
Kirkemusikalsk senter
pi Soltun

Av Tim Rishtort

Etter snart tre irs arbeid er det fra
januar 1997 etablerr Kirkemusi-
kalsk Senter pi Soltun folkehBg-
skole. Senteret ar:rangerer kurs for
organister - bfrde faglig etterutdan-
nings kurs for organister med h6g-
skoleutdanning, og elementrre
kurs for organister som mangler
akademisk studium. Nord-Hiloga-
land bispedpmme anbefaler Sente-
rets kurs for sine ansatte.

Kirkemusikalsk Senter har sitt
tilhoidsted i en liten gruppe hvit-
malte bygninger nylig bygd ved si-
den av Soltun Folkehpgskole. Det
bestir av et flott kapell. bibliotek,
lrrerom og internat med god hotel
standard. Folkehogskolen for6vrig
har mye fint i ti lby. med bl.a. stall
med hester, stofi sportsanlegg og
lite sv6mmebasseng. Skolen eier
store skogsomrider og ligger like
ved stranden ved naturperlen
Tjeldsundet. Soltun er bare 4 mi-
nutters kjOretid fl'a Evenes fly-
plass, noe som betyr at reisen til
Senteret fra Oslo ikke tar stort mer
enn halvannen time.

Kirkemusikalsk Senter, ledet av
Tim Rishton og Arne Dagsvik, har
f'lere form6l. Kortkurs fbr ufaglrr-
te organister prioriteres. Disse kurs
gir ingen formell kompetanse, men
gir bide trygghet. nye impulser og
kunnskap til organister som mang-
ler teoretisk utdanning. Mange or-
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sanister sliter med sitt kristentliv i
fbrhold til kirken som arbeids-
plass. Derfbr blir det arrangeft re-
treat, noe som skjer i forbindelse
med Folkeh@gskolens Kirkelig Re-
surssenter. Faglig kurs om diverse
aspekter ved orgelspill og liturgi er
o-esi planlagt. Pi lengere sikt h6-
per Senteret ogsii fi kunne pivirke
rekruttering til organistyrket blant
regionens ungdom.

Tiltaket er etterlengtet og kjrr-
k<lmment. 12 organister fra Nord-
Norge og Vestlandet deltok ph fgr-
ste kurs for vikarorganister 10.-I2.
januar - og hele 20 trl er plassert
pi venteliste.

Kurset dekket mange aspekter
ved salmespill, registrering, liturgi,
begravelser, vigsler og organistar-
beidet forBvrig - tilsammen 7 ti-
mer med foredrag og demonstra-
sjon. I tillegg, ble det forberedt to
gudstjenester, og samtlige deltake-
re spilte ved 6n av gudsdenestene
pii spndag. Ogsi det sosiale hadde
sin plass - l4rdag kveld ble det
rgmmegr@t og spekemat, folke-
dans og en flott konsert med Sglvi
Hopland. Ogsi pizzakos og sm6-
prat til sent om natten. <Ta bort
din tjeneste", sa man til vikarorga-
nistene, <og hva st:ir menigheten
din med igjen?>. Vikarorganister
av "kirkens n@dhelp>-varianten gir
mye og fir ofte lite igjen. Kursets

deltakere fikk mye i tenke pA, men
ble ikke minst oppmuntret bare av
6 treffe hverandre og diskutere
problemene og opplevelsene sine.

Til sommeren 1997 planlegger
vi et nytt konsept: sommerakade-
miet. Her blir det en rekke fbreles-
ninger om fremfgringspraksis, in-
strumenl.er.  komposisjon. m.m..
konserter, utflukter bide til instru-
menter oe til annet av interesse nir

det gjelder kultur og natur i Vester-
6len og Lofoten. Ikke minst blir
det sosialt samvrr. Man er hjerte-
lig velkomrnen til 6 ta med seg fa-
milien, og det blir lagt tilrette for
dette.

Informasjon om kurstilbud fAes
hos Tim Rishton (tlt 11 22 34 45
priv. / 1l 22 12 37 kont.) eller Ar-
ne Dagsvik (tlf 77 08 54 93).

Deltakere pd organistkurs, Soltun 10.-12. januar 1997.
Fraven.ttre: I. rekke Kjell Qvereng, Ingrid Gudmundsen, Olav Jensvoll,2. rekke Berit
Norbakkett, Annhild Fyhn, Ingelin Abelsen, Bendik.s Bendiksen, Egil Fjellstad, 3. rekke
Ivar Aslantl, Paul Magne Veniis, Diutttt Gr@nning, 1. rekke Roar Nilsen, Unni Leiros Pet-
tersen, bukerst Arne Daesvik. Tim Rishtrn.
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