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Ledaren

Redaktörens rader

Lysekil. Den lilla staden vid havet, i 
mångas ögon ett fantastiskt smultronställe. 
Under vinterhalvåret har den cirka 7 500 
invånare, varav 4 755 kyrkotillhöriga. Här 
har jag verkat i snart 28 år. Det som är så 
spännande med att arbeta på en plats under 
lång tid är att man får uppleva så många 
förändringar. Så ofta jag känt att nu är det 
kört med hela verksamheten men strax fått 
erfara att den jobbiga förändringen byttes 
till en helt ny möjlighet. 

För tolv år sedan startades en ny kör i 
Lysekil, Projektkören. Den skulle vara en 
tillfällig grej för verket Messias. 120 sångare 
och stor orkester gjorde tre framföranden 
för 3 000 personer. Sen gick det inte att 
stoppa. En förening med brinnande eldsjä-
lar och olika kunskaper startades, nämligen 
Lysekils körfestival.

 
”Mer sånt”, kunde man höra på stan efter 
Messias, och kommunalrådet ansåg att 
detta borde arrangeras varje år. Så fick vi 
frågan om att stå värd för Riksfesten 2009. 
Det blev en Riksfest av stora mått med 
drygt 800 deltagare. En stolt liten kuststad, 
ett ganska litet pastorat och ett harmoniskt 
kommunalråd kunde stå värd för ett sådant 
arrangemang på frivilligbasis. 

Detta åtagande är blandat med ner-
vositet, viss ångest, massor av irritation, 
stor sammanhållning, klappar på axeln 
och en otrolig känsla av glädje. Med ett 

sådant kalas stärker man också banden till 
föreningsliv, kommun, restauranger och 
hotell. Musiken i kyrkan får en skjuts uppåt 
och företaget Svenska kyrkan en extra god 
image. 

Lysekil har under många år varit en så 
kallad förrådsförsamling där man bedriver 
bibelskola, förnyelsehelger, stora andliga 
konferenser och körfestivalarbete sida vid 
sida. En av våra utmaningar just nu är hur 
vi möter dem som älskar att sjunga kyrko-
musik och trivs i kyrkorummet men inte 
känner sig hemma i gudstjänsten. 

Jag jämför ibland med ett fotbollslag. 
Där älskar jag arenan och träningarna men 
undviker matcherna. Är det det liturgiska 
skedet och reglerna som skrämmer mig, 
eller domaren (med de udda kläderna), 
eller är det kåpan jag måste ha på mig, där 
det står nr 7 på ryggen? Inte vet jag. Men 
visst hade det varit kul att köra matchen på 
ett mer profant ställe någon gång och inte 
alltid på samma arena.

 
Sen förstår jag inte riktigt dem som sitter 
i bänkarna. Ibland är de väldigt koncen-
trerade och plötsligt reser sig alla på en 
gång och ropar konstiga saker, kramar om 
varandra eller skäller på ledaren när de går 
ut ur kyrkan, förlåt; arenan menade jag. 
Ibland hör man att de gnäller över den här-
liga musiken i pauserna eller då ena kören, 
fel igen; laget, har frispark. Jag undrar 

också vad begreppet mål står för. 
Då jag känner stor respekt för dessa 

människor önskar jag att man kunde 
erbjuda ett sammanhang där de hamnar 
rätt i verksamheten. Jag har många gånger 
blivit imponerad av att så många finns kvar 
och att nya strömmar till. Själv hade jag 
nog aldrig stannat kvar i fotbollslaget med 
dess uråldriga och svårförståeliga regelverk. 

Men en sak är säker: Musiken är en jät-
tegåva och körsången en fantastisk möjlig-
het såväl i kyrkan som på andra arenor.

Sven Åke Svensson
Festivalgeneral 

emeritus
Styrelseledamot i 

Sveriges  
Kyrkosångsförbund

Eldsjälar, kalas och uråldrigt regelverk

Det finns dagar då det känns tungt 
att leva, även för oss som sjunger 
i kör. Åtminstone är det så för 

mig. Men det behövs inte så mycket för att 
en glimt av härligheten ska träda fram. Det 
kan vara ett leende från en okänd, en härlig 
låt på radion, eller det kan vara ett vykort 
med svar på Körjournalens psalmrebus. 

Jag är en e-postmänniska som mycket 

gärna korresponderar digitalt. Men när det 
kommer till svar i Körjournalens tävlingar 
glädjer mig vykortssvaren betydligt mer. 
Alla har precis lika stor chans att vinna, 
men medan e-postsvaren alltid innehål-
ler bara själva svaret och en adress har 
vykort en dessutom alltid en bild, ibland 
kompletterad med några kloka ord, och då 
och då har avsändaren skrivit en extra häls-
ning. Dessutom blir det några frimärken 
till min gode vän frimärkssamlaren.

Till detta nummer har jag bland annat 
fått tulpaner, festdräkter och bergsslutt-
ningar. Liksom hälsningar som ”Vi i xx 
kyrkokör tycker om Körjournalen” och det 
välvalda vykortscitatet ”Den som kan glädja 
sig i dag ska inte vänta tills i morgon”.

En dag när jag, trots solskenet, tyckte 

att det var svårt att glädja sig, kom det ett 
så fint litet vykort. Det enda som stod på 
baksidan, förutom en adress, var: Ära vare 
Fadern och Sonen och den Helige Ande. 

Om det var ett svar på psalmrebusen så 
var det fel. Men för mig blev det just då en 
hälsning om att Gud är med mig, livet ofta 
är gott att leva, och att det som verkar så 
bekymmersamt just nu kanske kan vändas 
till något bra. Möjligen en märklig tolkning 
av dessa ord, men som sagt, ibland behövs 
inte så mycket. 

Så fortsätt att skriva vykort! Och ni som, 
liksom jag, tycker att e-post är smidigt får så 
gärna skicka med en hälsning. Den får plats.

Marita Sköldberg
Redaktör

”En dag när jag, trots solskenet, tyckte att det var svårt att 
glädja sig, kom det ett så fint litet vykort”

”Ibland är de väldigt kon-
centrerade och plötsligt reser 
sig alla på en gång och ropar 
konstiga saker”
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Eldsjälar, kalas och uråldrigt regelverk Alva  
Askelljung, 
Täby
Vilken kör sjunger du i?
– I Mellankören i 
Tibble kyrka. Jag 
började när jag var 7, nu är jag 9. Jag 
gick i en annan kör innan, i Täby kyrkby, 
men hon som hade den slutade och då 
började jag här.

Medverkar ni i gudstjänster?
– Ja, någon gång i månaden kanske, 
i olika kyrkor. Vi sjöng i helgen i Grib
bylund. Då sjöng vi Tack, One Smile och 
Skyltfönster.

Vad är det bästa med att sjunga i kör?
– Att man får utvecklas när man sjunger. 
Till exempel från att sjunga enstämmigt 
till att sjunga i stämmor. Ibland sjunger vi 
med under och överstämma.

Vilken stämma sjunger du?
– Det blir lite olika, för ibland finns 
bara understämma och ibland bara 
överstämma. Så ibland sjunger jag un
derstämma, ibland melodin och ibland 
överstämma.

Vad är det roligaste ni har gjort i kören?
– Det är alla konserter, då brukar alla 
barnkörer vara med. En konsert hade 
vi Mamma Miatema. Vi sjöng Dancing 
Queen, Mamma Mia och så någon mer. 

Har du någon favoritsång?
– Nej. Jag gillar alla sångerna.  

Text och foto: Marita Sköldberg

 Trivsel. SKsf-ordförande Lena Fagéus och 
OD- dirigenten Cecilia Rydinger Alin tycks 
finna  varandra.

 Inlevelse. Vissa körledare engagerar sig 
mer än andra uttrycksmässigt. Här Pelle 
Olofson, Adolf Fredriks musikklasser.

Många uttryck på Körforum
I slutet av januari arrangerade Körsam, samrådsorganet för svenskt körliv, Körforum i Eric Eric
sonhallen (f d Skeppsholmskyrkan) i Stockholm. Föreläsningar, diskussioner, sång och möten 
fanns på programmet. Och många var uttryckssätten.

Foto: Marita Sköldberg

 Funderingar. Gunnel Fagius, Uppsala 
universitets Körcentrum, har mycket kör-
forskning att grubbla på.

 Väntan. Petter Ekberg, Körsam-ordförande, 
har koll på tiden.

Inlevelse.

Funderingar.

Trivsel.

Väntan.
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I Täby församling har alla barnkörer 
samlats på ett ställe, i Körskolan. På 
så sätt blir barnen fler, och det är lätt-
are att få dem att fortsätta när ålders-
intervallet är mindre i varje kör. 

– Heter det ti eller si?
Angela Chen i Juniorkören, som har 

släktingar i Kina, har hört att de sjunger si 
i skalan. Någon annan har sjungit si i en 
tidigare kör. Men Åsa Bengtsson är säker: 
Det heter ti.

Körskolan i Tibble kyrka är just lite mer 
än bara barnkör. Uppsjungningarna är 
rejäla. Samma Blinka lilla stjärna-melodi 
(fast utan riktig text) sjungs som bland annat 
får, opera, piccolaflöjt och kontrabas. Barnen 
ställer en hel del musikfrågor och Åsa 
Bengtsson blandar in notläsning, rytmik och 
allmän musikkunskap mellan sångerna.

– Vad finns det för instrument i en 

blåsorkester? frågar hon barnen i yngsta 
åldersgruppen, efter att ha berättat om kon-
serterna som hela Körskolan ska göra med 
Täby Blås den 3 april.  

– Fiol, föreslår någon.
– Nej, säger Åsa, men med en upp-

muntrande ton, fiolen finns i symfoni-
orkestern. 

Sen kommer förslagen i mängd: trum-
pet, tuba, blockflöjt (nej, den finns nog inte 
med, men tvärflöjt), trombon… Trummor 
och piano får också vara med, även om de 
inte är blåsinstrument.

Samma Pippi
Det är första övningen inför aprilkonserten, 
och på repertoaren står Astrid Lindgren-
sånger. Alla körerna ska sjunga tillsam-
mans. Denna dag ligger koncentrationen 
främst på Här kommer Pippi Långstrump. 

– Alla har lärt sig Pippi Långstrump, 

men tror ni att alla har lärt sig lika? frågar 
Åsa tjejerna i Mellankören?

– Nej, svarar de, och håller med om att 
alla behöver sjunga likadant. Och så får de 
lyssna till en inspelning som är den version 
de ska följa. 

– Ringa in tjo, uppmanar Åsa. 
Sen kommer ett par kluringar. ”Ja, här” 

tar ett par gånger innan alla sjunger rätt, och 
”söta” ska petas in före den fina lilla apan. 

Sätter den direkt
I körgruppen för de yngsta barnen har 
somliga uppenbart en hel del spring i 
benen och koncentrationssvårigheter när 
en journalist med kamera oväntat finns i 
rummet. Inledningen är lite rörig. Men när 
barnen ska härma hur Åsa rytmiskt säger 
första Pippi Långstrump-strofen är fokus 
totalt. De sätter den hundraprocentigt på 
första försöket.  

Operaröst och 
roliga texter 
i Täby samlas alla barnen 
i Körskolan

Åsa Bengtsson, körledare 
i Körskolan.
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– De är jätteduktiga, säger Åsa om alla 
sina körer.

Än så länge har hon sex stycken, för 
barn från förskoleklass till årskurs 8. I hös-
tas startade en gosskör, och nu under våren 
kommer ännu ett tillskott. Eller något som 
kan bli ett tillskott.

– Några hundra konfirmander ska 
sjunga. Det finns 360 konfirmander i för-
samlingen, och att vara med och sjunga får 
de vissa poäng för. Förhoppningsvis myn-
nar det ut i en ungdomskör, berättar Åsa.

Åsa, som är kantor och musiklärare, 
anställdes hösten 2009, då Körskolan 
startade. Tidigare hade var och en av de 
fem distriktskyrkorna i Täby församling 
haft sin egen lilla barnkör. Men det var 
svårt att få barnen att stanna högre upp i 
åldrarna. Efter ganska lång tids förbere-
delser beslöt man att samla allt till Tibble 
kyrka i centrum. 

– Ute i kyrkorna saknar man ibland 
sin barnkör, tidigare sjöng den i varje 
familjegudstjänst, och så är det inte 
läng re. Men frågan är om man ska bygga 
familjegudstjänsten bara kring kören, 
det är värt att fundera på. Det finns ju så 
många andra aktiviteter för barn i kyrkan, 
varför är det bara kören som ska vara med i 
familjegudstjänsten?

Svårt att rekrytera
Men visst sjunger barnen i gudstjänsterna 
även nu. En gång per termin ska varje 
kyrka få besök av Körskolan, ofta är det två 
körer i taget som är med. 

Sammanlagt finns nu omkring 80 barn 
i Körskolan. 

– Det är ett svårrekryterat område, säger 
Åsa. Det är svårt att komma ut i skolorna, 
så det försöker vi inte. Vi skickar brev 
hem till vissa åldersgrupper och sen är det 

djungeltelegrafen som gäller. 
En del tycks också leta upp Körskolan 

på egen hand.
– Jag slutade på min förra kör, och 

mamma och pappa hjälpte mig att hitta 
den här, berättar Lovisa Svensson i Mel-
lankören. 

För hennes körkompis Ellen Hutchin-
son-kay  var det något liknande.

– Jag gillade att sjunga och pappa letade 
upp Körskolan.

Täby församling är Svenska kyrkans 
största med över hundra anställda. En enda 
jobbar med Körskolan. 

Föräldraförening
– Jag trivs väldigt bra här och jag har värl-
dens roligaste jobb, men det är svårt att 
samarbeta när vi är så många. Och alla har 
så mycket att göra.

Men Åsa Bengtsson har god hjälp 

Tibble kyrka, byggd 1978 med Göran Kjessler som arkitekt, ligger just intill Täby centrum. Här huserar Körskolan.

I Juniorkören går flickor i årskurs 2-3. Syskonen Erik och Anna Sirborg klipper naglarna . Sedan fortsätter 
sången med att klippa axlarna, låren, öronen och tårna …
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”Nu är våren här. Nu är Krille kär. Han är kär i en tjej som heter Anna. Hon är åtta år och har tio tår och ser ut som en kaffepanna”

av flera föräldrar till barn i Körskolan. I 
höstas, i samband med ett föräldramöte, 
bildades en föräldraförening som bland 
annat hjälper till med det praktiska kring 
konserter och repetitionsdagar. Att ensam 
ta hand om 80 barn, som dessutom ska ha 
korv eller annan förtäring, låter sig inte 
enkelt göras.

Nu ser Åsa med tillförsikt fram emot 
konserten den 3 april. 

– Täby Blås är en 40-mannas amatörblås-
orkester. De övar i matsalen på gymnasies-
kolan här intill och jag har länge tänkt att jag 
vill göra något tillsammans med dem, säger 
hon entusiastiskt. 

Barnen är entusiastiska mest hela tiden, 
men just 40-mannas blåsorkester triggar 
inte så särdeles mycket extra. I alla fall inte 
än. För det är ju ändå som Ellen Hutchin-
son-kay i Mellankören säger på frågan om 
vad som är roligast med att sjunga i kör:

– Att sjunga. 

Text och foto: Marita Sköldberg

För förskoleklass-årskurs 1 finns två grupper, 
med upp till 25 barn i varje. 

Barnvisor och mycket rörelse och rytmik är 
det som gäller för de yngsta åldrarna.

”Vad gjorde man om stjärten inte fanns, då fick man sitta någon annanstans ...
… Näsan är en under-lig sak, sitter fram 
och aldrig bak”

”När lisa klipper nag-larna klipper hon såhär, hon klipper all-tid naglarna både här och där. Hon klipper sina axlar, hon klipper sina lår. Hon klipper sina öron, hon klipper sina tår”

”Tack gode Gud att 

vargar är arga
 och 

blåklockor och blåbär 

är blå
tänk om vargar var 

tama och blåbär v
ar 

röda, vad skulle vi 

kalla dem då”

Barnen sjunger många 
roliga sånger.
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Ewa Sassner hade en vision. Den 
håller som bäst på att gå i uppfyl-
lelse. 

– Det räcker inte att säga att bar-
nen är vår framtid, man måste satsa 
på dem också.

För några år sedan jobbade Ewa Sassner 
deltid som stiftsmusiker i Stockholms stift 
och deltid som kyrkomusiker i Täby för-
samling. På stiftet insåg hon behovet av att 
lyfta fram barnkörledarna och bildade ett 
nätverk. I församlingen fick hon i uppdrag 
att ha barnkörer i flera distriktskyrkor, men 
insåg, liksom kollegerna, att det var svårt 
att få det att fungera.

– Det fanns inga vettiga lokaler för kör-
sång och det fanns inte möjlighet att bygga 
ut verksamheten i varje distrikt. 

Bildade tankeverkstad
Så musikerna i församlingen, med Ewa i 
spetsen, bildade en tankeverkstad. I ett par 
års tid pågick funderingar, diskussioner och 
förankringsarbete i församlingen. Hösten 
2009 kunde man äntligen välkomna barn 
till Körskolan. 

– Vi höll på mycket med namnet, till 
slut blev det Täby församlings körskola och 
det känns jättebra. Begreppet Körskolan är 
något som används med stolthet av barnen. 

Körskolan har tvingat fram nytänkande 
i och med att barnkörerna försvann från 
distrikten, berättar Ewa.

– I S:t Olofs distrikt har Annette Ek 
startat Mini-maxi-kör där barn och föräld-
rar sjunger tillsammans. Det är ju en helt 
annan grej än Körskolan. Jag har själv haft 
orgelskoj som barnen kommer på. 

Flera önskningar kvar
Men allt är långt ifrån perfekt. Ewa har 
flera saker på sin önskelista. Samarbete 
med exempelvis Täby musikklasser. En 
barn- och ungdomspräst som finns med 
i verksamheten och som barnen kan gå 
till när de behöver prata, så att inte allt 
sådant faller på körledaren. Att kafeterian 
är öppen de eftermiddagar när det är kör-
skola, så att föräldrar, syskon eller medföl-
jande kan gå dit. 

– Sånt kan komma om vi i musikkolle-
giet är positiva och lyfter fram det här. Alla 
anställda är positiva och det känns som att 
det är på rätt väg.

Ett tydligt tecken på det är att Körskolan 
tillhör de få områden som har fått ökat 
anslag. 

– Barnen ska ha det bästa, man får inte 
tänka bort dem i budgeten. 

Marita Sköldberg

En vision på väg 
att förverkligas

Tel 0470-39 170
info@aktivita.se
www.aktivita.se

KÖRDRÄKTER

Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.se

KULANDER MUSIK
En musikhandel för: All körsång (sakral/profan), egen utgivning av körnoter. 

Finales notskrivningsprogram + kurser anordnas i Finale! 
Vi säljer ljudkort, högtalare samt digitalpianon och syntar. 

Välkomna till vår hemsida! www.kulandermusik.se

Prenumerera på Körjournalen
Helårsprenumeration,  
6 nummer, 132:
Mängdrabatt ges från sex prenumera
tioner med samfakturering.
Läs mer på 
www.sjungikyrkan.nu eller mejla  
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Kyrkomusiker  
Ett framtidsyrke med traditioner
Ersta Sköndal högskola utbildar till ett spännande 
musikaliskt arbete med kyrkan som bas. Under-
visningen bedrivs i små klasser på ett vackert 
beläget campus vid Drevviken strax söder om 
Stockholm. 
Sista ansökningsdag: 15 april. 
Info/ansökningshandlingar: www.esh.se/kyrkomusik
Kontakt: Utbildningsledare, tel 08-55 50 51 50
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Nyheter

Jobbigt och tidskrävande eller 
demokratiskt och ett stöd till körle-
daren. Åsikterna om kyrkokörer som 
egna föreningar går isär, men några 
rekommendationer från rikskyrkan 
eller stiften finns inte. 

I kyrkokörernas barndom bildade många 
egna föreningar med stadgar och styrelse. 
Kören fick in en och annan slant när den gav 
konserter och sjöng på begravningar. Pengar 
som kunde sparas för att så småningom 
omvandlas till exempelvis resor. Samtidigt, 
eller så småningom, fick kören i allmänhet 
även ett anslag från församlingen.

Andra körer har fått ett testamente att 
förvalta, eller har under årens lopp funnit 
andra skäl att bilda förening.

I körer som nybildas i dag vill få räkna 
pengar och sitta på sammanträden. Och 
samfälligheter och församlingar föredrar 
ofta att körerna inte har föreningar. 

– Det ideala är att man kan bedriva 
körverksamheten inom församlingens regi, 
menar Per Westberg, utvecklingschef på 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Viktigt med avtal
Ett argument är att församlingen ska ha 
kontroll över hela sin ekonomi.

– Om kören är förening och försam-
lingen ger ett årligt anslag är det viktigt att 
man har ett avtal så att församlingen kan 
ha inflytande över ekonomin, säger Per 
Westberg.

Ekonomin är en skiljelinje mellan 
organisationsformerna. Körföreningar får 
ofta ett årligt anslag, vilket gör att man 
kan spara pengar till en större satsning 
emellanåt. Körresor är det återkommande 
exemplet. Körer som inte är föreningar får 
en budgeterad summa som inte kan föras 
över till nästa år. Å andra sidan slipper de 
att själva sköta ekonomin. 

Per Westberg påpekar att en förening 
kan behöva skaffa egna försäkringar, det är 
inte säkert att församlingens gäller.

Samtidigt ser han föreningen som ett 
praktiskt sätt att organisera gemensamma 
aktiviteter. Några generella rekommenda-
tioner ger han inte när han blir tillfrågad, 
utan han berättar om för- och nackdelar.

– Nyligen var jag på Gotland och pra-
tade med en kör som ville starta förening, 
och de kom fram till att de skulle göra det. 

Färre föreningar
Någon samlad statistik över hur många 
kyrkokörer som är egna föreningar finns 
inte, men vissa stiftsmusiker som Körjour-

I Kisa lägger kyrkokören ner sin för-
ening.

– Vi ser ingen vits med det, säger 
nuvarande kassören Nils Nilsson. 

 
Kisa kyrko- och hembygdskör har en lång 
historia bakom sig. Som så många andra 
körer bildade man förening en gång i tiden.

– Vi har stadgar som bygger på Sveriges 
Kyrkosångsförbunds stadgar och vi har 
räknat ut att om vi ska ha bara ett uppdrag 
per person behöver vi vara 20 stycken. Nu 
är vi tolv, berättar Nils Nilsson.

Så kören har bestämt sig för att lägga 
ner föreningen. Men kören läggs inte ner, 
den är mer aktiv än någonsin och sjunger i 

Förening eller inte  
förening, det är frågan

Lägger ner föreningen  
– inte kören

gudstjänsten tre av fyra söndagar. 
Någon press från Kisa församling att 

lägga ner föreningen har inte förekommit. 
– Körmedlemmarna själva har ifrågasatt 

varför vi ska förrätta så många val. Det är 
lättare att lägga ner föreningen än att ändra 
stadgar. Vi beslutar ändå allt tillsammans i 
kören, det är total demokrati. 

För egen del lämnar Nils Nilsson med 
varm hand över pengahanteringen till för-
samlingen. 

– Fördelen med egen förening är att ha 
egna pengar till körresor till exempel, men 
vi får bidrag ändå, och vi har fonder i för-
samlingen som vi kan få pengar från.

Marita Sköldberg

Oförändrat bidrag 
från Kulturrådet
Sveriges Kyrkosångsförbund har av Statens 
kulturråd beviljats ett verksamhetsbidrag 
på 400 000 kronor för 2011. Det är samma 
summa som förbundet fick förra året. Sam-
manlagt fördelar Statens kulturråd i år 11 
520 000 kronor till 21 centrala amatörkul-
turorganisationer.

André Gouzes till 
Vadstena
I september kommer den franske domi-
nikanmunken och kompositören André 
Gouzes till Sverige. Han kommer att med-
verka först i en kursdag 1 september i Lin-
köping för präster och musiker och andra 
liturgiskt intresserade. Den 3 september 
leder han en kördag i Vadstena. Alla intres-
serade är välkomna att anmäla sig, oavsett 
geografisk och kyrklig hemvist. I sönda-
gens högmässa i S:t Hans kyrka i Linkö-
ping predikar Gouzes och leder sången.

Sveriges körledare 
samlar argument
Föreningen Sveriges Körledare arbetar just 
nu med en argumentsamling för varför 
körsång är viktigt. Arbetet ska resultera i 
en folder som presenteras vid föreningens 
25-årsjubileum i Falun i oktober. Bland 
andra har Thöres Teorell, professor och 
läkare som forskat om körsång och hälsa, 
knutits till projektet. Dessutom kom-
mer forskarna Dorota Lindström, Karin 
Johansson och Ursula Geisler att vara med 
och bidra. Redaktörer är Gunnel Fagius 
och Lena Ekman Frisk.

Svenska Sångar-
förbundet var först
Svenska Sångarförbundet var det första 
körförbundet som bildades i Sverige. Det 
skedde den 18 juni 1909. Svenska Sång-
arförbundet gick 1997 ihop med Sveriges 
Körförbund, men hundraårsjubileet fira-
des stort 2009. 

I förra numret skrev Körjournalen 
att det äldsta körförbundet i Sverige är 
Svenska Baptisternas Sångarförbund, som 
bildades 1912 och som nu har gått samman 
med Svenska Missionskyrkans Sångarför-
bund. Vi beklagar misstaget.
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nalen varit i kontakt med menar att tren-
den tycks vara att föreningarna blir färre. 
Styrelsemöten och funktionärsval ligger 
inte i tiden. 

– Min känsla är att allt färre har kvar 
egna föreningar och i stället låter ekonomin 
skötas via kyrkokassan. Framför allt när man 
ska effektivisera all verksamhet i samband 
med strukturförändringar, säger Patrik Sas-
sersson, musikkonsulent i Växjö stift.

Inget av de nio stift som svarat på 
Körjournalens frågor om körorganisation 
ger några rekommendationer i frågan. 
Stiftsmusikerna själva har delvis olika 
uppfattningar. 

– Är det en stor kör kan det vara en för-
del att ha en förening, men med en mindre 
kör tror jag bara att det blir jobbigt och 
tidskrävande. Själv har jag tyckt att det går 

Åsa kyrkokör söder om Kungsbacka 
har inga tankar på att lägga ner 
föreningen. Detta trots att kören nu 
bara har nio medlemmar. 

Åsa kyrkokör i Ölmevalla församling har 
funnits i åtskilliga decennier, även om den 
har bytt namn ett par gånger. 

– Vi valde namnet Åsa kyrkokör efter-
som samhället heter Åsa. Det tidigare nam-
net, Chorus Cantus, var fint, men ingen 
förstod var vi hörde hemma eller visste rik-
tigt vad det betydde, berättar Ingrid Åberg, 
som är sekreterare i styrelsen..

Styrelsen består av ordförande, sekre-
terare, kassör, körledare och en suppleant. 
Den har möten ett par gånger om året och 
bestämmer då vad som ska göras under 
säsongen, utöver medverkan i gudstjänster. 

lika bra utan en förening, säger Carolina 
Dawidson i Luleå stift. 

Andra framhåller föreningens fördelar. 
– Det är bra för kören att ha sin egen 

styrelse och att vara en förening. Det kan 
ske ett mer demokratiskt arbete med körens 
verksamhet och körledaren kan få mer stöd 
av sångare som tar extra ansvar, menar Mia 
Oldeberg-Huusko i Uppsala stift. 

Patrik Sassersson i Växjö tillhör dem 
som propagerar för en medelväg:

– Låt körerna få en självklar plats i 
församlingens budget, vilket också skapar 
en större tydlighet gentemot de kyrkotill-
höriga kring vad deras pengar går till. Och 
inrätta samtidigt ett körråd eller trivsel-
kommitté som även fortsatt kan ge uttryck 
för det demokratiska medinflytandet inom 
kören.

Finns inga skäl att lägga ner
Under årens lopp har det bland annat blivit 
deltagande i tre riksfester, senast i Lysekil 
2009. 

– Tidigare fick vi ett årligt bidrag från 
kyrkorådet, men sedan några år får vi 
begära pengar om vi vill göra något särskilt, 

Nu tänker kören exempelvis söka 
bidrag för inkvarteringen under en helg-

Risk för konflikter
I kyrkoordningen finns inget som reglerar 
körföreningarnas roll, enligt Lena Källgren 
Rommel, jurist på kyrkokansliet. 

– Det beror på vad man kommer över-
ens om i församlingen. 

Hon har aldrig tidigare hört talas om att 
körer är egna föreningar, men tar snabbt 
upp det andra återkommande argumentet 
mot förening: konfliktrisken.

– Vi har kyrkoherden som har ansvar 
för församlingsverksamheten och kyrkorå-
det har pengarna. Det gäller att inte fören-
ingen drar i väg så att det blir konflikt. 

Karin Wall-Källming, stiftsmusiker i 
Linköpings stift, är i grunden positiv till 
föreningar. Men hon känner också till för-
samlingar där det blivit konflikt, eftersom 
kören gått sin egen väg och inte förstått att 
den är kyrkans kör. Risken är störst bland 
de riktigt stora körerna, menar hon, och på 
små orter där kören är allt. 

– Föreningen kan bestämma över kör-
dräkt, resor, hur man gör när folk fyller år, 
ha information på en hemsida. Sen kan den 
tycka till om när och vad den ska sjunga, 
men det är i första hand körledaren och 
ytterst kyrkoherden som bestämmer. Fast 
en klok körledare lyssnar på sin kör. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Har du synpunkter på detta med kördemokrati? 
Hör av dig till Körjournalens redaktion och berätta! 

resa till Skara, till förre körledaren.
Några nackdelar med förening kan 

Ingrid Åberg inte se. Och hon har inte hört 
några invändningar från annat håll. 

– Någon typ av sammanhållning måste 
man ha i en kör, och då är det bra med 
förening.

Text: Marita Sköldberg
Foto: Lena Andersson

Delar av styrelsen i Danmarks 
kyrkokör, Uppsala stift.
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Hallå där
Kjell Kroon, 
Uppsala stift, 
ansvarig för Se 
jag vill bära, en 
inspirationsdag 
för ideella.

Varför har ni en 
inspirationsdag 
för ideella?
– Frågan om 
ideell medverkan 
har höjts rejält 

på 2000talet. 2004 började jag arbeta med 
detta. Ju mer jag kom in i det formade jag 
framför mig tre ledord: De ideella ska ha fort
bildning, feedback och fest. Den här dagen 
får de fortbildning i form av bland annat se
minarier. Feedback måste församlingen ge, 
men vi ger också fest. 

Är detta första inspirationsdagen?
– Nej, 2008 hade vi den första, även då i 
Konserthuset i Gävle. Då blev vi 670 perso
ner. Psalm 89, Se jag vill bära, var mötes
psalm och namnet på dagen. Nu hade vi 
nog tänkt ett annat namn, men ute i försam
lingarna frågade man ”när blir det ett nytt  
Se jag vill bära?”. Det sitter så djupt, så vi kör 
samma tema. 

Ni räknar in körsångarna bland de ideella. 
Är det självklart?
– För oss är det självklart. Men det är en 
grupp som är svår att nå. Alla körledare ser 
inte på sina körsångare som ideella, och be
rättar inte om detta. 

Hur går ni ut med information?
– Det ligger på hemsidan och i stiftsbrevet 
som går ut som epost har det stått flera 
gånger. Vi har skickat ut foldrar och affischer 
till alla församlingar att sätta upp på anslags
tavlor. Medarbetarna här på stiftskansliet 
peppas att gå ut till sina kontaktnät, så till 
exempel Mia (OldebergHuusko, musikkon
sulent) har skickat ut info till musikerna. 

Hur många tror ni att ni blir?
– Vi hoppas bli 800 – konserthuset har 
ett tak på 800. Sedan ska vi frakta oss till 
Folkets Park Estraden för kvällens fest med 
middag vid dukade bord, husband och in
slag från dagen. Till exempel kommer kören, 
som är ett seminarium, att få hoppa upp.  

Vad hoppas ni får ut av dagen?
– Det viktigaste är mötet med varandra. 
En bieffekt kan bli att deltagarna tänker att 
”det här vore intressant att ta med hem till 
vår församling”, så var det förra gången. En 
annan att de som ingår i en grupp nu kan 
bli intresserade av att göra något mer. Till 
exempel att körsångare blir aktiva i guds
tjänstgrupper. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Se jag vill bära äger rum 21 maj. Anmälningstiden 
går ut 1 april. www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

Det darrar i luften, det fnittras, någon har 
lite ont i magen och någon är pirrig.

Det är fredag eftermiddag och vi ska på 
Körfest! 

Ung kyrkomusik i Västerås stift har ord-
nat läger för unga sångare på stiftsgården i 
Rättvik. Ledare och organisatörer var Anna 
Kjellin, Anna Nerman-Ytterberg och Eva-
Marie Hopstadius. 70 ungdomar mellan 10 
och 17 år deltog. 

Efter inkvartering och middag tog arbe-
tet vid. Två timmars intensivt övande på 
den repertoar som sedermera skulle fram-
föras vid musikhögmässan i Rättviks kyrka 
på söndagen. Efter övningen samlades alla 
till aftonbön och därefter var det disco – 
det är tvära kast när man är på läger och 
ingenting är omöjligt.

Vid högmässan skulle kören sjunga alla 
liturgiska partier: Kyrie, Gloria och Lau-
damus samt Sanctus och Benedictus, och 
för många var det första gången de sjöng 
på latin. Men dirigenterna visade tydligt 
vägen, och efter några timmars arbete bör-
jade stämmor och texter att sitta fint.

Lördag eftermiddag tillbringades av de 
flesta i slalombacken – en underbar efter-
middag med strålande sol och klarblå him-

mel, där såväl nybörjare som vana åkare for 
utför backarna och njöt av vinterdagen.

Rödkindade och med mängder av frisk 
luft i lungorna, väntade finslipningen inför 
söndagens framträdande, en sista extra 
gnuggning blev det av Laudate Pueri av 
Mendelssohn, en riktigt knepig historia. 
Därefter fick intresserade möjlighet att titta 
på Melodifestivalen på storbilds-tv.

Tillresande föräldrar och bekanta fick 
på söndagen ta del av en välkomponerad 
musikhögmässa med många läckra inslag. 
Bland annat Zulu-laudamus där kören 
sjöng till Anna Nerman-Ytterbergs och 
Margareta Ståhl Smidemans ackompanje-
mang på afrikanska trummor. 

Under hemresan var det tyst och lugnt i 
bilen, inget fnitter och inga pirriga magar,  
bara mycket nöjda sångare. Väl hemma 
kunde jag höra delar av Kyrie eleison och 
Benedictus nynnas från sonens rum. Då 
stannar ”körledarmamman” upp och tänker: 

– Så här läggs grunden, körsången kom-
mer absolut att överleva!

Text: Heléne Thunberg  
- mamma och körledare 

Foto: Anna Kjellin

Körfest för unga med latin 
och afrikanska trummor
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Kantorsutbildning
2-årig utbildning som leder till kantorsexamen 

Svenska kyrkans grundkurs
16 veckor med start i augusti.

Kan även kombineras med förberedande kantorsutbildning.
På skolan fi nns även musiklinje och en mängd andra kurser.

684 93 Ransäter
Tel 0552-30250, fax 0552-304 48, info@geijerskolan.se, www.geijerskolan.se

Sparta System AB
Tel 0523-22517
www.spartasystem.se

KÖRBELYSNING
Diskret körbelysning understryker 
upplevelsen av körens framträdande. 
Smal pelare med inbyggda sladdar, 

hjul och spotlights.

17.15 Uppsjungning. Därefter repetition till 
18.30. Paus och konsert klockan 19. Och 
hela tiden dyker nya körsångare upp. 

När konserten börjar är S:t Matteus 
kyrka i Stockholm fullsatt. Ett hundratal 
åhörare sitter på läktarna, alla övriga är 
medverkande. Det är sing-along under 
Jubilate, den stora körfesten i Stockholms 
stift i februari. Och det låter mäktigt.

Faurés Requiem var huvudnumret 
under sing-along-konserten, dessutom 
sjöngs ett stycke Mozart och tre hymner 
Otto Olsson. S:t Matteus symfoniorkester 
medverkade och S:t Matteus kör och kam-
markören Cantare från Kungsholmen var 
stödkörer. 

Under Jubilate delas varje år Stockholms 
stifts S:ta Ceciliapris ut. I år gick priset till 

10 argument för kören
Ibland kan det vara svårt att 

formulera argumenten för att för

samlingen ska satsa på sina körer. 

Satsning handlar inte bara om 

pengar, utan även om en positiv in

ställning till körerna som en omistlig 

del av församlingslivet. Körjournalen 

har samlat tio argument för kyrkans 

körliv.

1. Kören ger ”vanliga” människor 

möjlighet att få vara med i sam

manhang de aldrig trodde och göra 

fantastiska musikaliska upplevelser.

2. Det är vår skyldighet att lovsjunga 

Gud i gudstjänsten.

3. Det sociala umgänget inom kören 

är starkt och välgörande.

4. Körerna når i hög grad den 

ålderskategori som kyrkan har svå

rast att nå, den mellan 18 och 65. 

Dessutom träffas kören ofta.

5. Sång är nyttigt för kroppen.

6. Genom alla barn i barnkörerna, 

skapas kontakt även med deras 

föräldrar. Även här just den ålders

grupp kyrkan har svårast att nå.

7. Körledarens arbete är en viktig 

del av diakonin. Diakoni riktad till 

utslagna och ensamma är mycket 

viktigt, men kyrkan behöver också 

möta behoven hos dem som har 

det bättre ställt socialt och ekono

miskt. 

8. Många människor som inte an

nars söker sig till kyrkan, kommer 

för att höra musiken. Var och en av 

körens medlemmar har ett eget so

cialt nätverk som kan påverkas.

9. Kören är ett positivt ansikte utåt i 

samhället. 

10. Där hoppet dör, tystnar sången.

Sing-along och S:ta Cecilia i Stockholm
domkyrkoorganisten Gustaf Sjökvist, med 
motiveringen ”hans stora förmåga att vara 
nytänkande kring gudstjänstens musik utan 
att tappa bort traditionen, en musiker som 
behärskar många genrer och generöst bju-
der på sin kunskap om musiken och dess 
upphovsmän.” 

Priset består, förutom diplom och ära, 
av 10 000 kronor.

Under Jubilate uruppfördes också ett Te 
Deum, ett beställningsverk för Stockholms 
stifts kyrkosångsförbund, skrivet av Niklas 
Rådström och Kristina Forsman. Dessutom 
var det körmaraton, då ett antal körer 
framförde stycken av Steve Dobrogosz, 
Anna Cederberg-Orreteg och Franz Liszt, 
samt ett antal konserter i olika kyrkor runt 
om i stiftet.

Text och foto: Marita Sköldberg
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Medåkers barnkör är en av Arbogabygdens 
församlings tio körer. Medåker är en liten 
by cirka en mil från Arboga med kyrka och 
skola i centrum. Barnkören har detta år 11 
medlemmar mellan 6 och 9 år. Den leds 
sedan slutet av 1990-talet av Anna Ytter-

Sveriges Kyrkosångsförbund presenterar varje månad en ny kör på webbplatsen www.sjungikyrkan.nu.  
Gå gärna in och lyssna till de körstycken som körerna spelat in.

Linköpings Domkyrkas Kammarkör grun-
dades 1977. Repertoaren är övervägande 
sakral och omfattar såväl de stora verken 
för kör och orkester som skandinavisk kör-
lyrik av nutida tonsättare. Bland de senaste 

berg Nerman, kantor i församlingen.
Körarbetet i Medåker är integrerat med 

miniorarbetet och kören medverkar i kyr-
kans familjegudstjänster och sjunger dess-
utom ofta tillsammans med kyrkokören vid 
de större helgerna.

Ungefär en gång per år brukar man göra 
en större satsning i form av musikal eller 
liknande tillsammans med alla barnkörer i 
församlingen. 

Månadens kör mars

Månadens kör april
årens höjdpunkter kan nämnas Montever-
dis Mariavesper, Spem in alium av T. Tallis, 
Figure Humaine av F. Poulenc och Lament 
for Jerusalem av John Tavener. 

Kören har nyligen gett ut en skiva med 

mestadels nordisk nutida körmusik – 
Romanska bågar. Dirigenten heter Jörgen 
Ralphsson.

– Jag vet inte vem ”you” är, men för mig 
blev det väldigt tydligt att det är Gud. 

”Thank you for the music” kallades kör-
konserten som hölls i en fullsatt Kristine 
kyrka i Sala i mitten av mars. Kyrkoherde 
Lasse Svedberg berättade om uppkomsten 
till den svenska översättning som han har 
gjort av Abba-låten. 

Det var i samband med Tacksägelseda-
gen i höstas som han började fundera på vad 
människor har särskilt att tacka för i dag, när 

många av oss har en viss distans till säd och 
kålrötter. För honom blev det självklart med 
musiken, och låten fanns ju redan. 

”Tack Gud för musiken, för sköna toner, 
harmonier, melodier. Tack för alla sånger 
som här förgyller vår värld, tolkar vårt 
liv…” sjöng de tre körerna med hemvist i 
Sockenkyrkan i Sala. Oktetten Blåslaget 
spelade så att fyraåringen bredvid mig fick 
hålla för öronen. 

De tre körerna, som sjöng både tillsam-

mans och var för sig, leds alla av Margareta 
Alkstål; manskören Adamskören, Lunakö-
ren med bara kvinnor och Sockenkören. 
Den senare framförde under konserten 
bland annat en bejublad version av Leonard 
Cohens Halleluja, med Adam Hortans 
som solist. Lika bejublad blev Fasserts Bar-
bara Enn i Irene Perdahls och Per Nestors 
arrangemang. Hela kyrkan gungade!

Text och foto: Marita Sköldberg

You blev Gud i Svedbergs översättning
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4-9 juli 2011

Stora kören med plats för 75 sångare övar måndag-torsdag 
och framför vid två konserter, 8 och 9 juli:

Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud 
Johann Helmich Roman: Den svenska mässan
 
För den som vill sjunga mer kommer dessutom 20 sångare 
att beredas plats i en Vokalensemble som framför ett svenskt 
a capella-program.

Alla övningar hålls i Ekebyhovskyrkans lokaler på Ekerö.

Veckans dirigent är Kerstin Baldwin.

Mer information, se hemsidan: www.ekerokorvecka.se

Kom med och sjung

Förklädd
Gud
och upplev Stockholm 
och  Mälaröarna under 
en semestervecka! 

                                  

EKERÖ KÖRVECKA
                                                                                                                         

Kerstin Baldwin  dirigent

Sven Wollter  recitatör

Kom med och sjung

Förklädd
Gud
och upplev Stockholm 
och  Mälaröarna under 
en semestervecka! 

                                  

EKERÖ KÖRVECKA
                                                                                                                         

Kerstin Baldwin  dirigent

Sven Wollter  recitatör

Nyheter

Musikverkets gene-
raldirektör utsedd
Den 1 maj inleder det nya Statens musik-
verk sin verksamhet. Musikverket är en ny 
statlig myndighet med uppgift att utveckla 
och stödja musiklivet. I slutet av februari 
utsågs Stina Westerberg, flöjtist och i dag 
vd för Stim/Svensk musik, till generaldi-
rektör för det nya verket. Hon tillträder 
tjänsten samma dag som verksamheten 
startar. 

Vid Statens musikverk ska det finnas ett 
konstnärligt råd med åtta ledamöter som 
ska fatta beslut om stöd till musiklivet. I 
Musikverket kommer Statens musiksam-
lingar att ingå liksom delar av nu avveck-
lade Svenska Rikskonserter. 

Ursprungsplanen var att Statens musik-
verk skulle ha startat vid årsskiftet, men 
regeringen beslutade i december att skjuta 
upp starten för att bland annat kunna möta 
musiklivets kritik mot den nya organisa-
tionen.

Vocado årets kör
Vokalgruppen Vocado har utsetts till Årets 
kör 2011. Vocado har bland annat vunnit 
första pris vid International A Cappella 
Contest i Leipzig, Tyskland (2008) och 
första pris i två kategorier (jazz, pop) vid 
Vokal Total i Graz, Österrike (2010). Grup-
pen bildades på Sjöviks Folkhögskolas 
vokalensembleutbildning 2004. 

Gruppmedlemmen Anton Leanderson-
Andréas leder även en kyrkokör, Andréas-
kören i By församling i Avesta. Förra året 
skrev han också ett beställningsverk till 
Nationella Ungdomskören, vilket framför-
des under kyrkomusiksymposiet i Uppsala 
i september.

Priset, som i år delas ut av Sveriges Kör-
förbund med ekonomiskt stöd från Statens 
kulturråd, innebär en turné och en skiv-
inspelning. Prisutdelningen skedde under 
Körforum i slutet av januari.

Sköld får kunga-
medalj
Agneta Sköld, domkyrkoorganist i Väs-
terås, fick i februari HM Konungens med-
alj i 8:e storleken i högblått band för ”fram-
stående insatser inom svenskt musikliv”. 
Agneta Sköld har varit verksam kyrkomu-
siker sedan 1978 och har tjänstgjort i Väs-
terås domkyrka i 20 år. Bland annat leder 
hon Mariakören, som under fjolåret fick 
Landstingets hedersstipendium för ”för-
tjänstfull kulturverksamhet i länet”.

Utgivningsplan 2011  
Nr Sista bokning Utgivning
1 13 jan 9 feb  
2 3 mars 30 mars
3 11 april 11 maj
4 11 aug 7 sept
5 28 sept 26 okt
6 9 nov 7 dec

Annonspriser ex:
helsida 7 000:,  
mmpris 13 kr/mm/spalt. 
För mer information, se  
www.sjungikyrkan.nu eller kontakta  
MW Grafisk form  
01838 73 03.

Glädjefull konsert i 
Kristine kyrka i Sala.
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Körskolan

I den här delen ska vi gå igenom hur 
man hittar sin stämma i en not.  
Hur vet jag vilken stämma som är 
min? Vilken rad ska jag läsa från? 
Varför är notskaften åt olika håll? 

När det är ett tre eller fyrstämmigt arrang
emang för kör har sopran och alt sina stäm
mor på den översta raden, medan tenor och 
bas har den understa (andra raden).

Sopranstämman är allra överst, alten un
derst på rad ett, tenoren överst på rad två 
och basen allra längst ned.

Det blir ännu lättare att lista ut vilken 
stämma som är vilken om man tittar en 
extra gång på notskaften. De är ”nyckeln” 
till vilken stämma som är vilken. Sopran och 
tenor har skaften uppåt, medan alt och bas 
har skaften nedåt.

I vissa stycken/låtar är det fler stämmor, 
då kallas det att en stämma är delad. 
I takt 11 i exemplet nedan (Midsommar
mässa, text Eva Magnusson, musik Rolf 
Gravé) är sopran och bas delad, men senare 
i takt 14 är alla stämmor delade. Alltså är det 
då åtta stämmor.

Med så många noter är det lätt att tappa 
bort sin stämma, men för att man lätt ska 
komma ihåg vilken stämma man ska sjunga 
kan man ringa in den med blyerts, sätta en 
liten pil framför varje rad eller skriva högst 
upp till exempel ”jag sjunger alt 2”. 

Hannah Lindgren

del 2

Att orientera sig i 
en körnot  
– vem sjunger vad?

Körskolans sex delar
 Noter är som lätt matte

Att orientera sig i en körnot
Lite mer teori: tonarter, skalor m m
Körvett och etikett
Vad betyder allt som står i noterna?
Gehöret måste vara med

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

Nya psalmer i tv-
gudstjänster
Just nu sänder SVT söndagsgudstjänster 
från Grevie kyrka i Lunds stift. Bland annat 
sjunger körerna ett antal nyskrivna psal-
mer. Det är musikern och tonsättaren Ste-
fan Jämtbäck som står bakom musiken och 
författaren Åsa Hagberg (som även skrivit 
för Sveriges Kyrkosångsförbund) som har 
skrivit texterna. 

De två har under ett par års tid skri-
vit nya psalmer för hela året, varav flera 
har publicerats i tidningen Sändaren och 
några nu sjungs i tv-gudstjänsterna. Hela 
psalmsamlingen med 64 psalmer kommer 
under våren att ges ut på Artos förlag under 

namnet Och himlen rör vid jorden, dock 
utan de körarrangemang som gjorts inför 
tv-gudstjänsterna.

Musik över ålders-
gränserna
Vad händer när barn och äldre musicerar 
tillsammans? Det har FoU Seniorium, som 
ägs av Stockholms läns landsting och ett 
antal kommuner, undersökt. Under 2010 
gjordes en studie av barns och äldres erfa-
renheter av att sjunga tillsammans på ett 
serviceboende. Resultatet presenteras i ett 
seminarium i Danderyds församlingsgård 
den 19 maj. Den som är intresserad kan 
läsa mer på www.seniorium.se.

Fo
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Åsa Hagberg.
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Pusselbit 1: Psalm 744 (Barn och stjärnor), vers 2. Text: Ylva Eg
gehorn, musik: Hans Nyberg. Psalm som ofta används på Kyndels
mässodagen.

Pusselbit 2: Psalm 668 (Saligt är det folk). Text: Psaltaren 89:16 och 
113, Musik: Curt Lindström.

Alltså: 744 – 2 – 668 = 74
De första raderna i tredje versen lyder ”Du som med livets bröd går 
genom tid och rum” och det är alltså svaret. Textdelen passar in på 
Midfastosöndagen som har rubriken ”Livets bröd”.

Psalm 74 (Du som gick före oss) har text av Olov Hartman och 
musik av SvenErik Bäck. Det är den enda psalmen i vår psalmbok 
som är komponerad i tolvtonsteknik. Samtliga skalans tolv toner 
finns med i den åtta takter långa melodin. En utmärkt kommentar 
beträffande text och musik, signerad Birgitta Sarelin, finns på www.
evl.fi/psalmboken (sök vidare på titeln eller psalmnummer 430). 

Vinnaren, Åsa Berggren Theander i Ludvika, får cd:n Motetter, Sven
Erik Bäck, med Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör. Grattis!

Använd Den svenska Psalmboken 1986 
med tillägg för att lösa psalmrebusen. 

Pusselbit 1: Detta är en psalm som passar 
in på Midfastosöndagens rubrik. Vilket är 
psalmens nummer?

Pusselbit 2: Vilken psalm är detta (psal
mens nummer)?

Pusselbit 3: I vilken vers förekommer texten 
i pusselbit 2 för första gången? Svaret är 
versnumret.

Tag pusselbit 1 (ett psalmnummer), dra ifrån 
pusselbit 2 (ett psalmnummer) och lägg till 
pusselbit 3 (ett versnummer). Du får då fram 
numret på dagens efterfrågade psalm, som 
har anknytning till rubriken över Fjärde sön
dagen i påsktiden. Ditt svar ska vara de två 
första raderna i psalmens tredje vers. 
Skicka ditt svar senast 17 april till  
kj@sjungikyrkan.nu eller på ett vykort till 
Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta. 
Vinnaren belönas med en cdskiva. 

Psalmrebus rebusmakare Jan Rudérus

Lösning till förra numrets Psalmrebus
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Pusselbit 2:

Pusselbit 2

på Snöå Bruk i Dala-Järna finner ni
� - billigt boende i genuin bruksmiljö
� - ett uppskattat kök
� - rejäla övningslokaler
samt
� - möjlighet att uppträda i Dala-Järna kyrka
� med sin fantastiska akustik och unika orgel

Genom vårt samarbete med pastoratet blir ert 
körinternat något utöver det vanliga.

Varmt välkomna till Snöå Bruk och Dala-Järna kyrka

Yvonne och Karl  
med personal
Robert van Aarem, 
kyrkoherde

För info: 

tel.0281-240 18     
www.snoabruk.se

Körer!

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com

WESSMANS
MuSikförlAg

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107

order@wessmans.com
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Tre fester, tre platser, två tidpunkter, en repertoar

Dessutom bland annat festkväll, verkstäder, konserter och möjlighet 
till utflykter i anslutning till Riksfesten. Varje stad kommer att sätta 
sin lokala prägel på sin Riksfest.

Sveriges Kyrkosångsförbund har inbjudit till riksfester sedan 
1927. Nästa år blir det nummer 57-59 i ordningen. Senast det begav 
sig, 2009, samlades närmare 2000 personer till de tre riksfesterna.

Rikskören medverkar i två gudstjänster, dels i en musikguds-
tjänst på lördagskvällen, dels i högmässan på söndagen. 

Musikgudstjänsten kommer preliminärt att innehålla följande 
repertoar: 

E Bossi: Cantate Domino, K Nystedt: I will praise Thee, O Gielo: 
Maria Ruben Rosa, L Åberg: Sommarsång, A Sköld: Symeons lov-
sång, M Hallin: Fyra sånger för varje stämma i kören samt klarinett, 
J S Bach: Tre koraler med ny text av T Boström, S D Sandström: En 
nykomponerad sång från ett gudstjänstmusikprojekt i Storkyrkan/
Hässelby församling.

På söndagen kommer en nyskriven mässa att framföras. Musik: 
Johan Lindström, text: Tomas Boström.

Preliminära avgifter per person: Deltagaravgift 400 kronor, mat 
inklusive festkväll cirka 1000 kronor samt boende (läs under respek-
tive stad i texterna här intill).

Från början av september går det att preliminäranmäla sig/
kören. Mer information och anmälningsmöjlighet kommer att fin-
nas i Körjournalen nr 4 och på www.sjungikyrkan.nu

Kom med och upplev kraften och 
 glädjen i att sjunga många tillsammans! 

Välkommen på Riksfest 2012

18–20 maj

Vadstena
– Vallfartsort, medeltida anor 
och vackert vid Vättern –
Bli pilgrim för en helg och kom till Vadstena när staden är som 
vackrast! I munkarnas äppelträdgård står fruktträden i blom och 
längs Strandpromenaden börjar björkarna grönska. 

Klosterkyrkan 
– Mystik, väldiga valv och utmanande akustik –

Klosterkyrkan är ett av Europas viktigaste pilgrimsmål. Här har 
hymner stigit upp mot valven i hundratals år. Slut ögonen och 
lyssna, det är nästan så att man kan höra rösterna från alla besökare 
som fyllt kyrkan med sång och bön. 

Nästa år, när kyrkorummet fylls av glada Riksfestdeltagare från hela 
landet, blir det en härlig sångfest där medeltid möter nutid. Det blir 
också ett tillfälle att inspireras på andra sätt. Vi erbjuder ett program 
med många möjligheter: pilgrimsvandringar, seminarium om klos-
terliv inne i dormitoriet, möte med Birgit-
tasystrarna, musik från medeltiden inne i 
kungasalen, completorium med gregori-
ansk sång, kvällsutflykt till Omberg och 
Alvastra och mycket mer.

Ta sig hit: Lämpligast med buss eller 
bil. Avstånd fr Stockholm 25 mil, fr 
Göteborg 25 mil, fr Karlstad 19 mil

Boende: Vandrarhem, camping-
stugor, pensionat, B & B, hotell 
och privatboenden. Priser från ca 
300:-  upp till ca 1700:- för dub-
belrum.

Välkommen till Vadstena. 
Du behöver ingen pilgrims-
stav. Men kom ihåg att ta med 
noterna!

Johan Lindström 
och Tomas Boström.

En av Klosterkyrkans skulpturer 
av den Heliga Brigitta.
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18–20 maj

Kristianstad
– Kultur, vatten och danskt 
gemyt –
Kristianstad blev den 
första stad i Norden som 
anlades efter renässan-
sens ideal med rutnäts-
plan, vallar och bastioner 
på en obebyggd plats. 
För att påskynda tillväx-
ten upphävde Christian 
IV stadsprivilegierna för 
Vä och Åhus och krävde 
att de som ville utöva 
borgerlig näring flyttade 
till Kristianstad. 

Trots att Skåne för-
svann ur dansk ägo 
redan 1658 finns här 
fortfarande en atmosfär 
av danskt gemyt. Det 
unika rutnätet av gator 
lever kvar och de char-
miga gågatorna med kullersten gör handelsstaden extra mysigt. 

Kristianstad har ett rikt och varierat kulturliv, där många olika 
aktörer verkar. Staden är filmens vagga och här finns möjlighet 
att besöka filmmuséet och världens äldsta takateljé. Du kan också 
promenera till Sveriges lägsta punkt. Den ligger nästan 2,5 meter 
under havets yta. Unikt är också Vattenriket som 2005 godkändes av 
UNESCO som biosfärområde. 

Trefaldighetsskyrkan
– Storslagen, glansfull och luftigt elegant –

Under åren 1617-1628 lät kung Christian IV 
bygga denna stadens dyrbaraste klenod, som 
också ofta omnämns som Nordens skönaste 
renässanstempel. Nu får du möjlighet att låta 
kyrkvalven ljuda i kunglig glans och ta del av 
workshops, som till viss del kommer att präg-
las av historiens danska vingslag.

Ta sig hit: Lämpligast med tåg, kyrkan 
ligger intill stationen. Flygplats finns 
och flygbussen tar ca 20 minuter.

Boende: B&B från ca 250:-/natt. Hotellen i 
prisklass 500:- till 800:-/natt i enkelrum och 
300:- till 550:-/natt i dubbelrum. 

Välkommen att sjunga i Heliga  
Trefaldighetskyrkan, Kristianstad!

21–23 september

Skellefteå
– Guldet, älven, Bonnstan –
Kom och upptäck Skellefteå, vi har nära till det mesta. När du 
promenerar från de centrala delarna av staden vandrar du genom 
kulturhistoriskt intressanta platser som Nordanåområdet med bland 
annat museum, café, lanthandel och Bonnstan, en stad i staden med 
anor från 1600 talet. När du sedan lämnar Bonnstan öppnar sej 
landskapet och du ser älven, Landskyrkan, Stiftsgården och så små-
ningom världens äldsta träbro Lejonströmsbron.

Berättandet präglar vår bygd främst genom författarna Sara Lid-
man, P-O Enquist och Torgny Lindgren.

Landskyrkan 
– Ljus, mäktig och innerlig –

Den står vit och mäktig vid älvens strand och 
inbjuder till de stora koralerna men även till 
stilla andakt och bön. Den kan bära både glädje 
och sorg samt ge lycka och tröst till den som vill 
lyssna.

Många besöker Landskyrkan för att se 
Skelleftemadonnan i valnöt från 1100-talet 
och i dag kommer många till kyrkan för att 
lyssna till klangen från vår ”nygamla” orgel i 
romantisk stil.

Ta sig hit: Till Skellefteå tar du dig med 
flyg, buss eller tåg beroende på var du 
kommer från.

Boende: De flesta boenden finns centralt, 
15-20 minuter från Landskyrkan.
Pris från 300:- per natt, från vandrarhems-
tandard till hotell

Välkommen till Skellefteå landsförsam-
ling och Landskyrkan.
Lägg gärna till en extradag för att besöka 
fler sevärdheter.

Alla 61 bänkröster i Trefaldighets-
kyrkan är individuellt formade. Skelleftemadonnan.
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund? Förbundsinfo

Förbundet kyrkomusik  
i Uppsala stift
9 april Kördag för Killar med Leif Hall samt 
FKU:s årsstämma, Eriksbergskyrkan i Uppsala
7–9 okt Ungdomskörhelg, Stiftsgården i 
 Undersvik
Info: Mia OldebergHuusko,  
maria.oldeberghuusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts 
 kyrkosångsförbund
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin Wall
Källming, karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 
Övriga frågor: Sekreterare Niklas Adell
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Skara stifts 
 kyrkosångsförbund
2 april Årsmöte och inspirationsdag i Götene 
med Anci Hjulström
20–23 jun Musikläger på Flämslätt
1–7 aug Dirigent och koristkurs på Ljungskile 
folkhögskola
10 sep Requiemrepetition i Vara
8 okt Gospeldag i Falköping med Anki och 
Magnus Spångberg
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com 
www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens 
 kyrkosångsförbund
2 april Vuxenkör: repetition i Caroli försam
lingshem inför höstens musikgudstjänst
10 sep Vuxenkör: repetition av Hans Ken
nemarks och Alf Hambes Rekviem i Caroli 
församlingshem
2 okt Hans Kennemarks och Alf Hambes Re
kviem i musikgudstjänst i Herrljunga kyrka 
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se 
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts 
 kyrkosångsförbund
Info: Mathias Johnsson,  
mathias.johnson@svenskakyrkan.se

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
9 april Barnkördag i Grangärde, 6–10 år 
1 okt Barnkördag i Skultuna, 6–10 år  
Info: Heléne Thunberg,  
thunbergslund@hotmail.com 
www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts 
 kyrkosångsförbund
15–16 okt Extra kyrkosångsfest i Växjö
29–30 okt Höstlovsläger för barnkörer
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se  
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
20–22 juni Barnkörläger på Åsljungagården
9–11 sep Ungdomskörläger på Tygegården
Info: Katarina Koos,  
katarina.koos@svenskakyrkan.se 
www.fkl.se.

Hallands kyrko-
sångsförbund
20–21 juni Ungdomskörläger, från årskurs 6, 
på Gullbrannagården
24 sep Ombudsmöte med ”Hallandsfest”, 
 Martin Luthers församlingslokaler, Halmstad
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se 
www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
2–5 juni Körresa till Värmland
17–19 juni Barnkörläger på Åh
Info: GunBritt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 

Karlstads stifts 
 kyrkosångsförbund
1 april Inspirationsdag kring ungdomskör, Åmål, 
med B. RosenqvistBrorson som inspiratör
8–9 april Inspirationsdagar för gospel kör
sångare med Anki och Magnus Spångberg
Info: Ingrid Kåwe, ingrid.kawe@sensus.se 

Kyrkosångsförbundet i 
Härnösands stift
Info:  
AnnKristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se  
www.harnosand.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts södra 
 kyrkosångsförbund
1 maj Övningsdag på tre orter inför Kyrko
sångshögtiden
21–22 maj Kyrkosångshögtid i Burträsk
Info: Ewa Miller,  
ewa.miller@gmail.com 
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts norra 
 kyrkosångsförbund
7–8 maj Barnkördagar i Norrfjärden och 
 Överkalix
21 maj Övningsdag i Malmberget respektive 
Norrfjärden inför stiftskyrkosångshögtiden
24–25 sep Stiftskyrkosångshögtid i Malmberget
Info: ordf. Siv Larsson, siv.larsson@lr.se 
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
27–29 maj Körfestival i Visby. Avslutning för 
delprojekten African Madonna, Barn i Guds tid 
och Körstafetten. 
Info: info@korpagotland.se eller  
Anneli Utas, anneliutas@hotmail.com 
www.korpagotland.se

Stockholms stifts 
 kyrkosångsförbund
3 april Musikmässa i Hedvig Eleonora kyrka. 
Därefter berättar Kristina Forsman och Niklas 
Rådström om arbetet med Te Deum. Däref
ter årsmöte i Hedvig Eleonoras församlingssal. 
Info: evajons@gmail.com 
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans 
 Gosskörförening
19–22 maj Gosskörfestival på Stiftsgården i 
Rättvik
Info: Karin Skogberg Ankarmo,  
k.sa@home.se 
www.gosskor.se

Laurentius Petri 
 Sällskapet för 
svenskt gudstjänstliv
11–13 nov Gregorianska dagar i Vadstena
Info: Gun Palmqvist, 0506353 01, 309 23, 
kyrkomusiker.hova@telia.com

Svenska Schützsällskapet
Info: info@svenskaschuetz.se  
www.svenskaschuetz.se

Kristna Dans-
gemenskapen i Sverige
Info: Elisabet Josefsson,  
elisabetjosefsson@yahoo.se  
www.kdgs.org

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu

Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070887 02 44, drew@sjungikyrkan.nu

Ekonomi
Förbundskamrer Agneta Lundell
072727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Information
Redaktör Marita Sköldberg
07021 22 166, kj@sjungikyrkan.nu

Körpedagog
Birgitta RosenquistBrorson
070651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu

Förbundsordförande
Erik Aurelius, 070542 85 36,  
erik.aurelius@svenskakyrkan.se

Styrelseordförande
Lena Fagéus, 070605 67 47,  
lena@fageus.se

Bankgironummer
8800617

Organisationsnummer
8732010569
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Tipsa Körjournalen
Har kyrkokören förändrat ditt liv?
Har din kyrkokör ett jättekul projekt 
på gång?
Har din kyrkokör en fiffig lösning på 
ett vanligt problem? 

Tipsa Körjournalens redaktör Marita 
Sköldberg på 07021 22 166 eller  
kj@sjungikyrkan.nu. 

Täby 
12-13 november 2011

Barn          och 
stjärnor

Riksfest för   
unga röster
Läs mer på www.sjungikyrkan.nu
Sista dag för preliminäranmälan: 16 sep

Ur repertoaren: Barn och stjärnor (Psalm 744),
Himlen kom till oss (Arne Lundmark),  
Luciamorgon (Anna Bergendahl), Siyahamba 

Ledare: Åsa Bengtsson, Kristina Ohlsen-Runolf,  
Birgitta Rosenquist-Brorson

Kostnad: 300 kr per person inkl mat och boende

9-12 år

8-14 augusti 2011 arrangeras dirigent- 
och körledarkurser på Malmö Högskola. 
Följande kursspår finns: 

Kurs A. Dirigering – grundläggande 
Lärare: Ove Gotting

Kurs B: Dirigering – fortsättning  
Lärare: Christoffer Holgersson och Maria 
Goundorina

Kurs C: Dirigering - avancerad 
Lärare: Christina Hörnell
Kurs D: Barnkörledning  
Lärare: Petter Ekberg
Kurs E: Scenisk kör  
Lärare: Anci Hjulström
Kurs F: Ett nytt slags körledarskap 
Lärare Peter Holmstrand

Dirigent- och körledarkurser i Malmö

Sista anmälningsdatum: 15 april     Läs mer på www.sjungikyrkan.nu

KOST  
Middagar under kursveckan måndag-lördag ingår i priset. Ange på anmälningsblanketten om du har specialkost, 

allergier eller liknande. Luncher under veckan ordnar du själv. Det finns tillräckligt med tid i schemat för att besöka 

någon av de många lunchrestaurangerna i närheten av Malmö Högskola. Till er hjälp kommer vi att göra en lista 

över dessa.

LOGI
Kursdeltagarna ordnar själva med logi för kursveckan. Nedan följer några förslag och prisuppgifter (med reservation 

för ev ändringar). Priserna avser kostnad per natt.

Grand Hotel GardenBaltzargatan 20, 211 36 Malmö
040- 665 60 00, E post: info@grandhotelgarden.se

www.grandhotelgarden.sePriser: Enkelrum 695:-, dubbelrum 895:-

Uppge bokningsnummer: AA686/Musikhögskolan

Rummen finns bokade t.o.m. 7 juli 2011
STF Vandrarhem Malmö City 
Rönngatan 1, 211 47 Malmö 
040-611 62 20, E-post: malmo.city@stfturist.se 

http://www.svenskaturistforeningen.se/malmocity 

Rum med 1–6 bäddar, dusch/toalett i korridor 

eller på rummet. Priser för medlemmar i STF:

Enkelrum: från 400:- /person 
Dubbelrum: från 230:- /person 
Bädd: från 190:- /vuxen Tillägg icke medlem 50:- per person och natt

För ytterligare förslag, se www.malmo.se/hotel 

Man kan också kontakta: Malmö Turism, Centralstationen

211 20 Malmö, 040-34 12 00 
malmo.turism@malmo.se

Dirigent- och körledarkurser 
sommaren 2011i samarbete med Föreningen Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, 

UNGiKÖR, Körcentrum Syd, Malmö högskola och Musikhögskolan i Malmö

KOST OCH LOGI

Varmt välkommen till Malmö! hälsar Föreningen Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, 

Sveriges Körförbund, UNGiKÖR, Körcentrum Syd, Malmö högskola och Musikhögskolan i Malmö. 

Frågor kring kurserna besvaras av 
Lena Ekman Frisk, producent
Körcentrum Syd040–32 54 11lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se
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Nationella Ungdoms-
kören till Värmland
Nationella Ungdomskörens sommarturné 
går i år till Värmland. 18 juni blir det konsert i 
Karlstad domkyrka, 19 juni först medverkan i 
högmässan i Väse kyrka med SKsf:s tidigare 
förbundskamrer Jan Rudérus som predikant 
och sedan konsert i Kristinehamns kyrka. 
Den 20 juni är det konsert i Sunne kyrka. Fler 
konserter och gudstjänster tillkommer.

Förbundsstämma i 
 Stockholm
Hösten 2011 är det förbundsstämma för 
Sveriges Kyrkosångsförbund. Stämman 
äger denna gång rum i Ersta, Stockholm 
28–29 oktober. Motioner till stämman ska 
ha inkommit till förbundssekreteraren senast 
29 augusti.

Ungdomskörfestival 
 vintern 2012
För första gången kommer Ungdomskörfes
tivalen att äga rum på vintern. Luleå bjuder 
in till festival 16–18 mars 2012. På repertoa
ren står Händels Messias del 1 samt Hal
lelujakören.

Symposium på Island 
2012
Vart fjärde år arrangeras Nordiskt Kyrko
musiksymposium i något av de nordiska 
länderna. Nästa symposium äger rum i 
 Reykjavik 6–9 september 2012.
Mer information kommer inom kort på  
www.Nks2012.is. 
 

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se



BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds 
 försändelsen med nya adressen på  framsidan 
(ej adressidan) till KörJournalen,  
Essunga Stallaholm 457, 465 98 Nossebro 

POSTTIDNING B

Gubbröra är kören som uppträder i 
förkläde med guldemblem, och får 
applåder i mässan. Men nästan lika 
viktig som sången är maten, och det 
blir alltid – just det, gubbröra. 

Det kom ett mejl till redaktionen:
”För er kännedom vill jag berätta att 

Kullavikskyrkan i Vallda pastorat utanför 
Kungsbacka har en manskör som just heter 
Gubbröra”, skrev Anders Brynolf, med anled-
ning av en artikel om en manskördag kallad 
gubbröra i förra numret. Och så berättade 
han om sång, glädje och matlagning. 

– Sten Tofters var organist i Kullaviks-
kyrkan i många år, och det var alltid hans 
önskan att starta en manskör – han hade 
sjungit i OD tidigare. Vissa från de andra 
körerna i församlingen ville vara med 
plus en del andra, berättar Anders Brynolf 
senare i telefon. 

Han är tenor, sjunger även i kyrkokören 
och har varit med sedan starten för några 
år sedan.

Sjöng på begravning
Gubbröra var från början en utomstående 
kör, men den sjöng då och då i mässan som 
tack för att den fick öva i Kullavikskyrkan. 
För drygt ett år sedan dog dock Sten Tofters.

– Vi sjöng på hans begravning, berättar 

Anders Brynolf. Det var speciellt.
Körledarens död höll på att ta död även 

på kören. Men församlingen ställde upp, 
ordnade en ny körledare – Maria Blåberg – 
och kören införlivades i församlingen. 

Gubbröra består i nuläget av 30 män i 
åldrarna 50 och uppåt. Övningar är det var 
tredje vecka och medverkan i mässan några 
gånger om året. En och annan konsert och 
sjungning i andra kyrkor blir det också och 
på Valborg är det klassisk vårsång på piren 
i hamnen. 

Kören har en standardrepertoar som 
förnyas ganska långsamt.

– Vi tycker att det är bättre att ha få 
sånger som vi kan bra i stället för många 
som vi kan halvbra. 

Bland sångerna finns bland andra 
Leonard Cohens Halleluja, psalm 799 i 
tangotakt med dragspel och elbas, den 
egna Gubbröra-sången, och så ”vanliga” 
psalmer som Vila i mig, Din trofasta kärlek 
och Oändlig nåd. Nu ska man börja öva in 
Fångarnas kör. 

Ovanlig klädsel
Gubbröra sjunger alltid i förkläde.

– Svarta byxor, vit skjorta och svart för-
kläde med guldemblem har vi alltid, berät-
tar Anders Brynolf. Och vi får applåder må 
du tro, mitt i mässan.

Förklädena passar bra, för körnamnet 

syftar inte bara på männen, utan även på 
maten. Några gånger om året har kören 
middag tillsammans, och det är alltid gubb-
röra till förrätt. Därefter följer huvudrätt 
och dessert. En gång om året blir det stor-
röra, då även fruarna är välkomna och för-
utom maten får sig en konsert till livs. 

– Det har en otrolig social betydelse, 
vi sitter och pratar, har roligt och hjälper 
varandra. 

Text: Marita Sköldberg  
Foto: Uno Rehnman

Gubbarna som satsar på 
både sång och mat

Kullavikskyrkan har även Kyrkokören 
med cirka 25 sångare samt kören Kör-
sköj, cirka 60 stycken, varav 8 musiker, 
vilka leds av organist och körledare 
Hanna Engström.

Lars Eliasson och Göran Stråhle lägger sista 
handen vid entrerätten Gubbröra.


