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«Songen gjennom alle tider»

Dette var tittelen på konserten
med Gunnstein Draugedalen i
Haga-kyrkja på torsdag. Det er
også tittelen på eit album med
tekstar av Olav Mosdøl som
Draugedalen har sett melodiar til.
Me som var til stades, fekk med
oss eit knippe med kjende og
kjære, men også ukjende songar
frå songaren sitt repertoar – som
me gjerne skulle unt fleire å få
med seg!
Han batt songane saman på
ein framifrå måte med gode
kommentarar og humoristiske

s m å f o r t e l j i n g a r. D e t v a r
humring og mange smil å sjå i
benkeradene.
Draugedalen byrja å syngja
offentleg alt som 15-åring. «Du
syng fint for alderen», sa folk til
han. Med eit glimt i auga la han
til: «Det seier folk til meg no òg
når eg er 76!»
Han opna med nokre songar
frå heimtraktene sine, Telemark.
Mellom anna har han tonesett
tekstar av Trygve Naper. Eit
døme på det var ei vise om
løvetannen og kampen mot denne

Alphamiddag
Torsdag 6. oktober vert det
Alpha- middag i Haga kyrkje.
Her får du eit godt måltid og
samstundes ein smakebit av
kva Alpha er. Det vert også
musikalske innslag i løpet av
kvelden.
Ta med deg nokon og kom
på gratis middag i kyrkja!
Påmelding innan 30. sept.
Sjå lysing på plakatveggen!

Kom på middagen og finn
ut om kurset er noko for
deg. Har du lyst å vera med
på berre middagen, er du
hjarteleg velkomen til det!
Tlf: 56 58 90 10

putta arket i lomma og det gjekk
litt tid før han fann det att, men
teksten gjorde inntrykk på han,
og han sette seg til pianoet og
laga melodien. Denne songen
vert sungen over heile landet og
også utanfor våre landegrenser,
og han har nok vore til trøyst
for mange gjennom motbakkane
i livet.
Draugedalen si vakre barytonrøyst gav liv til songane enten det
no var dei vâre og milde tonane
eller den kraftige «opera»-røysta.
Til slutt må det også seiast
at konserten hadde ikkje vorte
den same utan det eineståande
fine tonefylgjet ved vår eigen
kyrkjemusikar, Torgeir Kinne
Solsvik! Hans eminente
pianospel var med på å både
understreka og løfta songane,
noko også Draugedalen drog
fram og sa at det er ikkje ofte han
har ein så dyktig pianist med seg
når han er ute på turné!

«fienden» i plenen. Ein morosam
song med ein festleg melodi –
men med ei påminning om at det
vonde må opp med rota!
Draugedalen hadde også med
tekstar av Olav Mosdøl. Dei
to gav i 2019 ut eit album med
16 songar som handla om livet
på karrige gardar der dei nøgde
seg med lite, men også om livet
generelt. Songane er ein hyllest
til «slitets adel», som han sa.
Draugedalen har også sett
melodi til fleire av Knut Hamsun
sine tekstar i diktsamlinga «Det

Straumsparing i kyrkjene og litt til

Kva er eigentleg Alpha?
Ein kursserie som har
spørsmål, fellesskap og
samtale som varemerke.
Alpha er ein stad for deg
til å utforska livet og den
kristne trua i eit ope og
avslappande miljø. Kurset
er sett saman av 10 tankevekkjande samlingar med
lav terskel for spørsmål
og samtale. Det er kjekt
og interessant! Bli med og
utforsk nokre av livet sine
viktigaste spørsmål.

Kyrkjelydskontoret Ope: Man.-fre 10-14.

vilde kor». Tittelen på albumet
er eit Hamsun-sitat, «Om
hundrede år er allting glemt».
Herifrå fekk me smakebitar
som «Undskyldning» og «Røde
roser».
Me fekk ikkje berre møta den
lystige og glade Draugedalen,
men også ein som tør vera open
og ærleg om problema sine med
angst og uro. Det fekk me eit fint
døme på i songen «Du ser det ‘kje
på meg».
Blant dei mange poetane som har
fått tonar til dikta sine frå denne
songaren, kan me nemna Åse
Marie Nesse, Trygve Bjerkrheim
og Haldis Reigstad. Ho var også
til stades på konserten. Det er
mange som kjenner «Tett ved
sida mi går Jesus, alltid vil han
vera der».
Denne songen vart til under eit
såkalla Concordia-kurs i 1977.
Haldis hadde skrive han på eit
ark som ho stakk i handa til
Draugedalen i ein pause. Han

prøver å berre verma opp dei
romma som er naudsynte for
dei ulike arrangementa og har
strama inn på kva rom som skal
haldast varme fast. I tillegg har
me skrudd normaltemperaturane
litt ned.
Likevel ikkje tid dei grader
som i Oslo! På ei gudsteneste
i Tr e f o l d i g h e t s k i r k e n s i s t
søndag, vart det informert om
at fellesrådet hadde bestemt
at det skulle vera 15 grader på
arrangement i Oslo-kyrkjene no.
Dei skulle spara millionar på
det, vart det sagt. «Ta på dere
ullundertøy og behold yttertøyet
på», var beskjeden kyrkjelyden
fekk. Og om nokon ville donera
gamle pledd til kyrkja, var det
fint! Ein tysk turist hadde sagt at
dette var då ingen ting – i deira
kyrkja var det fire grader som var
grensa… Først då vart omnane
sett på.
Me har også skrudd litt ned, men
ikkje til Oslo-nivå. Og gamle
trekyrkjer likar ikkje tysk nivå,
seier riksantikvaren. Under ti
grader kan me ikkje gå! No får
me vurdera både forbruket etter

dei nye tiltaka, og straum-prisane
utover året. Det vert nok ein
vinter for varme inne-jakker…
Men kjem det bryllaup, lovar me
å skrua litt opp, slik at brura ikkje
må ha strikkejakke på!
Kyrkjeverja

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

Facebook: Kyrkja i Samnanger

Nokon har kanskje lagt merke til
at det ikkje har vore flaumlys på
Ådland kyrkje i det heile nokre
månader. Når det vart sett på
igjen i byringa av september,
verkar det slik at det kjem på
i mørkninga og vert sløkt kl.
23. Då tek det natt til kl. 6.
Det har sjølvsagt med dei høge
straumprisane å gjera. Sjølv om
det er led-lys, brukar lampane ein
del straum.
For å sikra ei mørk kyrkje
betre, har kyrkjestyret bestemt
at me skal bruka pengar på å
oppgradera innbrotsalarmen. Det
vert gjort i desse dagar.
Me er så heldige at me i fjor fekk
installert straumstyringsanlegg
i begge kyrkjene våre. Det
verkar slik at det vert halde ein
låg temperatur når dei ulike
romma ikkje er i bruk. Den
digitale kalenderen me har for
å planleggja ting i kyrkja, styrer
også oppvarminga av kyrkja til
hendingar skal ta til. På Ådland
har me spart mykje straum sidan
dette kom i gang, men på Haga
er det litt vanskelegare med
så stor aktivitet på huset. Me

E-post: post@samnangersokn.no

Gunstein Draugedalen saman
med Haldis Reigstad.
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