
                                

Utøvere: 

   
Skjetten Leikarring Instruktør/opplegg Brit Hauge Svendsen  
Einar Mjølsnes Hardingfele  
Erik Røine Munnharpe/Piano/Synt/Faderen 
Roar Svendsen Trekkspill 
Per Bredesen Kontrabass 
Tom Rytterager Klarinett 
Kjellrun Selboskar Diktlesning, tonen av Henrik Straumsheim 
Gisle Sløtte  Fele, Bergekongen 
Brit Hauge Svendsen Solosang, Margit  
Anne Dalen Sogneprest 
Eli Stange Synnes Organist  

 
Program: (Ingen applaus mellom programmene) 

 
Orgeltoner Eli Stange Synnes 
 

1. Inngangsord Anne Dalen 

2. Marsj e. Kristen Storlien/  
Reinlender e. Byrkveen  Instrumental 

3. Høyr kor kyrkjeklokka lokkar Brit Hauge Svendsen, Solosang 
 (Margit Hjukse synger, folk går til kirken 

4. Margit Hjukse Songdans v/Skjetten Leikarring 

5. Vossarull Einar Mjølsnes, hardingfele  

6. Firetur fra Romerike Turdans v/Skjetten Leikarring 

7. Tonen Dikt etter Henrik Straumsheim 
 Kjellrun Selboskar leser til tonene fra 
 Erik Røine på munnharpe 

8. Åttetur med mølle Turdans v/Skjetten Leikarring 

9. Navarsetemarsjen 
etter Ole Molykkjun Instrumental  

10. Bergrosa, vals e. Sven Nyhus Dans v/Skjetten Leikarring 

11. Schottis fra Idre, turdans Dans v/Skjetten Leikarring 

12. St. Thomas klokkelåten Einar Mjølsnes, hardingfele 

13. Telegangar (bygdedans) Instrumental + innslag m/dans 

14. Tussepolsen, e. Hilmar Aleksandersen Dans v/Skjetten Leikarring 

15. Eg veit i Himmerik ei borg Songdans v/Skjetten Leikarring 

16. Utdrag av Draumkvedet Songdans v/Skjetten Leikarring, orgelspill 
  Draumkvedtoner v/Eli Stange Synnes 

17. Eldstejenta, brudemarsj e. Hans W. Brimi Innmarsj m/Skjetten Leikarring  

18. Sekstur 1 fra Namdalen Turdans v/Skjetten Leikarring 

19. Lær meg å kjenne dine veie Menigheten synger m/orgelspill 

20. Strid for fred Songdans v/Skjetten Leikarring 

21. Velsigning Sogneprest Anne Dalen  
22. Brudemarsj fra Lom Skjetten Leikarring avslutter 

 
 

Kort sammendrag av programmet: 
 
Skjetten Leikarring skal sammen med musikere fremføre et program 
med tittelen: «Hildring – fra overtro og tvil til tro og frelse». 
Ved hjelp av musikk, dans og sang vil vi prøve å gi uttrykk for hva 
denne tittelen ønsker å formidle. 
 
Programmet åpner med et musikkinnslag. Deretter lokker 
kirkeklokkene folk til messe, og Margit Hjukse er en av dem som gir 
seg i vei til kirken. 
 
På veien møter hun Bergekongen som byr henne på drikke, og 
deretter er hun fortapt. I 9 år er hun sammen med Bergekongen i 
berget, og hun føder tre sønner og tre døtre. 
Så en dag hører hun kirkeklokkene ringe, og kjenner lengselen etter 
barndomshjemmet sitt. Hun spør Bergekongen om lov til å besøke 
foreldrene sine. Et raskt besøk får hun lov til, det blir også siste 
gangen hun besøker dem, og hun får aldri mer se dem igjen. 
Folket håper at Margit snart vil komme tilbake, men forstår etter hvert 
at der er Bergekongen som nå har makten over henne. 
 
Etter hvert som tiden går, tviler folk mer og mer på det gode, og «slår 
seg løse» i fest og vill dans.  Dansen og festen blir villere og villere, 
helt til en enkel og ren tone til sangen «Eg veit i Himmerik ei borg» 
treffer dem og snur det hele om.  Folk lar seg rive med, og nå får de 
vite at om de ikke nå vender om, så er de fortapt. 
Et glimt fra «Draumkvedet» symboliserer at alle angrer syndene sine. 
Da må de over i «Broksvalin» for «der skal domen stande» heter det. 
Heldigvis blir alle frelst, og alle er lykkelige når de kommer ut igjen til et 
nytt og bedre liv.   
 
Menigheten synger «Lær meg å kjenne dine veie» (Se baksiden).  
Det hele avsluttes med sangen «Strid for fred» oppe ved alteret. Med 
danserne i åpen ring lyser presten velsignelsen over menigheten. Etter 
at kirkeklokkene har ringt ut, går Skjetten Leikarring nedover 
midtgangen til tonene fra «Brudemarsj fra Lom». 
Da kan menigheten klappe, så Bergekongen må lure på hva som har 
foregått i Strømmen Kirke denne søndags ettermiddagen i april.  
 



 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

 

Lær meg å kjenne dine veie 
 

                    Salme nr. 312 

 
Lær meg å kjenne dine veie 
Og gå dem trøstig skritt for skritt! 
Jeg vet hva jeg fikk i eie, 
er borget gods, og alt er ditt. 
Men vil din sterke hånd meg lede, 
jeg aldri feil på målet ser, 
og for hvert håp som dør her nede, 
får jeg et håp i him’len her. 
 
Lær meg å kjenne dine tanker 
og øves i å tenke dem! 
Og når i angst mitt hjerte banker, 
da må du kalle motet frem. 
Når jeg har tenkt meg trett til døden, 
si så  hva du har tenkt, o Gud! 
Da kan jeg se at morgenrøden 
bak tvil og vånde veller ut. 
 
Men lær meg fremfor alt å kjenne 
din grenseløse kjærlighet, 
den som kan tusen stjerner tenne 
når lykkens sol for meg går ned. 
Den tørrer tårer som den skapte, 
og leger såret som den slo. 
Dens vei går gjennom det vi tapte, 
den gir oss mere enn den tok. 

 


