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Kvinna bak tangentane 

Marie Austrheim Riise opnar døra
inn til Ørsta kyrkje, kor ho har vore
tilsett som kantor dei siste fire åra. 

– Eg visste at eg ville tilbake til
Ørsta, men vegen til å verte orga-
nist vart til medan eg gjekk, fortel
31-åringen. 
Marie har bachelorgrad i

«Musikk, menighet og leiing» frå
Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo,
samt vidareutdanning i kyrkjemu-
sikk og master i musikkvitskap.
Musikk har ho drive på med heile
livet. 

– Eg starta med fele då eg var
fire og piano då eg var seks. Eg vur-
derte ei stund å verte fotograf, men
er glad eg enda opp med eit yrke
innan musikk, fortel ho.  

– Som organist får ein kome tett
på både glede og sorg, det er eit
meiningsfylt yrke, slår ho fast. 

Starta som 14-åring 
Då Marie vart tilsett som kantor i
Ørsta kyrkje i 2010, var det ikkje
første gong ho sette seg bak orgelet
i heimekyrkja.  

– Faren min (Matias
Austrheim) fekk meg til å vikariere
som organist frå eg var 14–15 år.
Eg vart kasta ut i det og det var litt
skummelt, men denne erfaringa er
eg veldig glad for, seier Marie. 

Før Matias pensjonerte seg frå
prestestillinga, fekk dei to fleire år
saman på arbeidsplassen. 

– Det gjekk veldig fint, og han
synest det er kjekt at eg fortset å
jobbe her, seier kantorkvinna frå
Ørsta. 

Kveldar og netter 
Marie har jobba med å komponere
musikk til jubileumsverket «Høyr
kor kyrkjeklokka lokkar» sidan
januar, og 21 melodiar har vorte til
på denne tida. 

– Då eg er småbarnsmor har
mykje av arbeidet gått føre seg på
kveldar og netter, men eg var ikkje i
tvil om at eg ville gjere dette, fortel
Marie.  
Manuset og songtekstane er

skrive av forfattar Jan Ove Ulstein
og Nina Elisabeth Bøe har regien. I
ensemblet deltek fire barnekor, eit
prosjektkor, orkester og lokale sko-
despelarar. 

Historisk sus 
Gjennom syngjespelet ynskjer
arrangørane å løfte fram den kyr-
kjelege og kulturelle arven i Ørsta,
med Berte Kanutte Aarflot og
Anders Hovden i spissen. 

– Berte Kanutte Aarflot kjem

attende til vår tid for å sjå «nyekyr-
kja», medan Anders Hovden vil
rappe og «halde leven» frå preike-
stolen. Vidare vil vi få høyre mura-
rane og snikkarane som bygde

Ørsta kyrkje, fortel Marie og held
fram:   

– Vi får vere med brudeparet
som skal gifte seg, og kanskje får vi
også høyre gamleklokka slå? Publi-

kum vil få lære mykje om kyrkja.
Dette vert eit storslått arrangement
der om lag 130 deltakarar er med. 

Det vert visning av syngjespelet
laurdag 29. og søndag 30 novem-

ber. 

� IDA ANKILE JOHNSEN 

* Marie Austrheim Riise har jobba dag og natt med syngjespelet «Høyr kor kyrkjeklokka lokkar» sidan januar. No gler ho seg til publi-
kum får sjå resultatet. 

Ørsta kyrkje feirar
150 år i 2014 og set
opp syngjespelet
«Høyr kor kyrkje-
klokka lokkar» i
slutten av novem-
ber. Kvinna bak
tangentane er
Marie Austrheim
Riise, som har
komponert heile 21
melodiar til jubi-
leumsverket.  


