Spreke arvtagere til Flekkerøyguttene
40–2018

EVANGELISERING:
– Vi synger om
frelse av fri hals,
proklamerer Richard
Tørressen, medlem
i en sanggruppe på
Flekkerøy som ga ut
CD i vår.

ØVELSE: 14 menn er med i

Frihals, og de øver og opptrer annen hver uke. Bak
f.v.: Jostein Viste, Frode
Kjellevik, Rune Olsen,
Arild Knudsen, Harald
Nordhelle.
Foran f.v.: Jørgen Danielsen, Øyvind Norheim,
Aslak Andersen, Richard
Tørressen, Roald Arnesen
(Bass), Jon Audun Kleiveland (gitar), Hans Egil
Vaaga (rytme)

AV INGER ANNA DRANGSHOLT,
tekst og foto
redaksjonen@idag.no

låten vært en naturlig del av
oppveksten. Deres fedre var
nemlig medlemmer.
– Sommerferien vår bestod
i å reise rundt med Flekkerøyguttene, humrer Tørressen.
I deres unge år ble gruppen Juniorguttene fra Flekkerøy dannet. Da sanggruppen senere ble lagt ned,
var det en kameratgjeng på
fem stykker som fortsatte,
deriblant Frode og Roald.
For to år siden kom de til et
vendepunkt hvor de fikk lyst
til å utvide gruppen. Vi spør
spøkefullt om de hadde audition.

Vi ønsker å utruste menn
til å bli det Gud har
kalt oss til ved å oppfordre
til konkret, daglig bønn for
mannsrelaterte temaer.

«TROENS MENN» VISJON

– Nei, men vi «headhuntet»
folk, så sånn sett... sier Frode
Kjellevik med et lunt smil.
nighetene man finner på Flekkerøy.
I tillegg har de medlemmer
fra Frikstad og Høvåg, en
halvtimes kjøretur unna.

– Å få være med å bringe ut
Guds Ord.

– Alle har intensjon om å
synge og vitne, bemerker
Kjellevik.

De samme motivene bærer
Frode Kjellevik, leder for
gruppen.
– Vi har en tanke om at vi kan
bruke våre evner og gaver til
å synge om Jesus. Vi føler det
er vår tjeneste.
– Det er ikke alle det ligger
for å tale og forkynne, men
vi kan formidle det herlige
frelsesbudskapet
gjennom
sangen vår, supplerer Richard Tørressen, som ble med
for to år siden da gruppen
ble utvidet fra det som opprinnelig startet opp som en
kvintett.

Troens menn

I vår ga Frihals ut CD-en
«Troens menn», et samarbeidsprosjekt med Norea
Mediemisjon.

i g je n !

– Teksten er dyp, og den utfordrer oss på det musikalske. Den handler om Guds
plan som strekker lenger enn
vi kan se, sier han.
– Sangene er evangeliske og solide?
– Ja, men med en innpakning som gjør at de passer
for mange forskjellige aldersgrupper. Lydbildet er moderne, repliserer Kjellevik.

INSPIRATOR: Roald Arnesen har skrevet mange av san-

gene til Frihals, blant annet «Troens menn» på CD-en
med samme navn. – Jeg ønsker at troens menn skal bli
inspirert til å reise seg for Jesus, sier Arnesen.

– Vi reiser rundt og promoterer Noreas arbeid og
virke, informerer Frode Kjellevik.
Troens menn er et internasjonalt prosjekt, som presenterer seg slik: «Vi ønsker å
utruste menn til å bli det Gud

har kalt oss til ved å oppfordre til konkret, daglig bønn
for mannsrelaterte temaer.
Videre dele livserfaring gjennom podcaster og radioprogrammer. Samt legge til rette
for mannsgrupper.»

TJENER GUD: – Vi har en tanke om at vi kan bruke våre

evner og gaver til å synge om Jesus, forteller Richard
Tørressen og Frode Kjellevik.

– I mange sammenhenger
rundt om i verden er mannen
fraværende i organisasjonsliv
og menighetsliv, og så er det
kvinnene som gjør jobben.
Mennene står på sidelinjen.
Dette er et arbeid for å engasjere mannfolkene. Også til å

ta ansvar i familie, påpeker
Frode Kjellevik.

Reiseglade

Frihals, som betyr frelse,
består hovedsakelig av menn
i 40-årsalderen og er sammensatt fra de tre ulike me-

En gang i måneden har de
øvelse, og så reiser de rundt
på sangoppdrag. Hvert år
har de dessuten en turné, og
den lengste bar helt til NordNorge. I år var de på Generalforsamlingen til NLM. De
hadde blant annet Håpskonsert i samarbeid med Norea
Mediemisjon, og en kveld
supplerte de Flekkerøyguttene, da de manglet de fleste
over- og understemmene.

Juniorguttene fra Flekkerøy

Flere av sangerne i gruppen
har røtter i den gode, gamle
sanggruppen Flekkerøyguttene. «Ut og fiske, ut og fiske
for min Mester», er nok den
mest kjente landeplagen,
og for Richard Tørressen og
Frode Kjellevik sin del, har

Tanken var å finne stemmer
som passet inn i gruppen og
mennesker med rett motivasjon for å være med.
– Nå er gruppen veldig samsunget, forteller Kjellevik.

Bære arven videre

– Vi ønsker å bære arven videre fra de som har gått foran
oss, samtidig som vi ønsker å
gjøre det på vår egen originale måte. For å lage vårt eget
uttrykk og fornye den rike
sang- og musikktradisjonen
vi står i, skriver vi mange av
sangene våre selv, forteller
de.
Halvparten av de 14 sangene
på CD-plata «Troens menn»
står Roald Arnesen bak.
– Jeg bruker mye bibeltekst
og vil utfordre i forhold til
tema på platen. Jeg ønsker at
troens menn skal bli inspirert til å reise seg for Jesus,
sier Arnesen.

Evangelisk, men moderne

Frode Kjelleviks personlige

Superlativer

De forteller om god mottakelse på CD-en.
– Vi har blant annet fått
tilbakemeldinger fra ikkekristne, på vår alder og yngre, som synes den er veldig
bra, sier Richard Tørressen
og legger humrende til:
– Og så har vi kvinner og
menn på alder med Flekkerøyguttene som elsker oss
uansett, fordi vi synger om
Jesus og er fra «Øya».
Noreas webpastor, Asbjørn
Kvalbein, skriver følgende
omtale: «Det er sjelden å
få høre en så gjennomført
kraftig og markant mannsgruppe-sang med kristent
innhold. Frihals viser en
smittende glede når de fremfører klassiske og nye tekster
med et godt, sentralt og slitesterkt budskap.»

Gir alt

Frihals håper de kan få spilt
inn ny plate om ikke for
lenge.
– Mens vi ennå er «hotte»,
sier Tørressen spøkefullt.
Selve den fysiske CD-en selger de ikke i imponerende
kvanta, selv om det går en del
når de reiser rundt på bedehusene. Den nye teknologien
har ført til nye plattformer.
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– Vi har et sterkt og fint fellesskap, både sosialt og åndelig, bemerker Roald Arnesen, som er en av gründerne
i sanggruppen på 14 menn.
Det er også han som har
skrevet de fleste av sangene
de bruker. Arnesen synes det
er gøy å drive med sang og
musikk og få være med i en
flott gjeng som reiser rundt
sammen. Den dypeste hensikten med å være med, er
han tydelig på:
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– Vi har ulike stilarter på
sangene, alt fra A Capella til
country, og noe som grenser
til pop/rock og til og med
jazz, sier Tørressen.

n «Troens menn, la oss reise
oss, la oss legge ned våre liv.
Med de himmelske våpen
sloss, sette ting i rett perspektiv! Våg å stå som Daniel,
vær frimodig og fortell. Ikke
ti om det du vet, men stå fast
i kjærlighet!»
Solide,
markante
mannsrøster lyder fra scenen
på
Flekkerøy
bedehus.
Klokken nærmer seg ti om
kvelden, og i tre timer har
sanggruppen Frihals hatt
øvelse her, inkludert en halvtimes kaffepause, med andakt og prat.

favoritt heter «Høyt over
oss».
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Korsets Seier 1390,Morgenbladet 2300,Dag og Tid 2390,Ukeavisen Ledelse 2440,Dagen Helg** 2868,-

– Plata ligger på alle strømmetjenestene deriblant Spotify, Tidal og Itunes, og der
lastes den mye ned, forteller
lederen for gruppen, som
også vil tipse om nettsiden
frihals.no.

* Inkluderer digitaltilgang ** To utgaver i helgen

De humørfylte mennene på
øya håper å fortsette med
sangevangelisering så lenge
de makter.

BEST OG BILLIGST!

– Ja, vi gir alt, sier Roald
Arnesen med en lun latter.

Vårt Land Helg* 3108,-

55 92 29 00, abonnent@idag.no
www.idag.no
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