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Pakistanske privatskoler får ikke ta i bruk Malala 
Yousafzais selvbiografiske bok fordi den er anti-
pakistansk og antiislamsk, opplyser pakistanske 
tjenestemenn. Tidligere har Taliban truet med å 
angripe pakistanske bokhandlere som selger 
Malalas bok. 16 år gamle Malala ble skutt i hodet 
på en skolebuss av Taliban i fjor. En person mistet livet og om lag 15 andre ble skadd i en kraftig eks-

plosjon under en musikaløvelse i Paris fredag kveld.

Feirar ny salmebok med salmefest i Aure
MØRE BISPEDØME har 
valgt Aure når dei skal 
feire den nye salmeboka.

disse er både mange kjente og 
fleire nyskrivne salmar. 

Noko av denne spennvidda 
kjem også til uttrykk på ar-
rangementa i Aure 14. novem-
ber, der det først blir konsert i 
Aure kyrkje og festkveld i 
Aure Arena seinere om etter-
middagen.

Arbeidet med Norsk salme-
bok 2013 starta i 2004, som 
ein del av gudstenestereforma. 
Resultatet har blitt ei salme-
bok med 991 nummer, av de-
sse er 535 salmar vidareført frå 
Norsk Salmebok (1985) og 124 
salmar er vidareført frå Sal-
mer 1997. 

272 salmar er nye, og blant 

Ordførar Ingunn Golmen og 
biskop Ingeborg Midttømme 
deltek også på arrangementet.

Det er ei historisk hending 
når det no blir gitt ut ny sal-
mebok i Den norske kyrkje. 
Det er 28 år sidan sist, og berre 
tre gonger i førre hundreår 
kom det ut nye salmebøker i 
kyrkja. 

salmefest med lansering av den 
nye salmeboka. 

Bidragsytarar blir mellom 
anna salmediktar og forfattar 
Edvard Hoem, musikar Frode 
Alnæs, prosjektleiar for den 
nye salmeboka Vidar Kristen-
sen, lokale kor og born frå alle 
skulane og kulturskulen på 
Aure. 

Første søndag i advent blir ny 
salmebok teke i bruk i Den 
norske kyrkja. Torsdag ar-
rangerer Møre bispedøme i 
samarbeid med Aure kommu-
ne og kyrkjelydane i Aure 

Historisk:Randi Anita Dale leder troppene på konserten i morgen kveld. Korpsleder Olav Inge Birkelund mener det var på tide at det kom en kvinnelig sjef.

Første kvinnelige dirigent
FREI HORNMUSIKK har 
blåst i sine horn i 111 år. Denne 
høsten har de for første gang 
dristet seg til å ha kvinnelig 
dirigent.

kjøre seks prosjekter. De bytter dirigent 
hver gang. Randi Anita Dales engasje-
ment utløper etter morgendagens kon-
sert.

Ikke siste gang? � Olav Inge Birke-
lund håper dette ikke blir siste gang 
hun vil lede korpset.

– Hun har gjort en flott jobb med oss 
og brakt inn mye nytt. Hun skaper 
entusiasme og er krystallklar i sine 
meldinger.

Randi Anita Dale kommer først og 
fremst til å jobbe med musikaliteten i 
korpset. Hun føler at det er god stem-
ning og vilje til å lære mer.

– Jeg håper jeg skal klare å lære dem 
noe i den perioden jeg er her. Det musi-
kalske potensialet er stort, sier Dale.

EILIF ODDE
eilif.odde@tk.no

synes hun direksjon er et veldig spen-
nende fag.

– Man lærer mye av å undervise. I Frei 
Hornmusikk er det mange musikanter 
med lang erfaring, men de viser stor 
vilje til å lære mer.

– Ikke noe trøbbel med halvgamle ka-
rer som tror at en ung dame ikke har 
noe å lære bort?

– Overhodet ikke. De hører etter. 

Få kvinner � Verken Frei Hornmu-
sikk eller korps generelt i Norge er 
mannsbastioner.  Men kvinnelige diri-
genter er sjelden kost.

– Vi har hatt kvinnelige instruktører, 
men ikke dirigent. Kun fem prosent av 
korpsdirigentene i Norge er kvinner. 
Jeg aner ikke hvorfor, sier Olav Inge 
Birkelund, som er leder i Frei Horn-
musikk.

Denne sesongen har korpset valgt å 

besøk igjen, sier korpsets leder Olav 
Inge Birkelund.

Randi Anita Dale er dama som får 
æren av å bryte mannsrekka blant diri-
genter i Frei Hornmusikk.

31-åringen fra Elnesvågen har bak-
grunn fra Fræna musikkorps og Molde 
brassband. Hun var to år med i Manger 
Musikklag, et av landets og Europas 
beste brassband.

Kulturskolerektor � Nå er hun 
rektor ved kulturskolen i Tingvoll. Hun 
har sin utdannelse fra England, hvor 
hun har studert utøvende ornmusikk.

musikk på kornett og trompet. 
I åtte år var hun i Fodens Band i Eng-

land, før kursen gikk til Australia og 
deretter Norge og Tingvoll. Jobben som 
kulturskolerektor innebærer også at 
hun dirigerer Straumsnes skolekorps.

Selv om hun er utdannet musiker, 

Onsdag kveld inviterer Frei Hornmu-
sikk til konsert i vakre Knudtzonlun-
den. 

Korpset har sine øvinger i Frei Gren-
dahus, som er nærmeste nabo til prakt-
eiendommen som Sparebank1 Nord-
vest nå har kjøpt og satt i stand. 

Bryter mannsrekka � Likevel har 
hornmusikken kun spilt én gang tidlig-
ere i Knudtzonlunden.

– Det var i forbindelse med et sanger-
stevne på 50-tallet. På tide vi kommer på 


