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Salmekveld med æve-ord og måneskin
Det vart ei fin stund i kyrkja på Haga måndag den 18. januar for oss
som fekk oppleva salmekveld med Arve Brunvoll. Me fekk lytta
til fin solosong frå Inger Odland, Linda Gangstø Nordbø og Hilde
Aarvik. Dei var og føresongarar på nokre av salmane, og me fekk
vera med og syngja salmar som var kjende for oss og salmar som
var meir ukjende.
Arve Brunvoll vart fødd i Molde
i 1937 og har ein lang karriere
bak seg som teolog, professor,
forfattar og altså salmediktar.
Han har to doktorgradar og har
gjeve ut avhandlingar, artiklar
og bøker. Han var i mange år
knytt til Norsk Lærarakademi i
Bergen (NLA Høgskolen) som
amanuensis, rektor og professor.
Noko av det siste han har gjeve
ut, er ei gjendikting av dei 50
pasjonssalmane til den islandske 1600-talsdiktaren Hallgrimur Petursson.
Saman med Eyvind Skeie og
Svein Ellingsen er Arve Brunvoll ein av dei mest produktive
salmediktarane og omsetjarane i
vår tid. Han har fått med heile
7 av salmane sine i den nye salmeboka og 44 salmar som han
har omsett.
Så tilbake til salmekvelden på
Haga. Brunvoll spurde: - Kva

er ein salme? – og svara om lag
slik: - Det er ein song som kyrkja har teke til seg som eit gyldig uttrykk for det kyrkja står
for. Det er sungen lovprising av
den levande Gud og vedkjenning til han.
Han førte oss på ein fin måte
inn i salmeverda og til kjelda til
våre salmar som er Davids-salmane i Det gamle testamentet.
Dei er sentrale i kristen salmesong også. Så har me den gregorianske tradisjonen der bibeltekstane skulle syngjast som dei
var, medan den reformerte kyrkje gav lov til å skriva om slik
at tekstane vart meir metriske
og rytmiske og såleis lettare å
syngja.
Brunvoll peika på at i den nye
salmeboka har ein meir orientert
seg vestover til dei britiske øyane når det gjeld melodiar og melodiføring. Tidlegare gjekk ein

Tårnagent
Det er ikkje berre i tårnet det
skjer når det kjem tårnagentar
i kyrkja. For eit par veker sidan
var over 30 born i kyrkja på Ådland og fekk vera med både opp
i tårnet og under kyrkja. Her ser
du Emina Sofie som finn fine
roser frå ei endå eldre kyrkje,
under kyrkjegolvet. Dei fekk
høyre kyrkjehistorie og gå på
symboljakt i kyrkja. Etterpå var
det pizza og verkstad i kyrkja på
Haga. Dagen etter var det gudsteneste med drama og framsyning av måleri!

Ny
Her er Niels Petur Fagraberg.
Han er nytilsett i kyrkja som
ungdomsarbeidar.
Etter at me fekk skore ned på
dei statlege trusopplæringsmidlane, har me ikkje råd til å halda
oss med like store stillingsressursar som før. Me hadde tidlegare ein kyrkjelydspedagog/
leiar for trusopplæringsarbeidet i 50% stilling, som nytta

meir sørover til t.d. Danmark
og Tyskland. Eit godt døme på
dette er den etter kvar så kjende
salmen «Deg å få skode» som
opphaveleg kjem frå irsk via
engelsk og som Brunvoll har
omsett så fint. Gjennom sterk
og vakker song var det tydeleg
at dette var kjent stoff for publikum.
Det var interessant å høyra
korleis salmen «Du Ord frå alle
æver» vart til. Brunvoll fekk eit
noteark med melodien, skriven
av W.H. Ferguson i 1919, i nevane. Han hadde aldri sett nokon
tekst til denne melodien så han
grunda på kva tekst som ville
høva. Det er ein modulasjon, eit
skifte i toneart, midt i melodien.
Dette skaper spenning i melodien og vart inspirasjonen til å få
fram spenningane i Guds-livet,
mellom lys og mørke, mellom

kross og herlegdom, mellom vår
veikskap og Guds styrke.
Til slutt fekk me syngja saman
kveldssalmen «No skin den ljose månen».
Brunvoll meinte det hadde vorte færre høve til å bruka kveldssalmar no enn tidlegare. Då han
vaks opp, tok gjerne faren han
på fanget og song for han om
kveldane. Det var gjerne fleire
kveldsgudstenester òg. I denne
salmen får me det perspektivet
på livet som døden gjev oss. Me
vert òg minna om at me ikkje
ser og forstår alt her: Om månen
berre ser halv ut, er han likevel
heil! «…vi mang ei sanning
spottar som no er gøymd ei lita
stund.»
Siste verset sluttar slik:
«Gud, lat di sanning råde, og
gjev i all din nåde
di signing til vår granne òg!»

Ver med til
ein god del av arbeidstida si på
konfirmantar. Presten og frivillige medarbeidarar tek seg no
av den biten. Men i eit halvt år,
har me ikkje hatt ungdomsklubb
om fredagane. Det er også nokre
trusopplæringstiltak for unge,
me treng nokon til å ta seg av.
Nils Petur Fagraberg er tilsett
i ei 20% stilling. Utanom klubb
og T.O.-tiltak, kjem han til å ta
del på turar og leirar med ungdomane og også vera med på nokre
tiltak for dei mellom 10 og 13
år. Nils Petur er 29 år og kjem
frå Færøyane, men bur for tida i
Bergen saman med kona si. Me
ynskjer han velkomen til Samnanger, og kjem attende med eit
intervju med den nye medarbeidaren på ei seinare kyrkjeside.

Kyrkjelydskontoret Ope: Man-fre 10-14.

Tlf: 56 58 90 10

To God be the Glory

Korprosjekt med songar
av Andraé Crouch.

Benjamin, Linn Borgny og
Knut Inge Røen vert solistar
og band frå Fusa og Samnanger vert med. Korsongarar frå
Samnanger og Fusa. Vil du
vera med og syngja? Sjå heimesidene våre for meir info,
eller kontakt kyrkjekontoret.
”Gamle songarar” får brev.

Noas

Ark

Tysdag 2. februar inviterer kyrkjelyden til felles tur til Bergen
for å sjå Noas ark som ligg ved Festningskaien.
Arka vert marknadsført som gruppa frå Samnanger har fått
den største bibelske temaparken reservert tid for seg sjølv. Me
i Europa, og TV- og teaterpro- reknar med at dei fleste kjem
dusenten Aad Peters er man- seg til byn på eiga hand. Møt
nen bak det gigantiske fartøyet opp ved båten eller ta toget frå
som er 70 meter langt, 10 meter Arna, så ruslar me gjennom byn
breidt og 13 meter høgt. Innven- i lag. Sjå lysing for klokkeslett,
dig tek store, utskorne trefigurar og kvar du skal venda deg om
oss med gjennom bibelhistoria. du har bruk for skyss.
Ei oppleving seier dei som har
Hugs varme klede, det er ikkje
vore der!
godt oppvarma på arka. Les meir
Noas ark er open kvar dag, men på heimesidene våre. (Sjå under)

E-post: post@samnanger.kyrkja.no

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

