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Tilbyr cd-musikk til allsangen
– Jeg har sett at det er behov
for akkompagnement til allsangen i forsamlingene, sier
Magne Tangen fra Karmøy.
Han har spilt inn singback til
sanger fra Sangboken.

ALLSANG. Magne Tangen har akkompagnert til allsang siden han
var 6–7 år gammel. Nå tilbyr han
singback til sanger fra Sangboken.

Frida Blaker

bidratt i både barnekor, ungdomskor,
voksenkor og i diverse mindre sanggrupper i kirke og bedehus.
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De sju cd-ene inneholder i alt 171
sanger og selges som én pakke, kalt
«Allsanghjelpen». Sangene er spilt
inn med forspill, akkompagnementet
gjennomføres til alle vers og melodien spilles tydelig i et lett sangbart
toneleie.

Det startet med barnesanger
Tangen har vært søndagsskolekonsulent i Karmsund-Sunnhordland krins i
cirka ti år. Da spilte han ofte til fellessangen.
– Da jeg kom rundt omkring i
forsamlinger som ikke hadde så gode
ressurser når det gjelder tonefølge til
allsangen, ble jeg veldig godt mottatt,
sier Tangen. – At jeg kunne spille til
sangene, var noen steder tilsynelatende vel så viktig som andakten jeg
skulle holde.
Tangen spilte først inn enkel singback til kjente søndagsskolesanger, og
dette ble veldig godt mottatt. Noen
etterlyste også singback til voksne møter, og etter å ha tenkt litt over dette,
kom han til at han ville prøve å spille
inn noen av de sangene han kjente
best fra Sangboken.
– Prosjektet har tatt lang tid etter-

Ulike temaer
– Hvordan har du valgt ut sangene til cdene?
– Jeg valgte de sangene jeg kjenner
best. Deretter har jeg lagt vinn på å ta
med sanger med ulike temaer – etter
samme temagrupper som i Sangboken. Noen temaer har kanskje én
eller to sanger, mens det under andre
temaer er mange flere sanger å velge
mellom. Hver cd inneholder cirka 25
sanger.
Tangen har inngått samarbeid med
Karmøy Lydstudio for å få mastret
låtene.
– Dermed kan den tekniske kvaliteten blir noenlunde akseptabel, sier
han, – men dette koster penger.

som arbeidet har foregått på fritiden
hjemme i mitt hobbystudio, sier Tangen. – Det har blitt en kombinasjon av
en kjærkommen hobby og det jeg vil
kalle et kallsprosjekt.
– Er du utøvende sanger og musiker?

– Jeg er ikke profesjonell musiker,
men helt siden jeg var 6–7 år har jeg
spilt piano på bedehuset vårt. Det var
en søndagsskolelærer som oppdaget at
jeg kunne spille, og han utfordret meg.
Siden har jeg spilt mye til allsangen,

Risikoprosjekt
– Hvor mye regner du med å selge?
– Hele saken er et risikoprosjekt,
og jeg aner ikke hvor mange cd-pakker
jeg kan få solgt. Uansett resultat
håper jeg at cd-ene kan bli til glede,
oppmuntring, hjelp og velsignelse for
noen av dem som trenger det, avslutter Tangen.

Anmeldelser
Jarle Kallestad

Det tomme huset
Lunde
Dette er Jarle Kallestads tredje bok om de nysgjerrige fjortisene KG, Malin og Markus. De utgjør
redaksjonen i Lillevik Tidende, som nok en gang
utfordrer den etablerte avisen i
byen. Denne gang gjelder det en
sak som har vært fortidd i over
30 år. Trekløveret bryter seg inn i
et ubebodd hus, der de finner en
gammel avis. Datoen på avisen
gjør at de stusser. Noe er tatt
ut av avisen. Hva er fjernet – og
hvorfor?
I letingen etter svarene møter
de unge journalistene mye motstand, mange hindringer, nye spørsmål, og til slutt
overraskende avsløringer. En av de mange de får
kontakt med er en gammel vekkelsespredikant,
noe som særlig utfordrer humanistsønnen KG.
Jeg hilser Jarle Kallestads bøker velkommen,
spesielt fordi de er midt i blinken, ikke bare for

unge tenåringsjenter, men like mye for gutter.
Dessuten har boken korte kapitler, slik at det blir
enklere også for den som strever med å lese.
Selv om en voksen leser gjerne finner handlingen
lite realistisk og innimellom sliter med å holde
tråden med alle navn og alt som skjer, tror jeg ikke
det er noe problem for målgruppen.
Jeg håper forfatteren alt er i gang med neste bok
i serien.

Bjørg Indrebø

Karina og Jarle Waldemar

Tro i hjemmet
Familieandaktsbok
Hermon
Denne familieandaktsboka hører til i opplegget Tro
i hjemmet, av den kjente barneforkynneren Jarle
Waldemar. Boka inneholder to typer andakter: 90
korte andakter og 20 familiestunder. Det var en
genial måte å gjøre det på. De korte andaktene er

så korte at alle rekker å bruke dem i hverdagen,
hvis de vil.
Waldemar forkynner ekte om Guds kjærlighet,
tilgivelse for synd, forsoning, skapelse osv. Han
bruker hverdagslige eksempler som barn forstår.
De lengre andaktene – familiestund – kan sikkert de fleste
familier få til omtrent en gang
i uka. Opplegget krever litt forberedelse, men ikke mer enn at
det bør fungere. Forfatteren har
laget en mal som fungerer i hans
familie, men han skriver at det
er fritt fram for andre til å finne
egne spørsmål og oppgaver.
Familiestund har følgende punkter: Forberedelse, start sammen, oppdag Bibelen sammen, snakk
sammen, lær bibelvers sammen, be sammen og
gjør sammen.
Hele bibelteksten i familiestund er trykket i boka
(bra!), med god variasjon i bibeltekstene.
Bak i boka er gode registre, til og med en enkel
bibelleseplan. Ei flott bok som anbefales på det
varmeste.
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