
Foredrag LØRDAG ved
Ivar Jarle Eliassen
i Skrudhuset, Domkirken
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FORBEREDELSE
KLOKKERINGING

INFORMASJON

STILLHET

SAMLING

INNGANGSPROSESJON    NoS 717
Herre, jeg vil gjerne takke
for min dag som er fra deg.
Takk for nye muligheter
som du legger foran meg.
Takk for evner, kraft og kall,
takk for løfter uten tall.

Herre, led meg denne dagen,
så jeg ser min nestes nød.
Tal til meg så jeg kan stanse
for å hjelpe slik du bød.
Vis meg tjenersinnets vei,
gi meg kjærlighet fra deg.

Herre, la min dag få være
viet deg og riket ditt,
slik at ord og liv må bringe
videre hva du har gitt.
Før meg dit jeg trenges mest,
bruk meg slik du ser det best.

Herre Kristus, vil du signe
dagen jeg har fått av deg,
slik at himlens krefter kommer
til vår verden gjennom meg.
La meg alltid bære bud
om en mild og mektig Gud!

INNGANGSORD

KYRIE 
Kyrie eleison, Gud Fader miskunne deg 
Kyrie eleison, Herre Krist miskunne deg
Kyrie eleison, Hellig Ånd miskunne deg

GLORIA
Liturg:Ære være Gud i det høyeste!
Alle:   Og fred på jorden blant mennesker 
   som har Guds velbehag.
   Vi lover deg, vi priser deg,
   vi tilber deg, vi opphøyer deg.
   Amen.

KORSANG 
Knut Nystedt: 
I will praise Thee, o Lord

     Molde domkor

ORDET
Lesning fra 1. Kol 1, 15-20  

SALME: NOS 281
Takk, gode Gud, for alle ting,
først for bror Sol, så lys og fi n.
Han vekker oss hvert morgengry
og er ditt tegn for oss i sky.
Omkved:
Halleluja, halleluja.
Takk for alle dine under.

Du tenner lys hver stjernenatt,
gir søster Måne hennes prakt.
Du sender ut bror Vind, så yr,
han drar omkring til tåken fl yr.
Omkved

Åpningsgudstjeneste 

 i Johanneskirken Rikskirkesangfesten        i Bergen  2012



Syng, søster Vann, fra kilden dyp,
bred ut ditt store hav i fryd.
Nå kaster regnet sølv på alt,
og jorden jubler der det falt.
Omkved

Strål opp, bror Ild, og takk den Gud
som skapte lyset på sitt bud.
Gi kullet glød og lampen skinn,
varm oss, bror Ild, ved fl ammen din.
Omkved

Takk, gode Gud, for moder Jord,
hun gjør oss ett med alt som gror.
Hun bærer trær og blomster frem
og smykker by og land med dem.
Omkved

Takk, Gud, for dem som elsker deg,
for dem som går på fredens vei,
for dem som gav oss kjærlighet,
for dem som ser din herlighet.
Omkved

Takk, gode Gud, for søster Død,
den siste hjelper i vår nød.
Hun kjører vognen stille frem
når det er kveld og vi skal hjem.
Omkved

Syng, dag og natt! Syng, hav og jord!
Vi priser Gud i samstemt kor:
Du er så rik! Du ser oss nå,
du bøyer deg mot alle små.
Omkved

EVANGELIET  LUK 24, 13-35   

PREKEN VED  OLAV GADING

TROSBEKJENNELSE

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, 
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen 
for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Rikskirkesangfesten        i Bergen  2012



SALME  F 296

En sang skal stige mot det høye alter,
en takk for alle gaver som ble sendt,
for alle trette som fi kk tro og trygghet,
med trøst i nådens ord og sakrament.

En sang skal stige mot Guds høye himmel,
en lovsang slik den steg i alle år,
med takk til ham som også er den samme
når våre kirkehus engang forgår.

FORBØNN
SYNDSBEKJENNELSE MED ABSOLUSJON

Hellige Gud, himmelske Far.
Se i nåde til meg, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, 
ord og gjerninger
og kjenner lysten til det onde 
i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld,
ha langmodighet med meg.
Tilgi meg alle mine synder
og gi meg å frykte og elske deg alene.

FORØNN

 Menighetssvar:
 Herre, hør vår bønn.

NATTVERD
OFFERTORIESALME  NOS 715

Himmelske Far, du har skapt oss
i kraft av ditt levende ord.
Evner og krefter du gav oss
og myndighet over din jord.
Hele vårt liv skulle tjene
andre til nytte og gavn.
Herre, gjør hjertene rene
og gi oss å ære ditt navn.

Hjem og familie, venner
og samfunn med dem vi har kjær,
alle de gaver du sender,
og hjelpen som alltid er nær,
kirken hvor du er til stede,
kraften du gir ved ditt bord -
alt får vi motta med glede
som barn av ditt rike på jord!

Takk at du gav oss det største
da Menneskesønnen ble født!
Han er vår bror og den første
med fullverdig liv vi har møtt.
Lær oss å ofre deg penger,
vie deg krefter og tid,
så skal ditt rike nå lenger,
din hær rustes bedre til strid.

Aldri blir gaven vår verdig!
Vi vet det, men gir likevel.
Soningens verk ble gjort ferdig
av ham da han ofret seg selv.
Nå kan vi tjene med glede,
frikjent på grunn av din Sønn.
Himmelske Far, gjør oss rede
til uselvisk offer og bønn!

 @  ±   
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  ±   
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ny e lov sang til vår- - - -
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Liturg: Herren være med dere.
Alle:  Og med deg være Herren.

Liturg: Løft deres hjerter!
Alle:  Vi løfter våre hjerter
   til Herren.

Liturg: La oss takke Herren vår Gud.
Alle:  Det er verdig og rett.

Liturg: I sannhet, verdig og rett.....
  .....og tilbedende synge:

SANCTUS

Alle:  Hellig, hellig, hellig 
  er Herren Sebaot,
  all jorden er full 
  av hans herlighet.
  Hosianna i det høyeste.
  Velsignet være han som  
  kommer i Herrens navn.
  Hosianna i det høyeste!

HERRENS BØNN  S97  166
 Fader vår, du som er i himmelen!
 La ditt navn holdes hellig.
 La ditt rike komme.
 La din vilje skje på jorden 
 som i himmelen.
 Gi oss i dag vårt daglige brød.
 Forlat oss vår skyld,
 som vi òg forlater våre skyldnere.
 Led oss ikke inn i fristelse,
 men frels oss fra det onde.
 For riket er ditt,
 og makten og æren i evighet.
 Amen.

INNSTIFTELSESORDENE

AGNUS DEI

Du Guds Lam, som bar all verdens 
synder, miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bar all verdens 
synder, miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bar all verdens 
synder, gi oss din fred

KORSANG

  Anton Bruckner:  
 Locus iste 
   Molde domkor

SALME  NOS 537 
Guds kirkes grunnvoll ene
er Herren Jesus Krist.
Ved ord og vann alene
den er hans verk for visst.
Da han på korset døde,
han vant den som sin brud,
så den sin Gud kan møte
i rettferds rene skrud.

I hver nasjon og stamme
er kirken én på jord.
Dens budskap er det samme,
ett navn dens løsenord.
Én dåp, én tro, én Herre,
ett håp den vandrer med,
og ett skal brødet være
som her den næres ved.



Selv om den her må bære
forakt for sine sår,
når den i liv og lære
for verden splittet står,
skal helgenropet stige:
Er tiden ennå lang?
Og kveldens gråt skal vike
for gledens morgensang.

Den skuer midt i trengsel,
i fare og i strid,
ett mål i all sin lengsel:
Guds fred til evig tid,
når den med jubel eier
sin lønn for kampen her,
når kirken vinner seier
og får sin hvile der.

Så er den alt her nede
forent med Gud og dem
som står for ham med glede
og alt er kommet frem.
Hør deres jubel tone!
Å Herre, hjelp at vi
får synge for din trone
med dem til evig tid!

TAKKEKOLLEKT FOR NATTVERDEN

Alle:  Amen

UTSENDELSE

VELSIGNELSE

STILLE BØNN

UTGANGSPROSESJON F 294 
   (se neste side)



2. Støynivået stiger i oss,
alle jager etter vind,
så Guds Hellig Ånd må hviske
for å nå et splittet sinn.
Men da hender søndag morgen
det forunderlige at
Kristus hilser oss i døren:
All din synd er deg forlatt!
refr.

3. Slektens fottrinn lyder mot oss
opp igjennom glemte år,
danse-lette eller tunge
-slik de følte sine kår,
når de andaktsfulle kom med
sine små til livets Gud,
når de knuget tungt av sorg, bar
sine kjære, døde ut.
refr.

4. Stillheten, ja, livets egen,
faller på oss ord for ord,
når vi kneler, ung og gammel,
med Guds Sønn omkring hans bord.
Selviskhet er nesten komisk,
her hvor sistemann er først,
og et fattig barn som leker
for guds ansikt, kalles størst.
refr.
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Udlandkoret høyrer til i Ud-
land kirke i Haugesund.  Ko-
ret er 15 år i år – 5 år eldre enn 
kyrkja.
Koret har 18 medlemmer, og 
dei siste 8 åra har dirigent vore 
Leiv Rossehaug, som også er 
kantor i Skåre menighet.
Koret har eit vidare repertoar 
enn berre kyrkjemusikk, og 
syng difor på ein del andre 
tilstellingar enn gudstenester. 
Udlandkoret arrangerer jule-
konsert annakvart år i Udland 
kirke.

Schola Solensis er eit kvinne-
kor som utelukkande syng ein-
stemt, gregoriansk song. Alle 
tekstane er på latin, og me syng 
etter dei gamle, såkalla ”fi r-
kantnotene”.
Koret blei stifta i 1995, og bar 
i ni år namnet Schola Canto 
Gregoriano Sola, før ein haus-
ten 2004 forenkla namnet til 
Schola Solensis.

Konsert i Johanneskirken
  fredag 20. april kl. 20:30

SALME     
John B. Dykes 
arr. Sigurd M. Øgaard
  Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
  dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg!
  Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
  Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

  Hellig, hellig, hellig! synger helgenskarer,
  kaster sine kroner for dine føtter ned.
  Englehærers jubel oppad mot deg farer,
  du som var og er og evig bliver ved.

  Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike,
  intet urent øye kan se din herlighet.
  Ene du er hellig, ingen er din like,
  full av makt og renhet og av kjærlighet.

  Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
  jord og hav og himmel, se alt skal prise deg!
  Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
  Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!
 

BREMNES KANTORI 

Anton Brukner   Lucus Iste    

Folketone fra Leksvik  Dagsens auga sloknar ut  
arr. Jostein Molde
     dir. Jostein Molde

UDLANDKORET

John Goss    Så har Gud elsket verden  
irsk. 
arr. James E. Moore  An Irich blessing    
     dir. Leiv Rossehaug



SCHOLA SOLENSIS
    Kyrie XI
    Gaudeamus
    Victime Pascali
     dir. Ragnhild A. Hadland

KAMMERKORET GNEIS  

Eilert Tøsse  Domine for bl. kor    
    Salme 139, 1-18 og 23-24  

     dir. Tore Kloster

KYRIAKE

N. J. Kobbeltvedt Credo – Et incarnatus est.   
    Tekst:Tradisjonell messetekst

    Kom til meg
    Tekst: Liv Mannseth
    Komp. til denne konserten! 
     Annveig M. Fjellstad, solist
     Andrew Paul Holman, orgel
     Øyvind Vedvik, fl øyte
     dir. Norvald J. Kobbeltvedt

MOLDE DOMKANTORI

Dirk Hauenschild:  Rosemesse 
    Kyrie – Gloria – Credo
     dir. Dirk Hauenschild

Eilert Tøsse`s Domine for blan-
det kor er en tonesetting av Sal-
me 139, der teksten brukes både 
på latin, tysk, engelsk og fransk, 
og med ”Domine”, ’Herre’, som 
et inntrengende omkved. Han 
formidler teksten med mange 
ulike og tonemaleriske teknik-
ker. Resultatet er et fengslende 
stykke ny kormusikk, både mo-
dernistisk og velklingende.

Kyriaké vart starta i 1979. 
Koret har etablert seg som eit 
fast innslag i musikklivet Os, 
særleg i samband med arrange-
ment knytta til kyrkjelyden. 
Koret har ein kristen profi l og tel 
idag rundt 25 songarar.
Repertoaret tel litt av kvart: 
• Songar og salmer til bruk  i 
kyrkja, ofte ikledt  ei rytmisk 
musikalsk drakt
• viser eller ballader frå folke- 
eller populærmusikken 
• ein del repertoar  komponert 
og tilrettelagt av dirigenten.

Molde Domkantori ble dan-
net for 45 år siden som Schola 
Cantorum og har byttet navn da 
Møre bispedømme ble stiftet. 
Dirk Hauenschild, kantor og 
sanger, kom 2008 fra Tyskland 
som tredje dirigent etter Knut 
Aambø og Leif Olav Sundsbø. 
Schola Cantorum fi ns fortsatt 
som menighetens barne- og ung-
domskorseksjon. 
Rosemessen er bestillingsverket 
til Kirkesangfesten i Møre 2009 
og kan brukes både som litur-
gisk musikk og i konsert. Det 
originale partituret med 8stemt 
blandet kor, menighet, orgel og 
brassband kan tilpasses ressur-
sene. I kveld velger vi versjonen 
for 4stemt kor og piano. 

Rikskirkesangfesten 2012



Hillevåg og Hinna menig-
hetskor er kor for 2 kirker i 
Stavanger. De har sine øvel-
ser i Hillevåg kirke og teller 
idag 23 medlemmer. Koret 
deltar ved gudstjenester i 
begge kirker samt ved kon-
serter og møter. Repertoa-
ret er stort, og med iherdig 
egenøvong har de tatt fatt på 
store oppgaver, såsom i 2011 
da de sammen med musikerer 
fra Stavanger symf.orkester 
fremførte Bach`s Magnifi cat. 
Koret er bemidlet med et hu-
mør som gjør hver øvelse til 
en festdag. 

Solsongen ble komponert 
til Manger kyrkje sitt 100 års 
jubileum i 1991.
    
Teksten er gjendiktet av Eiliv 
Skard i 1930 og er hentet fra 
Frans av Assis´s dikt  
Canticum fratris solis,  e n 
salme skrevet som takk til alt 
som fi nnes.

 Torstein Aagaard - Nilsen

KRAGERØ KANTORI

arr. John Hughes  Calon lan   -walisisk salme 

Norsk folketone   Herre Jesus gi meg nåde
arr. Sløgedal

G. Ph. Telemann  Laudate Jehovam omnes gentes
    fra salme 117

     
     

dir. Robert Carding

HINNA & HILLEVÅG
MENIGHETSKOR

Terje Hadland  Salme 1

Trond Kverno  Bibelsk salme
    Hjå deg er livsens kjelde

 
   ALLE: 

   

    
     dir. Terje Hadland

VOKALENSEMBLET
SOTRA REVIDERTE

Alessandro Scarlatti  Exultate Deo  

Folketone    Med Jesus vil eg fara  
arr. H. Sommerro

     dir. Olav Sørheim

FELLESKOR OG 
OSTER BRASS

Torstein Aa.-Nilsen Solsangen    
     dir. Torstein Aagaard - Nilsen

_____________

Gregoriansk Completorium etter konserten
ved Schola Solensis

     G Ç
Hjå deg er liv sens kjel de, i ditt ljos ser vi ljos.
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Allerhøgaste, allmektige, gode Herre,
di er æra, lov og pris og all velsigning;
einast deg, du Allerhøgaste, høyrer dei til,
og inkje menneske er verdig å nemna deg.

Lova vere du, Herre, med all din skapning,
og aller mest bror Sol,
han skaper dag, og du gjev ljos ved honom.
Og han er fager og strålar med stor glans,
han er eit bilete av deg, den Høgaste.

Lova vere du, Herre, for syster Måne og Stjernene;
på himmelen har du sett dei, klåre og kostelege og vene.
Lova vere du, Herre, for bror Vind,
og for lufta og skyene og klårt vêr og all slags vêr
som du held opp alle skapningane dine ved.

Lova vere du, Herre, for syster Vatn;
ho er mykje gagnleg, og audmjuk og dyrverdig og skir.
Lova vere du, Herre, for bror Eld,
med honom lyser du opp natta,
og han er fager og ljuv og sterk og veldig.

Lova vere du, Herre, for syster vår, moder Jord,
som held oss opp og ber oss,
og ho gjev grøde av alle slag,
og blomar og gras med vene leter.

Lova vere du, Herre, for alle dei som tilgjev
av kjærleik til deg,
og trøyter vanmakt og trengsle.
Sæle dei som i fred held ut til det siste,
for du, Allerhøgaste, skal gjeva dei livsens krone.

Lova vere du, Herre, for syster vår, 
den lekamlege Dauden,
som inkje menneske kan sleppa ifrå.
Usæle dei som døyr i daudesynd;
sæle dei som lever etter din heilage vilje,
for dei skal den andre dauden ikkje skada.

Love og prise Herren og takke honom,
og tene honom med stor audmykt.



Korsommarskulane blir arrangerte av Ung kirkesang, ein organisasjon i vekst, med meir 
enn 8000 medlemmer i meir enn 300 medlemskor over heile landet. Organisasjonen si 
viktigaste oppgåve er å drive opplæring i korsong og liturgi. 
Ung kirkesang Tel.: 37 27 18 17.    
post@sang.no www.sang.no/kurs
 

UNG KIRKESANG

- evig sang

Kom på korsommarskule
Musica Sacra sommarkurs. Sørlandet folkehøgskule, Birkeland, 4. - 8. juli 
2012. Barne-, ungdomskor og vaksenkor. Orgel for ungdom. Instruktørar: Terje 
.YDP5DJQKLOG+DGODQG+HQULNGHJDDUG7RUD6R¿H+DDUUPÀ

Korsommarskule på Mjuklia (Sør-Trøndelag), 31. juli -5. august 2012. 
Målgruppe 9-16 år, ungdomskurs (pilegrimsvandring) for deg 16 år og over. 
Vi syng i Nidarosdomen. Jentekor, guttekor og ungdomskor. Korleiarforum. 
,QVWUXNW¡UDU(GOH6WUD\3HGHUVHQ%U\DQ%UHLGHQWKDO6LY/RUHQW]HQPÀ

Korsommarskule i Kristiansand. 6.-11. august 2012. Målgruppe 10-18 år. 
Guttekor, jentekor, ungdomskor. Leiarkurs for deg over 18 år. 
Besøk i dyreparken. Korleiarforum. Meir info: www.sang.no/kurs
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OM TEKSTENE
”Jorden og alt som fyller den, verden og alt som bor i den, alt 
hører Herren til.”  Slik lyder teksten til innledningkoret hentet 
fra Salme 24 i Bibelen. Men dette Vår Herres skaperverk er nå 
så utsatt for ødeleggelse at det til stadighet står på agendaen for 
både nasjonale og internasjonale konferanser. Mon tro om det 
kommer noe ut av disse møtene?
Hvis takknemligheten og kjærligheten til Skaperen - som har 
gitt oss vår klode til lån -  hadde vært sterkere, ville sannsyn-
ligvis også innsatsviljen og ansvarsfølelsen for jorden ført til 
langt større og mer merkbare resultater. Salmedikteren Svein 
Ellingsen er som alle mennesker svært opptatt av denne pro-
blematikken, og han har utformet en oratorietekst med tittelen 
”Du fornyer jordens ansikt” med undertittelen ”Vårt ansvar for 
skaperverket.”  Librettoen har egentlig ingen dramatisk utvik-
ling, det er ikke en ”story” fra A til Å, men en sammenstilling av 
tekster som omhandler dette bokstavlig talt livsviktige temaet. 
Tekstene er dels fra Bibelen, dels frie prosatekster og fl ere vakre 
og dype salmetekster. To av dem har melodier som Svein ønsket 
skulle bli benyttet: Svein Møllers melodi til ”Stjernene lyser 
fremdeles i mørke” og slutningssalmen ”Se vår jord blir født på 
nytt!” med den kjente melodien av J.P.E.Hartmann, innsunget i 
menighetene til teksten ”Blomstre som en rosengård.”
Selv om mange av tekstene bærer preg av klage og nødrop, kom-
mer likevel lovprisning og takk klart til uttrykk. ”Lovsyng Her-
ren fra jorden! Halleluja!” Slik klinger det hele ut. Og mange 
andre steder i verket fi nner vi jubel og hallelujarop til Ham som 
gav oss det skaperverket som vi er i ferd med å ødelegge!
Det har vært en stor utfordring å skrive musikken og gi ver-
ket en musikalsk form siden tekstene ikke har noen umiddelbar 
og iøynefallende progresjon. Men jo mer man studerer dem, jo 
klarere ser man at fremdriften er der og at alt i høy grad har en 
nøye sammenheng. Vanligvis har oratorier og operaer resitativer 
som synges og der handlingen berettes. I nærværende stykke 
blir disse partiene - vesentlig bibeltekster -  etter forfatters øn-
ske fremført verbalt av en skuespiller.  Det tilfører helheten en 
spesiell dimensjon, og musikken virker på en måte sterkere når 
den kommer inn. jeg er Svein Ellingsen stor takk skyldig for at 
han gav meg tilliten til å komponere verket! 

LITT OM MUSIKKEN
Den kan ikke på noen måte sies å være nyskapende. Det er be-
nyttet musikalske former som mange vil kjenne seg igjen i, klas-
siske forbilder ligger ofte til grunn. Her fi nnes arier som bygger 
på barokke idealer: Deler av arien for baryton, sopran og kor i 
1. del minner om trompetariene hos Bach og Händel, og i denne 
fi nnes også midtveis en anglikansk chant! 



Sopranarien i samme del har en arkaisk klang og form som ut-
gangspunkt. Salmene  - som det er relativt mange av  - har en 
menighetsvennlig form og melodikk og kan kanskje synges som 
menighetssalmer senere?  Korsatsene er formmessig de frieste der 
orkesteret ofte lever sitt eget liv sammen med de to korene som av 
og til er i dialog med hverandre. Og  - stundom kombineres de i 
store og klangfulle akkorder.
Uttrykksmessig er det gjort forsøk på å ”male” den tekstlige 
grunntanke. Forspillet til innledningskoret starter med fagottsolo 
i relativt høyt leie der klangen er både sår og klagende og gir der-
ved tilhørerene et hint om at nå kommer det et verk der gråt og 
engstelse er temaet.
Innledningskoret til 2. del  - Litani for jorden - åpnes med en or-
kesterdel med hamrende akkorder og krasse klanger. I samme sats 
tas også gregorianikk i bruk: Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie 
eleison synges til en melodi fra oldkirken fra Graduale Romanum  
-  så er også denne stilen representert. Min kjærlighet til det me-
lodiske skinner klart igjennom hele stykket. Det harmoniske er 
preget av romantikken, impresjonismen og tidvis jazzens verden.

Vanskelighetsgraden må sies å være moderat. Orkesteret er begren-
set til kammerbesetning bestående av strykere, to oboer, to fagot-
ter, to trompeter, to tromboner, pauker og orgel. Orgelet har tidvid 
en continuoaktig funksjon - andre ganger spiller det en klangfyl-
lende rolle i orkesteret. Etter ønske fra Norges Kirkesangforbund 
er oratoriet skrevet for to blandede kor, et par av satsene er også 
skrevet for kor a capella som ”kordialoger”  - en av salmene:”Vekk 
oss, Herre” er utformet slik. Noen av korsatsene vil nok kreve en 
del arbeide, men alle er skrevet med tanke på amatørkor. Ved siden 
av sopran- og barytonsolist medvirker også - som nevnt ovenfor - 
en skuespiller som resiterer tekster istedet for en syngende ”evan-
gelist.”
Enkeltsatser og deler av oratoriet kan tas ut av sin sammenheng og 
benyttes separat. Det gjelder i høy grad salmene, men også arier 
og andre satser. man kan således sette sammen en forkortet ver-
sjon hvis det er ønskelig, og dtte burde gjøre ”etterbruksverdien” 
av verket større.

Det er mitt håp at dette stykket vil bli til glede for dem som måtte 
fremføre det, for dem som lytter - og - at det kan vekke til etter-
tanke og innsats for vår klode, Vår Herres mektige skaperverk!

Musikken er skrevet i perioden 2006 - 2010

Skien i oktober 2011          

Harald Gullichsen
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ambisiøse sangere i alderen 
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blikum kan bli tiltrukket av. 
Bergen Domkor øver hver 
onsdag kveld i Bergen dom-
kirke.

Kjetil Almenning er kordi-
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DEL I

1. Forspill og innledningskor
(Kor og orkester)

Jorden og alt som fyller den,
verden og alt som bor i den,
alt hører Herren til.

(Salme 24, 1)

2. Salme
(kor, orkester og orgel)

1. 
O Herre, lytt til ropet
fra alt som du har skapt
og gi vår jord tilbake
det håp som er gått tapt!
Din skaperhånd gjør allting nytt,
ja, her i dødens verden
blir livets sommer skapt!

2.
Å, gi oss nye somre
med luftens rene drag,
med sang og barneglede
ved syn av natt og dag!
La markens blomster si oss vei,
og vi skal elske jorden
til siste åndedrag.

3. Arie og kor
(Barytonsolo, sopransolo, kor, trompetsolo, 

orkester og orgel)

Min sjel, lov Herren!
Stor er du, Herre, min Gud.
I høyhet og herlighet har du kledd deg,
du hyller deg i lys som en kappe.

Du har spent himmelen ut som en teltduk
og tømret din høysal over vannet.
Du gjør skyene til din vogn
og farer frem på vindens vinger.

Vindene gjør du til sendebud,
ild og fl ammer til dine tjenere.

Du lar kilder velle frem i dalene,
og bekker renne mellom fjellene.

Ved kildene har himmelens fugler rede,
mellom grenene synger de.

Du lar gresset gro for dyrene
og vekster som menneskene kan dyrke,

slik lar du brødet gå frem av jorden,
og vinen gleder menneskets hjerte.

Herre, hvor mange dine gjerninger er!
Og alle har du gjort med visdom,
jorden er full av det du har skapt.

Alle venter på deg,
at du skal gi dem mat i rette tid.
Du sender din Ånd, og de skapes,
du fornyer jordens ansikt.
Måtte Herrens ære vare evig,
og Herren glede sg over sitt verk.

(Fra Salme 104)

4. Resitasjon

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jor-
den. Gud sa: ”Jorden skal la grønne vekster 
gro frem, planter som setter frø, og trær som 
bærer alle slags frukt med frø i, på jorden!” 
Og det ble slik. Jorden bar frem grønne vek-
ster, planter som setter frø, og trær som bæ-
rer alle slags frukt med frø i, hvert etter sitt 
slag. Og Gud så at det var godt.

Gud sa: ”I vannet skal det myldre av liv, og 
fugler skal fl y over jorden, under himmel-
hvelvingen.” Og Gud skapte de store sjødy-
rene og alt liv som det yrer og kryr av i van-
net, hvert etter sitt slag, og alle dyr som har 
vinger til å fl y med, hvert etter sitt slag. Og 
Gud så at det var godt.



Gud sa: ”Jorden skal la alle slags levende 
skapninger gå frem, fe, kryp og ville dyr, 
hvert etter sitt slag,” og det ble slik. Gud 
skapte alle slags ville dyr og alle slags fe og 
krypet på marken av alle slag. Og Gud så at 
det var godt.

Da sa Gud: ”La oss skape mennesker i vårt 
bilde, som et avbilde av oss! De skal råde 
over fi skene i havet og fuglene under himme-
len, over feet og alle ville dyr og alt krypet 
som det kryr av på jorden.”
Gud så på det han hadde gjort, og se,. det var 
overmåte godt.                    

(Fra 1. Mosebok 1)

5. Kordialog
( Kor I og II )

Øyne, øre, hud og hender
favner skaperverkets rikdom:
alt som møter oss i livet,
jordens sang og jordens mangfold,
luft og vann og dyr og blomster,
sol og regn og lys og varme,
alt, ja alt er lån og gave
fra vår Skaper og vår Gud.

”Spør bare dyrene, de lærer deg,
himmelens fugler gir deg kunnskap.
Eller tenk på jorden,
den opplyser deg,
fi sken i havet har noe å fortelle.
Hvem skjønner ikke dette,
når han ser alt dette,
at Gud har skapt det
med sin kraft?”
(Job 12, 7-9)

Jordens barn har sviktet jorden,
vi er blitt vår egen trussel:
jorden som vi fi kk til gave,
blør og lider; vi må høre
jordens sang forpint av klage;

hvordan kan vårt slektsledd mildne
skaperverkets gråt og smerte?
Herre, hjelp oss i vår nød!

”Dette er tegnet på pakten jeg oppretter
mellom meg og dere
og hver levende skapning
som er hos dere,
for de kommende ætter til alle tider:
jeg setter min bue i skyene;
og den skal være et tegn
på pakten mellom meg og jorden.”
(1. Mosebok 9, 12-13)

6. Salme
(Kor, sopransolo, orkester og orgel)

1.
Alt liv er kalt frem på ditt skapende bud
i årmillionenes dyp.
Alt liv er en gave fra deg, vår Gud,
som kjenner hvert levende kryp.

2.
Du bød oss, o Gud, å ta vare på
det liv dine hender har skapt.
Men mennesket smidde sin truende ljå.
Kom, redd oss, før livet har tapt!

3.
Vi står ved et veiskille. Vis oss vårt mål
og rekk oss ditt skapende ord!
Slå ut av vår hånd det forræderske stål
som rettes mot livet på jord.

4.
La regnbuen stå med sitt lysende spenn
i skyen som tegn på din pakt.
La det vi har ødelagt, blomstre igjen
på tross av vår selviske makt.

5.
Ja, la oss av nåde få skue ditt tegn
og fi nne fornyelsens vei!
Hver dag vi får motta, med sol og regn,
er uforskyldt gave fra deg!



7. Arie
(Sopransolo, obosolo, orkester og orgel)

Syng en ny sang for Herren!
Hele jorden, syng for ham!
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynn fra dag til dag hans frelse!

Bøy dere ned for Herren og tilbe ham i 
hellig skrud! Skjelv, ja, skjelv for hans 
åsyn, hele jorden!

Syng en ny sang for Herren!
Hele jorden, syng for ham!
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynn fra dag til dag hans frelse!

Himmelen skal glede seg, jorden skal juble,
havet og alt som er i det, skal bruse.
Marken og alt det den bærer, skal juble,
hvert tre i skogen skal rope av fryd!

Syng en ny sang for Herren!
Hele jorden, syng for ham!
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynn fra dag til dag hans frelse!
(Fra Salme 96)

8. Salme
(Kor, barytonsolo, sopransolo, menighet, 

orkester og orgel)

1.
Stjernene lyser fremdeles i mørket,
solen gjør natten til morgen og dag,
stjerner og sol senker lysende drømmer
over vår sårede, blødende jord.

2.
Menigheten synger med!

3.
Drømmen og håpet skal bo i vårt hjerte!
Se, nå er skapelsens åttende dag!
Vi skal erkjenne i gledesfylt undring:
Alt som er skapt, er vår søster og bror.

4.
Vi skal få tro på en fremtid på jorden;
avmakt må vike og dag følge natt,
se, våre søsken i skapningens mangfold
venter på handling fra hjerter som tror.

5.
Menigheten synger med!

Mel. og orgelsats: 
Svein Møller 1992 – in memoriam.
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DEL II

9. Resitasjon
Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds 
barn skal åpenbares i herlighet. For det
som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, 
ikke frivillig, men på grunn av ham som
gjorde det slik. Likevel var det håp, for det 
skapte skal bli frigjort fra trelldommen under
forgjengeligheten og få del i den frihet som 
Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at alt
som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer 
helt til denne dag.
(Romerbrevet 8, 19-22)

10. Litani for jorden
(Kor, orkester og orgel)

Du som skapte himmelen og jorden,
vi ber deg: Herre, miskunn deg over oss.

Kyrie eleison.

Vi som har brutt vårt slektskap med alt som 
lever, vi ber deg: Herre, miskunn deg over oss.

Kriste eleison.

Vi som har sviktet vårt kall som dine forval-
tere, vi ber deg: Herre, miskunn deg over oss 
og gi oss fred.

Kyrie eleison.

Herre, vi ber om fred,
- fred i mennesket, - fred blant mennesker, - 
fred på jorden, -fred med jorden.

Du som skapte himmelen og jorden,
alt som lever vil vi bære frem for deg.
Vi ber deg:
Herre, vi ber:
Miskunn deg over alt som lever.

11. Salme
(Kor, menighet, orkester og orgel)

1.
Alt som lever, alt som trues,
alt som er blitt knust til skår,
bærer vi til deg, vår Skaper,
jordens sår er dine sår.
O Herre, o Herre,
vi ber for din lidende verden.

2.
Vi som fi kk vårt liv som gave,
har trått livet under fot.
Vi har brutt din viljes lover
i vårt blinde overmot.
O Herre, o Herre,
som skyldnere ber vi om nåde.

3.
Menigheten synger med!
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12. Resitasjon

Ørken og villmark skal glede seg,
ødemarken skal juble og blomstre.
Den skal blomstre rikt som liljen
og juble, ja, rope av fryd.
Libanons herlighet får den i gave,
Karmels og Sarons prakt.
Folket skal få se
Herrens herlighet,
stråleglansen fra vår Gud.
Styrk de slappe hender,
gi kraft til de vaklende knær!
Si til de urolige hjerter:
Vær frimodige, vær ikke redde!
(Jesaja 35, 1-4a)

13. Arie
(Barytonsolo, sopransolo, trombonesolo 

og orkester)

Vær frimodige, vær ikke redde!
Salige er de som stifter fred, 
de skal kalles Guds barn.
Og de skal stå ved alt det levendes side,
som søster og bror av alt som Gud har 
skapt.

14. Resitasjon

Vårt hjerte er fylt av takk,
av takk for ditt skaperverks rikdom.
Vårt hjerte er fylt av bønn,
av bønn for alt liv på vår jord som er truet.
Vårt hjerte er fylt av håp,
av håp om forsoning
 – og fremtid for jorden.

15. Kordialog (Salme)
(Kor I og II)

1.
Vekk oss, Herre, du vår Skaper!
Vi har sviktet,
sviktet skaperverkets rikdom,
ja, forrådt vår egen jord.

2. 
Fri oss, Herre, du vår Skaper!
Vi er bundet,
bundet av vår trang til vinning,
fanget i vårt eget garn.

3.
Leg oss, Herre, du vår Skaper!
Vi er blinde,
blinde for ditt mene tekel
over våre rike bord.

4.
Hør oss, Herre, du vår Skaper!
Vær oss nådig,
nådig – i din store miskunn
som du viser dine barn.

5.
Led oss, Herre, du vår Skaper!
Vis oss veien,
veien gjennom frykt og vanmakt
til en fremtid for vår jord.

16. Resitasjon

Jeg så en engel som fl øy høyt oppe under 
himmelhvelvet. Han hadde et evig evan-
gelium å forkynne for dem som bor på jor-
den, for alle nasjoner og stammer, tunge-
mål og folk.
Han ropte med høy røst: ”Frykt Gud og 
gi ham æren! For nå er timen kommet da 
han skal holde dom. Tilbe ham som skapte 
himmel og jord, hav og kilder!”



Og de tilber ham som lever i all evighet … 
og roper:
Verdig er du, vår Herre og Gud
til å motta all pris og ære og makt.
For du har skapt alle ting,
du ville det, og de ble til, skapt av deg.
(fra Johannes’ åpenbaring 14 og 3)

17. Salme
(Kor, sangsolister, menighet, 

orkester og orgel)

1.
Menigheten reiser seg og synger med i vers 1 og 4!

Mel.: J.P.E. Hartmann 1861
(Tekst: Etter ”Mundi renovatio,” latinsk sekvens.
Med støtte i Grundtvigs gjendiktning.)

2.
Himmelen blir klarere,
havet ligger rolig,
vinden blåser mildere,
dalen står i blomster,
grønt blir alt som før var bart,
alt det frosne tiner snart
under gledens vårbrudd.

3. 
Livets varme, seirende
over dødens frostnatt,
lover ham som strålende
reiste seg av graven!
Dødens bitterhet og makt
ser vi brutt og ødelagt.
Kristus gir oss frihet!

4.
Menigheten synger med!

Menigheten sitter ned!

     
1.Se, vår jord blir

  
født på nytt!

3

   
Ny blir og så

 
gle den!- -

5    
Alt det skap te,

  
gjen opp stått,- - -

7

   
mø ter den opp

  
stand ne:- - -

9

   
Øst og vest og

  
syd og nord,

11    
ild og vann og

 
luft og

Ç
jord

14

   
tje ner ham med

 
lov

Ç
sang!- -

     
4.Vun net for oss

  
er i gjen- -

3

   
pa ra dis ets

 
gle de!

   
Han som åp net- - -- -

6   
por te ne,

   
fjer net flam me

  
sver det.- - - -- -

9

   
Se, kje ru ben

  
løf ter glad- - -

11    
ol je gren og

 
pal me

Ç
blad,- - - -

14

   
vin ker oss til

 
li

Ç
vet!- -



18. Avslutningskor
(Kor, orkester og orgel)

Halleluja!
Lovsyng Herren fra himmelen!

Lov ham i det høye!
Lovsyng Herren fra jorden!
Vår hjelp er i Herrens navn,

han som skapte himmel og jord.
Lovsyng Herren fra jorden!

Halleluja!
(Fra Salme 148)

FINE DEL II

Svein Ellingsen, norsk bil-
ledkunstner og salmedik-
ter. Han har bl.a. arbeidet 
som journalist, forlagsse-
kretær og lærer i tegning 
og forming. Siden 1976 
har han hatt statsstipend 
for hymnologisk arbeid.
Hans salmer er preget av 
en enkel nåtidig språkfø-
ring. Sentralt står skapel-
sestanken og «den sakramentale totalforståelse 
av menneskelivet»  
Ellingsen stod sentralt i utarbeidelsen av Norsk 
Salmebok som medlem av Liturgikommisjo-
nens komité for salmebok og koralbok 1972–
81. Mange av hans salmer er oversatt til andre 
språk, og de fl este tekster er tonesatt av samti-
dige komponister. Norsk Salmebok har 40 av 
Ellingsens salmer, derav 14 oversettelser.Sal-
mer 1997 har 18 av dem. 

Harald Gullichsen, Skiens 
organist fra 1983 og frem 
til tidlig pensjonering no-
vember 2008. Utdannet i 
Oslo og bl.a. i Holland og 
Danmark. Debuterte Oslo 
1971 og har konsertert i 
alle de nordiske land. Et-
ter organiststillingen i El-
verum (1969 – 1983) kom 
han til Skien og har her 
startet opp og nedlagt mye arbeid i kirkens kor 
for voksne og barn og gjort diverse innspillin-
ger alene og med disse. Har sitt eget platesel-
skap (HAGU CD) og har kontrakt med Norsk 
Musikforlag om utgivelse av alle hans kom-
posisjoner. Har 8 melodier i Norsk Salmebok. 
Han er også mye brukt som foreleser og eksa-
menssensor og har hatt mange bestillingsverk 
som komponist. Har bl.a. skrevet ”Samuel” et 
bibelspill til Skien kirkes 100års jubileet 1994. 
Fikk Skien kommunes kulturpris 2003.



Arjen L.H. Stolk            5628  Herand    
www.tretradisjon.net      mob.: 410 86 016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Restaurering og Nybygg          

        Vedlikehold og Stemming 

Visste du at:

Bergen omkranses av "De syv fjell" 

Lyderhorn - 396 m.o.h. 
(Trigonometrisk punkt. Jernbolt i fjell.) 
Damsgårdsfjellet - 317 m.o.h. 
(Trigonometrisk punkt. Jernbolt i fjell.) 
Løvstakken - 477 m.o.h. 
(Trigonometrisk pkt.. Jernbolt i fjell.) 
Ulriken - 643 m.o.h. (Trigonometriske 
punkt, målt 300 meter øst for kafeen.) 
Fløyfjellet - 400 m.o.h. (Høydepunkt kolle). 
Rundemanen - 568 m.o.h. (Trigonome-
trisk punkt. Jernbolt i fjell. Høyde topp bolt 
330 m øst for bygninger. Ved telemasten). 
Sandviksfjellet - 417 m.o.h. 

Det råder litt uenighet om dette har sin rik-
tighet. Noen heller til fjell på Askøy som et 
av de 7, men vi stoler påoppslagsverket:-) 
Flotte er de i alle fall, fjellene!



Rikskirkesangfestens komite

Bak til venstre: Olav Øgaard, Trygve Møster, 
Oddmuns Sagstad, Ulf Sverresvoll
Foran til venstre: Anne Karin Stormyr, Gro Anthun                    
og Ragnhild Hadland 

  

Kontaktpersoner: 

Ragnhild Hadland 975 13 100

Anne Karin Stormyr 913 94 982

Trygve Møster 476 08 203

Olav Øgaard 917 03 567

Gro Anthun 958 68 160

Oddmund Sagstad 900 51 358
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Sentralstyret i Norges kirkesangforbund 

Susanne Rodvelt Haugland, Øyvind Hellang, 
Alise Narjord Thue, leder Olav Gading 
og Jostein Grolid 

Ragnhild Hadland, forbundssekretær
               www.kirkesang.no
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Osterøy kyrkjekor, 
Songlaget Alvidt/Manger og 
Alversund musikklag

I det daglige er det Liv Skog-
lund som dirigerer de to korene 
som holder til på hvert sitt sted i 
Nord-Hordaland. To ganske like 
kor med 22 medlemmer i hvert, 
men som gjør ganske forskjellige 
saker hver for seg. 
Osterøy kyrkjekor synger ved 
gudstjenester i de fem kirkene på 
Osterøy og trives med det.
Songlaget Alvidt/Manger øver 
i Knarvik men har nedslagsfel-
tet sitt i Radøy kommune. For 
to år siden ble de premiert for 
fremragende integreringsarbeid 
gjennom å invitere alt av innvan-
drerbefolkning i Nord-Hordaland 
med programmet «På leit etter 
kjærleiken». En gang satte de opp 
plakater hvor de ønsket å verve 
nye medlemmer til å synge pol-
ske julesanger, Plakatene hadde 
kun polsk tekst. Dette resulterte 
i vennskapsbesøk av et polsk kor 
som Alvidt/Manger planlegger å 
besøke igjen. 
Dirigenten, Arne Henning Mark-
hus, har dirigert «The Armed 
Man» ved fl ere anledninger i 
Nord-Hordaland. Dette er ei mes-
se komponert av den walisiske 
komponisten Karl Jenkins (født 
1949) til minne om ofrene i Ko-
sovo-krigen. 

Konsert i Korskirken 
lørdag kl. 16.30

OSTERØY KIRKEKOR,
SONGLAGET ALVIDT/MANGER     
ALVERSUND MUSIKKLAG 

Karl Jenkins   The Armed Man: 
    A mass for Peace  
    - Sanctus
    - Benedictus
    - Agnus Dei

     dir. Arne Henning Markhus

SKIEN KIRKES JENTEKOR

Antoni Vivaldi   Laudamus te, fra Gloria  
    
Knut Nystedt  Teach me, O Lord   
 
     dir. Reidun Ottesen
     Tormod Klovning, klaver

NORE OG UVDAL KIRKEKOR 

mel. Cherubini  Dona pacem, Domine 
tekst Buhler
arr. Buhler

Psalme 5:8,4:9  Lead me Lord:    
mel.   S. Wesley
     dir. Synnøve H. Lassegård



 

DOLSTAD KAMMERKOR
ANKENES KIRKEKOR OG 
NARVIK KIRKEKOR 

Foss/Mørk Karlsen  Storleg gled me oss i Herren  

Ellingsen/Plagge  Bare Gud har tellet alle stjerner 
 
Bremnes/BAD   O Gud som har di kirke   

     dir. Ingjerd Grøm
     Anne Lise Grøm, orgel

BIRKELAND KANTORI

Harald Jacob Holtet:  4 bibelske salmer 

    - Kristus er sannelig oppstanden  
       neste side nr 1
    - Herren er min hyrde   
       
    - Du sender ut din Ånd   
       neste side nr 2

    - Hvor elskelige dine boliger er  
       neste side nr 3  
     dir. Harald Holtet 

SEMINARENE PRESENTERER

MUSIKK DE HAR GJENNOMGÅTT

Folketoner og stemmebruk
     Henning Sommerro og 
     Anne Kleivset 

Korbarokk   Markus Malmgren 

Gospel     Terje Kleppe 

Nore og Uvdal kirkekor ble 
startet i 1974. Medlemstallet har 
variert fra over 20 til under 10. 
Repertoaret har også vært vari-
erende med høykirkelig klassisk, 
gregoriansk, salmer, viser og 
profane innslag. Dirigent nå er 
kantor Synnøve Lassegård. Høs-
ten 2012 skal vi arrangere semi-
naret ”Korkunst” i regi av TKSF. 
Deretter starter vi med prosjekt-
arbeid for julekonsert hvor vi 
åpent inviterer interesserte til å 
bli med.

Ankenes kirkekor består av 
voksne damestemmer. Koret 
deltar med et bredt reperto-
ar og ulike stilarter i kirker, 
samfunnshus og institusjoner. 
Egne musikalske og sosiale 
tiltak, deltar på seminarer og 
prosjekter. 
Dolstad Kammerkor er med 
på å fremme det kirkemusikal-
ske liv i Dolstad kirke både 
til gudstjenester og konserter. 
Koret har en betydelig musi-
kalsk produksjon og ledes av 
Øivind Mikalsen.
Narvik Kirkekor er et blan-
det voksenkor som feiret sitt 
100-årsjubileum i 2007. Koret 
synger månedlig ved høymes-
sene og har egne arrangement 
i kirke og menighetshus.

Rikskirkesangfesten 2012



      
Kris tus er san ne

   
lig opp stan den,

   
hal le lu ja.

     
Han har sei ret o ver- - - - - - - - - -

    
dø den! Hal le

   
lu ja, hal le

   
lu ja, hal le

    
lu

Ç
ja!- - - - - - - - - -

Musikk Harald Jacob Holtet 2009

Bibelsk salme i påsketiden
Resitasjonstekst Salme 118, 14/15a/16

Omkved

 @  G  
Du sen der

Ç  
ut din

Ç  
Ånd; du gjør

  
al le ting

   
ny e. Hal le- - - - -

 @5    
lu ja, hal le

   
lu ja, hal le

Ç
lu

Ç
ja!- - - - - - -

Du sender ut din Ånd

Tekst Salme 104, 27 - 30
Musikk Harald Jacob Holtet 2009

Bibelsk salme på 1. pinsedag

Omkved

 @ @@ @ @   
Hvor

 G    
el ske li ge di ne

   Ç
bo li ger er,- - - - - -

 @ @@ @ @3      
Her re, All hærs

Ç 
Gud,

     
Her re, All hærs

Ç
Gud.- - - -

Hvor elskelige dine boliger er
Tekst Salme 84, 2 - 6

Musikk Harald Jacob Holtet 2012

Omkved

1

2

3



Mange kan fortelle at de kommer 
slitne og trøtte på korøvelsen, men 
går hjem igjen opplagte og fulle av 
energi. Hvorfor er koret og sangen 
så viktig? Denne boken belyser kor-
sang i forhold til helse, livskvalitet, 
identitet, selvbilde og mestring.

 Order nr. C3086 Pris kr. 169,-
 Trådinnbundet 52 sider 

Denne utgaven av Magnificat og 
Nunc Dimittis ble opprinnelig 
komponert og framført i 1905 som 
en av de tidligste irske utgavene av 
disse kjente bibelske lovsangene. 
50 år etter komponistens død, håper 
vi denne vakre musikken fremdeles 
vil nå hjertene til både korsangere 
og tilhørere. Med denne første-
utgivelsen er tilfanget av repertoar 
for Evensong blitt enda større. 

 Order nr. C3086 Pris kr. 169,-
 Trådinnbundet 52 sider 

Den norske kirke er en syngende 
kirke. Dette er også bokens tema. 
Derfor er det denne gangen ikke den 
religiøse poesien, men de som har 
skapt salmeskattens tekster og toner 
som står i fokus. Flott oppslagsbok!

 Order nr. E0747 Pris kr. 295,-
 Hardback 282 sider 

Songen langs f jorden 
Den sunnmørske songskatten har 
lege gøymt lenge. No har Odd Johan 
Overøye henta fram songane frå 
ei rad gamle tonekjelder. Ålesund 
Kammerkor med sine klare røyster 
gjer at den er vel verd å lytte til.

 Order nr. CR009 Pris kr. 169,- 

Vi skal  ikkje  sova 
bor t  sumar natta 
Musikk av Geirr Tveit i vakre korarr 
av Liv Hukkelberg, Acta Musicaei,
Isa K. Gericke og Geir Botnen.

 Order nr. CR021 Pris kr. 169,- 

Kor og Helse Magnificat og
Nunc Dimittis in A

Norske salmetoner
Musikken og komponistene

CD Kormusikk

M a r g r e t h e  E k Jo h n  I r e l a n d

N o r v a l l  S k r e i e n

www.musikkforlaget.no
RUGHU#FDQWDQGRFRP  WHO  IDNV

Bergens Riksmålsforening 



NYSKREVET MOTETT

På søndagens høymesse i Bergen Dom-
kirke får vi høre en nyskrevet motett av 
komponisten Eilert Tøsse (1954). Tek-
sten til motetten Fredens Gud er hentet 
fra Hebr. 13, 20-21 og den blir fremført 
av Bergen Domkor. 
Tøsse har vært aktiv som komponist siden 
begynnelsen av 1980-tallet. Sin musikkut-
dannelse har han fra Bergen Musikkon-
servatorium (Høyere organisteksamen, 
senere årskurs i arrangering /kompone-
ring), samt private komposisjonsstudier 
med Ruth Bakke, Kjell Samkopf og Nils 
Henrik Asheim.

Idégrunnlaget Tøsse arbeider ut fra, va-
rierer fra verk til verk. I vokalverkene er 
teksten i stor grad førende for valg av to-
nespråk og andre teknikker. 
I de kirkemusikalske verkene står forkyn-
nelsesaspektet sentralt, med opplevelsen 
av kirkerommet som et viktig element.

Eilert Tøsse har vært representert med 
verk på festivaler som Autunnale, Avgar-
de, Borealis, Brass-Wind, Kirkemusikk-
dagene i Bergen, Oslo Internasjonale 
Kirkemusikkfestival, Music Factory, Ul-
tima  o.a.

BERGEN BY

Bergen by ble grunnlagt på en grønn slette mel-
lom fjellene for over 900 år siden. I dag bor der 
260.392 innbyggere - og byen er fortsatt nokke 
for seg sjøl.

Navnet Bergen kommer fra "Bjørgvin" som be-
tyr den grønne engen mellom fjellene (bjørg: 
berg, vin: grønn eng, beitemark). Bergen ble gitt 
status som by av Olav Kyrre i 1070. Frem til 
1299 var byen kongens hovedsete og ble regnet 
som Norges hovedstad. 

Bergen har helt frem til i våre dager vært et natur-
lig knutepunkt for handel med utlandet og kyst-
handel med Nord-Norge. På midten av 1300-tal-
let var Bergen en av fi re handelsbyer med status 
som kontor for Hansaforbundet. Bergen fi kk i 
denne perioden befestet sin posisjon som en av 
Nord-Europas viktigste handelsbyer.

Rundt år 1600 var Bergen Nordens største by 
med cirka 15.000 innbyggere. Men pest og øko-
nomisk stagnasjon førte til at man bare kom til 
13.600 innbyggere i 1769 - da den første offi si-
elle folketellingen i Bergen fant sted. Siden kom 
nye økonomiske oppsving og en bygrense som 
stadig utvidet seg. 

I dag er Bergen blant annet kjent for regnet, skil-
lingsbollene og stolte bergensere. Men moderne 
tid har også gjort byen mer fl eksibel, med bre-
dere nedslagsfeltet innen næringslivet og frem-
tidsrettet satsing på skole, idrett og kultur. 
Godt ivaretatt trehusbebyggelse, smale bro-
steinsgater og de syv fjellene bidrar samtidig til 
at byen beholder sitt særpreg. 

Sogar byens styreform er nokke for seg sjøl, et-
ter at byen som en av få kommuner i Norge gikk 
over til parlamentarisk styreform i juni 2000.
Sånn er det med den saken. 



STEVNEHOTELLET

Scandic Bergen City 
Håkonsgaten 2 - 7  tlf 55 30 90 80
bergencity@scandichotels.com

DROSJER

Bergen Taxi  tlf 07000
Norgestaxi  tlf 08000

ULRIKSBANEN 
er åpen alle dager fra 09:00-17:00 
NOK 145,- voksne/ NOK 75,- barn
FLØIBANEN

Åpen fra kl.07.:30 til kl.23:00                                               
Lørdager og søndager fra kl. 08:00.
Fløibanen kjører hver hele og halve 
time om morgenen, og fra kl. 10:00 
til kl. 20:30 kjører vi hvert 15. 
minutt. Fra kl. 20:30 til 23:00 er         
avgangene hver hele og halve time.                                                               
NOK 80,-voksne/NOK kr 40,- barn   
AKVARIET

Åpent 10.00-18.00 hver dag   
NOK 150,-  voksne / NOK 100,- barn                                                                                                      

FORBUNDSSEKRETÆREN

Ragnhild A. Hadland     
mob 975 13 100
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Program for Rikskirkesangfesten

FREDAG 20.4:
09.00  Laudes i Johanneskirken
09.30   Registrering i Johanneskirken
10.00   Fellesøvelse i Johanneskirken   
   (Solsangen)
12.15  Lunsjbagette i Johanneskirken

13.00  Åpningsgudstjeneste 
   i Johanneskirken

14.30-16.30 Seminarer
   - Sommerro/Kleivset 
      i Johanneskirken
   - Terje Kleppe på Stevnehotellet
   - Markus Malmgren i Korskirken
   - Lars Ove Kvalbein i Skrudhuset,   
             Domkirken 
17.00   Middag i byen 
18.30  Fellesøvelse i Johanneskirken   
   (Solsangen)
20.30  Konsert i Johanneskirken
  
LØRDAG 21.4:
09.30-09.55 Laudes i Korskirken
10.30-13.15 Seminarer
   - Sommerro/Kleivset 
      i Johanneskirken
   - Terje Kleppe på Stevnehotellet
   - Markus Malmgren i Korskirken
   - Ivar Jarle Elisassen i Skrudhuset,  
               Domkirken
13.30  Lunsj i byen
16.30   Konsert i Korskirken
19.30 -20.30 Urfremføring 
   ”Du fornyer jordens ansikt” 
   i Domkirken
21.00  Festmiddag på Stevnehotellet

SØNDAG 22.4:
10.30  Øvelse, salmer, liturgi. 
11.00  Festgudstjeneste i Domkirken   
   (Radiogudstjeneste)


