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Ledaren

Redaktörens rader

Under de senaste åren har jag märkt att 
det finns en generation med människor 
som inte sjunger. Jag finner det ytterst 
märkligt och lite tragiskt eftersom jag själv 
är uppväxt i en familj där alla sjöng hela 
tiden. Min mamma till exempel sjöng när 
hon diskade, lagade mat, tvättade, prome-
nerade; jaa i stort sett hela tiden.   

Varför jag finner det tragiskt är också för 
att jag vet hur bra man mår av att sjunga 
och att det även gläder omgivningen. Jag 
vill ge några exempel: Jag var på en fest 
där de hade delat ut ett allsångshäfte. Yes, 
tänkte jag, vad kul, nu ska vi få sjunga till-
sammans. Men när det var dags, var det 
bara några få som sjöng. Ett annat exempel 
är när det är nästan fullsatt i kyrkan och vi 
ska sjunga en välkänd psalm; alla lyfter upp 
sina psalmböcker, men ingen öppnar mun-
nen och den mäktiga sången uteblir. 

Det har blivit så att knappt någon vågar 
sjunga förutom framför teven och Allsång 
på Skansen. Faktum är att jag upplever det 

så illa att jag tror att vi håller på att tappa 
den allmänna sången. 

Jag vet ju att du som läser detta är en all-
deles utmärkt sångare. Du sjunger antagli-
gen i kör och du bär förmodligen på mas-
sor med sånger som du skulle kunna dela 
med din omgivning (måhända att det är en 
altstämma eller basstämma, men det är ju 
också en melodi). 

Tänk om du skulle börja dela med dig 
av en sång? Se det som ett sätt att rädda 
svenskarna ur tystnadens mörka rum! 

Jag hoppas att du skulle sjunga en sång 
om dagen på en ovanligt tyst plats: i mat-
kön på skolan, i hissen, i trappuppgången, 
i mataffären; ja var som helst där du finner 
tystnaden påträngande. 

Så jag uppmanar dig att sjunga en sång 

om dagen. Rädda sången! Rädda oss från 
den tysthet som råder! Ta en psalm, en 
barnvisa, en folksång; ja vad som helst! Kan 
vi ena oss för att rädda sången?

Kan vi, som är Sveriges i särklass störs-
ta körförbund för barn, unga och  vuxna, 
sjunga en sång om dagen per person. Då 
skulle landet ljuda av omkring 70 000 
 sånger per dag!

Det kanske låter fånigt, men jag tror att 
mänskligheten skulle må bra mycket bättre 
om vi sjöng mer, och vår Herre skulle 
skratta av lycka.

Lars Lind

Förbundsdirigent i 

Sveriges  

Kyrkosångsförbund 

Sjung en sång om dagen!
Se det som ett sätt att rädda 
svenskarna ur tystnadens 
mörka rum!

När jag lämnar lilla Lerdala med bussen 
mot Skövde lyser solen kvällssnett på de 
rodnande träden och den blåmolnssmyck-
ade himlen. Här och där betar kor – svarta, 
vita, bruna, brokiga – fridfullt i hagarna, 

grannar med de gula sädstubbsfälten. Träd-
gårdarna har karnevalfärgats av äpplen och 
dahlior och ner mot några småsjöar flockas 
kajorna inför den annalkande skymningen. 

Det är så vackert att det nästan gör ont. 
Och inne i Lerdala kyrka sjunger barnen 
fortfarande. Nästa gång det är gudstjänst-
sång är på Tacksägelsedagen.

När jag sitter där i bussen denna 
gudomliga septembertisdag och tacksamt 
njuter av den västgötska landsbygdens 
prakt tänker jag att hösten nog är den allra 
vackraste årstiden. I alla fall en höst som 
denna, då solen och värmen har överöst oss 
med glädje. 

Körbarnen i Lerdala överöser sin bygd 
med glädje. De är en högst betydelsefull 
del av församlingslivet, det är lätt att förstå 
efter en timme i deras närhet och korta 
samtal med några församlingsbor. Den 
flerstämmiga skönsången i den varmfär-
gade medeltidskyrkan får hjärtat att le av 

lycka, och församlingsborna får många 
tillfällen att höra den. Nu får Bergs försam-
lings barnkör Svenska Kyrkans Ungas och 
Sveriges Kyrkosångsförbunds nyinstiftade 
barnkörstipendium.

Stipendiet är tudelat och den andra 
mottagaren, en körledare, är Monica 
Wasberg. I 35 år har hon lett barnkörer i 
Svenska kyrkan, främst i Luleå domkyrka. 

Tacksägelsedagen har passerat när 
denna tidning kommer ut, och snart även 
de glödande höstfärgerna. Just för dörren 
står Riksfest för unga röster, då stipendi-
erna delas ut och 130 körbarn ska sjunga 
i S:ta Birgitta kyrka i Bromma. Men nog 
finns det många skäl att leva kvar i tack-
samheten även därefter, inte minst över 
alla barnkörer och deras ledare som varje 
vecka sjunger runt om i Svenska kyrkans 
församlingar. 

Marita Sköldberg

Redaktör

Den flerstämmiga skönsången i den varmfärgade medeltids-
kyrkan får hjärtat att le av lycka, och församlingsborna får 
många tillfällen att höra den.
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Tre sångare gör en kör. I alla fall i 
Ringarums församling i Östergöt-
land. Men Martin, Martina och To-
mas sjunger också ofta med andra. 
I oktober reser de till Stockholm för 
att delta i Riksfest för unga röster. 

Eleverna i Gusums och Ringarums skolor 
får på hösten en lapp om Diskantkören i 
Ringarums församling. För fyra år sedan 
nappade Tomas Andersson och syskonen 
Martin och Martina Mazin Rahim.

Martina följde först med en kompis till 
kören. Tomas sjöng redan i kör och ville 
gärna sjunga i en till. 

– Jag började för att Martina och Tomas 
började, säger Martin. 

Några andra körsångare har kommit 
och gått, men de tre är kvar. De brukar 
sjunga i gudstjänster i kyrkorna i Gusum 
och Ringarum, ibland tillsammans med 
kyrkokören, ibland själva. 

– En gång i Ringarum var jag helt 
ensam, berättar Tomas. Det var läskigt! 
Men jag fick vara med och planera lite. 
Prästen sa till alla att idag ska Tomas sjunga 
solo för första gången. 

Det gick bra, och det var kul! 

Blir modigare
Martin och Martina har också varit själva 
en gång. Det är nervöst att vara så få. 

– Men om det inte är så många i kyrkan 
blir jag inte så nervös, säger Martina. Och 
om det är lätta sånger som vi kan bra. 

Det är bra för självförtroendet också, att 
vara få. 

– Man blir modigare när man gör grejer 
som man egentligen inte vågar, fortsätter 

Martina. 
– Men 

jag vågar 
fortfarande 
inte sjunga 
solo, infli-
kar hennes 
bror.

De tre har också fått flera tillfällen att 
sjunga i stor kör. Körledaren Marie Hal-
lingfors ser till att de kommer iväg på olika 
körsamlingar i stiftet. Nu i september var 
de på stiftsfest i Vadstena och sjöng Afri-
can Madonna. Den har de sjungit tidigare 
också. 

– När vi var i Västervik var vi över 
hundra som sjöng, berättar Martina. 

I oktober bär det iväg till Stockholm och 
Bromma, där de ska vara med på Riksfest 
för unga röster. 

Det är mycket sång på engelska, konsta-
terar de. Och det finns även en på latin.

– Latin är faktiskt det roligaste språket 
vi sjunger på, tycker Tomas. 

Martina håller inte med.
– Engelska är roligast, sen latin, sen 

svenska.
Martin gillar också engelska.
– Om det inte är så svåra ord. 
Allra roligast var dock när kören åkte 

till Norrköping och såg Sound of Music, 
tycker Tomas. 

Fler kyrkor
Musik är ett intresse också utanför kören. 
Alla tre spelar piano. Alla tre har också an-
dra kyrkliga engagemang. Tomas brukar gå 
i Pingstkyrkan i Söderköping. 

– Det finns ett barnrike i källaren där de 

läser om Jesus. Jag ska bli ledare där och gå 
ner med barnen och läsa. 

Martin och Martina går i en syriansk 
kyrka i Norrköping. 

– Våra föräldrar kommer från Irak, 
säger Martina. 

Syskonen ska nu komma med i en 
grupp som ansvarar för kyrkkaffet. I kyrkan 
finns också flick- och gosskör, där de båda 
tidigare har sjungit. 

– Jag ska nog börja igen, säger Martina. 
Men först är det dags för dagens övning 

med Diskantkören. Efter några inledande 
ja, ja, ja, bra, bra, bra, ha ha ha går de över 
till mer textrik uppsjungning. 

– Det klingar så vackert, det låter så bra, 
tralalalala.

Text och foto: Marita Sköldberg

Nervöst och 
modigt att vara 
bara tre

Martin Mazin Rahim, Martina 
Mazin Rahim, Tomas Andersson
Sjunger i: Diskantkören i Ringarums 
församling
Körsångare sedan: 2012
Bor: Gusum
Familj: Martin och Martina: Mamma 
och pappa. Tomas: Mamma, pappa 
och åtta syskon
Sysselsättning: Martin och Tomas 
går i årskurs 5 i Gusum, Martina har 
börjat sjuan i Valdemarsvik
Favoritkörsång: Tomas: Nådens 
gåvor ur Att älskar är gratis av Ellinor 
Wiman. Martina: Jag tycker om alla 
låtar! Martin: Jag tycker om de flesta.

Martin, Martina och Tomas, Gusum
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Nyheter

Stort intresse för 
kompositionstävling
Omkring 300 bidrag kom in till den kom-
positions- och psalmdiktartävling som 
Stockholms stifts kyrkosångsförbund 
utlyste i våras. Av de fem kategorierna för 
kortare nykomponerade verk var blandad 
kör med orgel/piano populärast, följd av 
ungdomskör. Ungefär hälften av bidragen 
kom till kompositioner och hälften till de 
fyra kategorier för psalmdiktning som är 
den andra delen av tävlingen. Bidrag kom 
från hela landet och även från Norge och 
Finland. 

I varje psalmdiktningskategori ska 
juryn nu välja ut en vinnande text som 
sedan tonsätts av Georg Riedel eller Paula 
af Malmborg Ward. De nya psalmerna 
sjungs för första gången av församlingen i 
en konsert i Oscars kyrka i Stockholm den 
4 februari. 

Under denna konsert framförs också tre 
av juryn utvalda verk i varje kategori kör-
kompositioner. Fem körer från olika för-
samlingar i Stockholms stift är utvalda att 
sjunga en kategori var. Därefter utser juryn 
de fem vinnarna.

Beslut om handbok 
nästa år
Planen att kyrkomötet nästa höst ska fatta 
beslut om ny kyrkohandbok för Svenska 
kyrkan ligger fast. I september presente-
rades sammanställningen av den senaste 
remissomgången och nu arbetar en revi-
sionsgrupp vidare utifrån den. I vår ska 
sedan den operativa projektgruppen göra 
klart förslaget som ska behandlas av kyr-
kostyrelsen i början på sommaren och där-
efter av kyrkomötet. 

Totalt hade 616 remissvar kommit in på 
kyrkohandboksförslaget.

Årets amatörkultur-
kommun
Östersunds kommun har tagit emot 
utmärkelsen Årets amatörkulturkommun 
2015.  Priset har instiftats av Ax – Amatör-
kulturens samrådsgrupp och ska årligen 
tilldelas den kommun som är bäst på att 
bidra till en levande amatörkultur. Bland 
annat inom teater och folkdans har flera 
evenemang och samarbeten stöttats.

Priset delades ut den 12 september 
under invigningen av Gastronomi- och 
kulturveckan i Östersund.

– Vi får hela tiden så mycket upp-
skattning för det vi gör, men ingen 
vill betala, säger Margareta Raab, 
ordförande för Svenska kyrkans 
gosskörsförening.

Kommer det inte mer pengar står 
föreningen inför upplösning. 

Med ett upprop i tidningar, sociala medier 
och skickat till utvalda personer i Svenska 
kyrkan hoppas gosskörsföreningen få upp-
märksamhet kring den osäkra ekonomin 
och allt ideellt arbete som utförs av de rela-
tivt få gosskörledare som finns. 

Svenska kyrkans gosskörsförening fyller 
i år 20 år. Den bildades ett par år efter den 
första gosskörsfestivalen i Rättvik och har 
sedan dess haft som sin huvuduppgift att 
genomföra festivalen. Varje år på försom-
maren samlas några hundra pojkar till fyra 
dagars sång och samvaro. 

Minskade anslag
De ekonomiska bidragen till festivalen har 
minskat de senaste åren. Anslagen från 
Västerås stift och Sensus har halverats och 
även Sveriges Kyrkosångsförbund, som de 
senaste åren varit den största bidragsgiva-
ren med 40 000 kronor, har sänkt summan. 
Bidragen är alltid för ett år i taget, förklarar 
Margareta Raab. 

Inför årets festival var det osäkert ända 
till ett par veckor före festivalen om den 

skulle gå att genomföra. Då kom beskedet 
att en stipendiefond i Lunds stift beviljat 
25 000 kronor. 

Gosskörsföreningen har ansökt om 
såväl rikskollekt som stiftskollekter, men 
fått avslag. I år fick man dock ett anslag 
på 15 000 kronor från Svenska kyrkan på 
riksnivå. 

– Det är ett engångsanslag. Vi saknar de 
långsiktiga satsningarna. 

Gosskörsföreningen 
hotas av nedläggning

Från årets gosskörsfestival i Rättvik.  Foto: Magnus Hedenstierna

Margareta Raab.  
Foto: Christopher Holmberg



5Kyrkokörjournalen 5 2016

massor av stöd i det. 
– Det pratas mycket om att pojkar får 

mest resurser. Men i körsammanhang och i 
kyrkan är det omvänt, trots att vi alla vet att 
vi behöver dem. På många ställen där det 
finns gosskörer är det den enda verksam-
heten i kyrkan där det finns pojkar, säger 
Margareta Raab. 

Mycket ideellt arbete
Svenska kyrkans gosskörsförening har 22 
medlemskörer med närmare 600 sångare. 
Det är de flesta gosskörer i Svenska kyrkan 
samt ett par andra. Många av körernas led-

Modiga pojkar
Margareta Raab säger att hennes och 
många andra gosskörledares erfarenhet-
er är att det blir bättre resultat om pojkar 
får sjunga med pojkar. De behöver ofta 
ett snabbare tempo och ett annat tilltal än 
flickor. 

Gosskörer kräver mer resurser än 
flickkörer, menar hon. Bland annat för att 
rekryteringen är mycket svårare och för att 
de pojkar som sjunger i kör möter ett större 
socialt motstånd. 

– De pojkar som sjunger i kör är de 
modigaste vi har i samhället. De behöver 

are är mycket engagerade i föreningen. De 
lägger mycket ideell tid både där och med 
sina körer, som ofta kräver mer arbetstid 
än vad som finns i tjänsten, enligt Marga-
reta Raab.

– Men det går inte att slita på oss hur 
mycket som helst. 

Gosskörsföreningen planerar för en ny 
festival nästa år, datum är redan satt till 
18–21 maj. Huruvida den verkligen blir av 
får visa sig, säger Margareta Raab. 

Marita Sköldberg

Cirka 130 barnkörsångare är anmälda till 
Sveriges Kyrkosångsförbunds Riksfest för 
unga röster i Bromma i helgen, 15–16 ok-
tober. De fem tidigare riksfesterna har 
lockat mellan 60 och 90 barn. Värden Väs-
terleds församling bidrar med hela 42 sång-
are. De tillresta körsångarna från nio körer 
runt om i landet är totalt alltså cirka 90.

Huruvida ökningen beror på Stock-
holms lockelser, repertoaren med bland 
annat Benjamin Brittens A Ceremony of 
Carols, en allmän uppgång för barnkörer i 
Svenska kyrkan eller något annat är okänt. 

Rekordmånga till 
barnkörfest

Vi syr och formger
kläder för din kör! 

Tel. 031-40 40 30
info@brohallochson.com
www.brohallochson.com

La Chorale, Arnäs församling

körjournalen_1.indd   1 2015-04-13   08:42:59

Musikdelen av Svenska kyrkans kultursti-
pendier går i år till Sonny Jansson och S:t 
Matteus symfoniorkester, S:t Matteus för-
samling i Stockholm. De engagerar ton-

Luthersymfoni får kulturstipendium
sättaren Sven-David Sandström för att 
komponera en symfoni för orkester och ba-
rytonsolo vilken ska bygga på fyra koraler 
av Martin Luther.
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Monica Wasberg och Bergs församlings barnkör. Så heter de allra för-
sta mottagarna av Svenska Kyrkans Ungas och Sveriges Kyrkosångs-
förbunds nyinstiftade barnkörstipendium. Den 16 oktober, under årets 
Riksfest för unga röster, delas stipendierna ut i högmässan i S:ta Birgit-
ta kyrka i Bromma.

Premiär – stipendium för 
barn- och ungdomskörer

De gula ser upp till de blå och när 
de byter färg dras de snabbt in i den 
blå kunskapen med stämmor och 
vidare klanger. Bergs församlings 
barnkör visar att det finns gott kör-
liv på den svenska landsbygden. 

Ett lätt knäpp med fingrarna är startsigna-
len. Någon följer körledaren Ursula Strö-
mer och knäpper med. En annan gör en 
försiktig handklapp. Fler börjar knäppa 
eller klappa, vissla eller stampa. Rytmer-
na växer fram. Ursula delar ut instrument 
i kören. Det rasslar, plingar och trummar, 
volymen ökar långsamt. 

Så hörs en lågmäld röst, kanske tillhör 
den Ulla Larsson, den andra körledaren 
som oftast är en i kören. Fler stämmer in 
i den böljande ljudväv som snart fyller 
kyrkorummet. Efter några minuter ebbar 
ljuden stilla ut. Ingen har sagt ett ord. 

I Lerdala kyrka ett par mil från Skövde 
är det denna eftermiddag inga inledande 
skalor eller vokalövningar, här är det ryt-
mer och klanger som upptäcks.

”Vårat gäng” fick tillökning
Veteranerna i den blå kören går i åttan, de 
har sjungit här i åtta år. De yngre barnen 
sjunger i den gula kören. I årskurs 4 flyttar 

de upp, vilket ett helt gäng har gjort i höst. 
Så nu består blå av 16 killar och tjejer.

– Vi var kanske inte så positiva innan, 
vi har varit vårat gäng väldigt länge, säger 
Noomi Elm, en av de äldre i kören.

– Men man kan göra väldigt mycket 
även om man är på olika nivåer, säger kör-
kompisen Klara Wachtmeister. 

Vilket strax bevisas i psalmen Härlig är 
jorden. De yngre sjunger melodin, de flesta 
av de äldre en understämma. 

– Härligt, vad bra ni kommer ihåg era 
stämmor! säger Ursula till de äldre. Sen 
vänder hon sig till de yngre.

– Och så fint melodin lät! 

Färgstarka barn lyfter 
församlingslivet

Svenska Kyrkans Ungas och Sveriges Kyrkosångsför-bunds barn- och ungdomskörstipendium delas ut till
• Barn- alternativt ungdomskör som utvecklats musika-liskt och som gemenskap. Kören är en självklar del av för-samlingens gudstjänst- och musikliv.
och till 

• Körledare, alternativt ideell ledare i körverksamheten, som genom sin kunskap och på ett inspirerande sätt leder och utvecklar barn- och ungdomskörer musikaliskt och socialt. 

Det är de två organisationernas styrelser på riks- och del-förbunds/distriktsnivå som kan nominera stipendiater. Nästa år går stipendiet till en ungdomskör och en ungdomskörle-dare. Nomineringstiden går ut 1 mars. 

”Ulla Larsson och Ursula 
Strömer visar att det också 
på en mycket liten ort går 
att bedriva en god körverk-
samhet på hög nivå”
Kyrkomusikerna i Skövde församling

Stipendiaten Bergs församlings barnkör är uppdelad i gul och blå. Färgnamnen kommer från trö-
jor som körerna hade förr. Tröjorna är urvuxna men namnen lever kvar.
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Snabbt går hon över till en övning där 
sångarna medan de blundar ska hitta var-
andra i ”mmm” plus paus.

Så fortsätter det hela timmen, med 
smidiga byten mellan olika sånger och 
övningar och få talade instruktioner. De 
äldre vet, de yngre hakar på. Mycket sjungs 
utantill. 

– Vi delar oss, säger Ursula mitt i sjung-
andet av Belle mama, och vips blir det en 
kanon. Och så lite knäpp och klapp på det. 

Toppen vara två
Den blå kören rönte stor uppskattning för 
sin senaste vårkonsert och i julas sjöng kö-
ren på hela Norra Billings pastorats julfest 
och fick stående ovationer. 

Medan den blå kören avslutar sin 
övning med att sjunga Gud som haver – i 
stämmor förstås – smyger de yngre barnen 
in. De är inte så många i år. Men de har tre 
ledare – utöver Ulla och Ursula även fri-
tidsledaren Vanessa Andersson. Ursula har 
huvudansvaret för den blå kören och Ulla 
för den gula.  

– Men vi byter väldigt mycket, det är 
stundens ingivelse, säger Ursula. 

Hon kom till Bergs församling 2008, 
Ulla fanns här sedan många år. Sedan dess 
har de två blivit ett succéteam. 

– Det är toppen att vara två musiker, en 
stor förmån, säger Ulla. 

Barnen i körerna kommer från alla fyra 
socknar i Bergs församling och medverkan 
vid gudstjänster och konserter flyttar runt. 
Ibland sjunger de tillsammans med försam-
lingens två vuxenkörer. Tisdagsövningarna 
sker dock alltid i Lerdala kyrka. 

Tisdagsövningarna är så väletablerade 
att de lokala idrottsklubbarna inte har trä-
ningar den dagen, enligt körledarna. 

Orgelelever i gudstjänsten
Barnkören är en viktig del i församlingsli-
vet, poängterar ett par mammor som vän-
tar in sina barn utanför kyrkan. 

Flera av körbarnen spelar också i 
orkestern i Norra Billings pastorat, som 
Bergs församling tillhör. Några av Ursulas 
orgelelever spelar då och då till psalmer i 
gudstjänsten. 

Barnen i gul startar sin övning med att 
gå laget runt och säga ett godis de gillar. 

”Vi är så lyckligt lottade som 
har de här ungdomarna.  
De sprider sådan glädje!”
Eleonor Lilja, församlingsmedlem

Sen sjunger Vanessa före: ”Hej vad kul att 
se … er igen… vi ska sjunga … äntligen” 
och barnen härmar. Några rytmiska hand-
klapp finns också med. 

Det finns ett slags faddersystem i körerna 
vilket gör övergången från gul till blå lätt. 

Ulla berättar om helgens kördagar då 
två nyblå pojkar fick stå på båda sidor om 
en äldre. 

– De blev så blå på en gång!
Text och foto: Marita Sköldberg

”Barnen sjöng och sjöng. Från läktaren, koret, mittgången snur-
randes, enstämmigt till fyrstämmigt, utantill. De var själva kon-
ferencierer, översättare, läsare, skådespelare, orgelspelare mm och 
fick församlingen att kompa dem på kaffekvarn, tvättbräda, sop-
kvast, skrivmaskin, tennisboll…”
Körmamman Christina Sjöqvist om senaste vårkonserten med blå kören

Klapp och stamp under ledning av Ursula 
Strömer till vänster.

Lite frukt smakar bra inför körövningen. 

Ulla Larsson tar emot barnen i gula kören.

Lerdala kyrka ligger ett par mil från Skövde. Här 
övar Bergs församlings barnkörer.
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– Det känns väldigt roligt att få det 
här stipendiet med tanke på att jag 
i alla år har jobbat med barn- och 
ungdomskörer, säger Monica Was-
berg, organist i Luleå domkyrka. 

Hon tilldelas den del av stipendi-
et som riktar sig till ledare för barn-
kör. 

”Alla år” är ungefär 35. Sin första tjänst 
hade Monica i Luleå 1981. Då startade hon 
en gosskör, som sedan ebbade ut i slutet 
av decenniet. Efter ett par år i barndoms-
staden bar det iväg till Västerhaninge och 
därefter jobbade Monica några år på Svens-
ka kyrkan på nationell nivå. Sedan 1994 är 
hon tillbaka i Luleå. 

Men det var först för ett par år sedan 
som hon startade gosskör igen. Hon bör-
jade med en veckas sommarkurs och åtta 
av killarna fortsatte i kören på hösten.

– Det är bra att ha killar för sig. De är på 
ett sätt mer resultatinriktade än tjejer, och 
det är bra att de känner att de är viktiga. 

Tuffare rekrytera idag
Monica upplever att det i Luleå är tuffare 
att rekrytera barn till körerna idag än vad 
det var på 80-talet eller för den delen när 
hon återkom på 90-talet. 

– Men vi försöker ändra på det och 
ragga nya tjejer och killar. Det är viktigt att 
barnen får börja sjunga tidigt. 

Monica beskriver sig som bred vad gäl-
ler musikstilar. De allra bästa minnena har 
hon dock från större klassiska verk.

– Med dem som är nästan tonåringar. 
Det är fantastiskt när de upptäcker att klas-
sisk körmusik är bra, som när vi har gjort 
Vivaldis Gloria och Stabat Mater. 

Nu planerar hon för att till våren göra 
Godspell med ungdomskören. Med killarna 
hoppas hon kunna åka till Gosskörsfestiva-
len i Rättvik.

Varje termin har barnkörerna och 
ungdomskören en gemensam konsert. 
Gudstjänstsång blir det ungefär en gång i 
månaden. 

– Killarna kommer alla, det är svårare 
med tjejerna, konstaterar hon.

Körerna är flitigt engagerade när det 
kommer till lucia. Sju framträdanden var 
det förra året, i kyrkan och hos föreningar 
och företag. 

Barn kräver mer
Monica menar att det kräver mer att ha 
barn- och ungdomskörer än vuxenkörer 
vad gäller repertoar och inlärningssätt. 

– Man får ligga i för att de ska tycka att 

Allsidig domkyrkomusiker prisas 
som barnkörledare

”Hon är duktig på att leda oss 
när vi sjunger. Hon är bra på 
att spela piano och sjunga.”
Wilmer Heikkilää, korist i Luleå dom-
kyrkas gosskör

”Monica inspirerar mig stän-
digt som kollega! För hon 
har förmågan att förena en 
reflekterande, analytisk för-
måga med en djup känsla för 
människor. Hon tar barn och 
ungdomar på allvar!”  
Anna-Stina Svedberg, domkyrkokaplan 
i Luleå

”Hon är en trygg och ödmjuk 
person som vi uppskattar. 
Hon är uthållig och har för-
mågan att entusiasmera och 
berika församlingens sång och 
musikliv i alla åldrar.”
Charlott Rehnman, domprost i Luleå

Monica Wasberg, Luleå, 
mottagare av 2016 års  
barnkörledarstipendium.
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det är roligt. Det bästa är att de är snabba 
på att lära sig. Det är en härlig ålder i låg- 
och mellanstadiet. 

Mellanstadiebarn kräver mer än de 
yngre, säger Monica.

– De gillar utmaningar och då får man 
ge dem utmaningar, till exempel att börja 
sjunga i stämmor.

Andrastämman bör vara lika melodisk 
som förstastämman, då fungerar det bra, 
anser hon.

Monica har även en vuxenkör i Dom-
kyrkan. Diskantkören med bara flickor har 
hon däremot just släppt. Nästa år fyller hon 
65 men vill gärna fortsätta jobba ett par år 
till, om än i något mindre skala. 

Hon arbetar för att det ska finnas en 
körvision i Luleå, och att Luleborna i 
gemen – inte bara mormor och farfar – 
ska se ett värde i att lyssna på barn- och 
ungdomskörer. Hon ser ändå positivt på 
Svenska kyrkans inställning till barn- och 
ungdomskörer.

– Jag tror viljan finns från kyrkan, och 
att man tycker att barnen är viktiga. 

Vid flera tillfällen har hon varit med om 
att sångare som hon har haft i barn- och 
ungdomskörer efter ett antal år börjar i 
vuxenkör.

Förbundsdirigent
Monica är också förbundsdirigent i Luleå 
stifts norra kyrkosångsförbund. 

– Det är tacksamt att ordna kyrkosångs-
högtider och inspirationsdagar. Många åker 
15-20 mil för att vara med och göra sådant 
som de inte kan göra på hemmaplan. 

Hon upplever att intresset för de årliga 
barnkördagarna i LUNK:s regi har ökat på 
senare år. Det är dock sektionen Ung Kyr-
komusik som planerar dessa dagar, och där 
är Monica inte med. 

– På barnkördagarna är jag bara med 
som deltagare.

Text: Marita Sköldberg

Foto: Jan Bergsten

”Monica besitter en stor och 
bred kunskap inom många 
genrer. För henne är all-
tid rösten i fokus och hon 
lyckas få sina körsångare att 
använda och utveckla den till 
fullo.”
Lena Stenlund, förbundsdirigent-
kollega i Luleå stifts norra kyrkosångs-
förbund

”Monica satsar helhjärtat på 
alla uppdrag hon tar sig an. 
Hon förtjänar alla stipendier 
hon kan få.”
Markus Wargh, domkyrkoorganist i 
Luleå

Furudals Bruk 
optimal plats för körinternat!

 
 

”Rofylld milj Historiskt inramad av herrgård 
Suverän akustik i Kättingsmedjan 
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                                                       Citat från körledare

 Kontakt: Lennart Öhnell, 0258-100 84 
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Musikförlaget Cantate

C 1604

Musikförlaget Cantate

C 1604

Mitt eget land  
Text: Beppe Wolgers

Musik: Olle Adolphson

Arr för blandad kör SATB och piano av

Leif Lundberg

Mitt eget land  
Text: Beppe Wolgers

Musik: Olle Adolphson

Arr för blandad kör SATB och piano av

Leif Lundberg

Musikförlaget Cantate

C 1605

Musikförlaget Cantate
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Du ger mig mod  
(You raise me up)

Musik: Rolf Løvland

Svensk text: Py Bäckman

Arr för solo, kör SATB, piano och violin av

Leif Lundberg

Du ger mig mod  
(You raise me up)

Musik: Rolf Løvland

Svensk text: Py Bäckman

Arr för solo, kör SATB, piano och violin av

Leif Lundberg

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag
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Naturnamn, godis och ädelstenar. 
Fantasin flödar när det kommer till 
namn på barnkörer. Ordvitsandet 
når ibland oanade höjder. 

Visst finns det många barnkörer som heter 
just "Barnkören i xxx". Men det finns också 
en enorm uppsjö andra namn. Fåglar finns 
det till exempel gott om bland de sjungande 
barnen. Barnkörnamnet framför andra är 
nog Sångfåglarna. I Umeå stad komplette-
ras de med 

Småfåglarna, som är yngre, och de 
äldre Näktergalarna. 

I Krokek utanför Norrköping twistar 
man till det med två körer yngre än Sång-
fåglarna: Småsparvarna och Kultrastarna.

Härnösands domkyrka har riktigt fått 
till det med sin gosskör Domherrarna. 
Även en av gosskörgrupperna i Lunds 
domkyrka bär den rödbröstade fågelns 
namn.

I Lena mellan Alingsås och Vårgårda 
blir det lite mer högljutt kan man tro, för 
där finns Sångpapegojorna.

Vad gäller fiskar finns bara en vanlig art. 
I Skultuna utanför Västerås lägger man till 
ett musikaliskt s: Tonfisskar 

I S:ta Anna kyrka i Helsingborg har man 
dock kommit på en skojig art till: Tonsil-
larna.  

Till och med en svamp
En och annan blomma finns också. Som i 
Hässelby med Gullvivorna, Mandelblom-
morna och Kattfötterna. 

Hummelsta utanför Enköping satsar på 
blomblandning: Knopparna från förskole-
klass och Buketten för åk 2–5. Så gör även 
Kristinebergskyrkan i Oskarshamn med: 
Sångfröna för lågstadiebarnen och Sång-
blommorna för mellanstadiet.

Till och med en latininspirerad svamp 
har nästlat sig in: Cantarellerna i Troll-
bäckens kyrka, Tyresö.

Godis är mycket populärt. Non Stop, 
Gott & Blandat, Tutti frutti och Popcorn 

finns det flera stycken runt om i landet. 
Östgötarna gillar tydligen ordvitsar för 

i Eneby utanför Norrköping kombineras 
godiset med sådana. Där finns Korinterna 
och Köramellerna. 

Skimrande
Ädelstenar är också vanligt förekommande, 
kanske syftande på att barnen är de vikti-
gaste och vackraste vi har. Diamanter, sa-
firer, kristaller ... I Sofia kyrka i Stockholm 
med många körer i olika åldrar finns en hel 
samling. 

Pärlan, Diamanten, Rubinen, Kristal-
len och Smaragden.

Stjärnglans, fågelsång och godis  
– namnfantasi bland barnkörer
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Lisa Danfelter 
sjunger i Kattfötterna 
i Hässelby
Vad tycker du om ert körnamn,  
Kattfötterna?
– Jag tycker att det är ett fint namn. 

Vad kommer det ifrån?
– Det var Evert Taube som hade en sång 
som handlade om kattfötter och några an-
dra blommor. Vi har andra körer som heter 
gullviva och mandelblom också.

Hur säger du när du berättar om  
körnamnet?
– Jag brukar säga att jag går på 
kör i Hässelby villastads kyrka 
och att den gruppen heter Katt-
fötterna.

Har du sett en riktig kattfot, 
blomman alltså?
– Nej, det har jag faktiskt inte. 
Det är ingen blomma som man 
ser så ofta. Jag tror att jag har sett 
den på bild någon gång. 

Ebba Engel-
brektsson sjunger i 
Korianda  
i Hyssna
Varför heter din kör Korianda?
– Jag sjöng i den lilla Barnkören innan. Då 
hade vi inte bestämt något namn på den 
äldre kören, den kallades mest för stora kö-
ren. Sen när vi gick i 2-3-an – nu går jag i 
femman – gick vi över till stora kören. Då 
började vi prata om namn. Jag tror det var 
typ Marie (Englund Hyllstam, körledaren) 
som kom på Korianda.

Vad tycker du om namnet?
– Jag tycker det är fint. Korianda påminner 
mig om en krydda eller om något som har 
med havet att göra. 

Himlafenomen i olika bemärkelser finns 
det också gott om. Månkören, Solkören, 
Himlakören, Regnbågen och framför 
allt Stjärnkören. En och annan änglakör 
finns det förstås också. I Strängnäs dom-
kyrka finns tre: Keruberna, Seraferna och 
Änglakören.

Vissa satsar helt enkelt på glädje och 
 livfullhet. Som Veinge utanför Laholm: 
Glädjefnatt, Sångkul och Celebraters.

Rutvik i Nederluleå församling: Körkul 
och Happy Voices.

Skellefteå Sankt Olof: Himlaliv i Skellef-
tehamn och Hör & Häpna i Ursviken.

Leker med geografin
Engelska namn finns det också en hel del. 
After school-kören i Askeryd i norra Små-
land och Boys’ Voice i Varberg talar sitt 
tydliga språk. I Råda församling i Möln-
lycke nyttjas samtidigt församlingsnamnet. 
Det är lätt att förstå åldersordningen på 
Råda Rookies, Råda Rockers och Råda 
Rebels. 

Det finns fler som på olika sätt leker 
med sin geografi. I Kvistofta församling 
söder om Helsingborg märks närheten till 
havet. Där finns Snäckorna, Körallerna, 
Sångbubblorna och Vågen.

Och så mer ordvitsar:
Musicalix i Nederkalix församling.
Väse Voices i Väse utanför Karlstad.
Friska vindar i Vindhemskyrkan i 

Uppsala.
MichelAngelo i Mikaels församling i 

Örebro.
Sockerbeatarna i Romakloster på Got-

land (som länge hade ett stort sockerbruk 
och där det fortfarande odlas sockerbetor).

Marita Sköldberg

Har din kör – barn- ungdoms- eller vuxenkör – också 
ett roligt namn? 
Skriv till kj@sjungikyrkan.nu och tipsa om fyndiga körnamn.  
I julnumret presenteras tio körnamn som går till final, sen blir 
det allmän omröstning. 
Den vinnande kören presenteras med en artikel i Körjournalen.
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Inställningen till både kör och kyrka 
är på många håll positiv, och möjlig-
heterna till samarbeten rikliga. Sam-
tidigt är konkurrensen stor, för här 
finns allt. Körjournalen har pratat 
med två kyrkomusiker i Stockholm 
om hur det är att ha barnkör här.

Att säga något generellt om att ha barnkör i 
Stockholm genom att intervjua två körleda-
re är förstås förmätet. Det finns en enorm 
mångfald barnkörer i Stockholms stift. Små 
och stora, med och utan intagningsprov, i 
utsatta områden och i välbärgade. Carina 
Olofson och Karin Krigsman Järnskog job-
bar båda med stora körer utan intagnings-
prov i relativt välbärgade områden.

– I årskurs fyra händer det något, då 
måste barnen göra vägval. Det brukar vara 
de mest musikintresserade som fortsätter, 
säger Karin Krigsman Järnskog, kyrkomu-
siker i Hässelby församling. Hon har tre 
körer från förskoleklass till årskurs 7, där 

de två yngre grupperna har omkring 30-40 
deltagare vardera medan de äldre är ett 
tiotal. 

– Sporter är en stor konkurrent, här i 
Hässelby är fotboll stort. 

Konkurrens på söndagarna
Carina Olofson i S:ta Birgitta kyrka i Väs-
terleds församling, Bromma, menar att 
konkurrensen främst handlar om sönda-
garna.

– De har fotboll, ridning och mycket 
annat. Eftersom vi har en gratis verksamhet 
drar vi det kortaste strået. Men jag kräver 
inte att de ska komma. Jag har så många 
barn så det fungerar även om bara hälften 
kommer vid familjegudstjänsterna. På för-
sta advent och lucia kommer alla.

Carina Olofson har sex barn- och ung-
domskörer i S:ta Birgitta kyrka, varav de 
två yngsta i studieförbundet Sensus regi, 
utanför sin tjänst. Totalt handlar det om 
omkring 140 barn och ungdomar.

– Det är ett lättarbetat område, det finns 
en tro till att det är bra att sjunga och man 
tycker om sin kyrka. 

Karin i Hässelby har liknande erfaren-
heter. 

– De som anmäler sig till kören är 
medvetna om att det är i kyrkan. En enda 

gång har jag mött en uttalad ovilja från en 
förälder och jag uppfattar motsatsen väldigt 
mycket.

Mun-mot-mun räcker
Både i S:ta Birgitta och i Hässelby räcker 
det med mun-mot-mun-metoden för att få 
fullt tillräckligt med barn. 

– Vi är så lyckligt lottade att vi har en 
skola vägg i vägg med kyrkan, så de kan gå 
tillsammans från fritids. De flesta är från 
den skolan, men vi har barn från hela Häs-
selby, säger Karin. 

Både hon och Carina menar att intresset 
för deras körer har ökat under de cirka 15 
år som de kan överblicka. 

Carina i S:ta Birgitta har ett koncept för 
sin barnkörverksamhet: Det finns alltid en 
morot att börja i nästa kör. 

– När de börjar i juniorkören får de 
pärm, åka på läger någon annanstans, de 
får ha levande ljus på lucia. I ungdomskö-
ren får man vara ledare på Kärsölägret för 
alla barnkörer i församlingen och åka på en 
längre resa. Nu åker vi till olika domkyrkor 
och sjunger.

Ibland får Carina väldigt stora grupper, 
ibland är det många som slutar. Men det 
brukar jämna ut sig är hennes erfarenhet.

Får jag för stora grupper hinner jag inte 

Sång på torsdagen, fotboll på  
söndagen

– De har fotboll, ridning och 
mycket annat. Eftersom vi 
har en gratis verksamhet 
drar vi det kortaste strået.
S:ta Birgitta ungdomskör var i Lunds domkyrka i våras.
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alla som jobbar med barn till en förmiddag 
i Oscars. Alla fick ta med sig tre sånger eller 
övningar som de ville dela med sig av. Ett 
20-tal kvinnor hörsammade inbjudan.

Hanna skickade stafettpinnen vidare och 
nu i september bjöd Kerstin Evén i Dande-
ryds församling in till en liknande dag. 

– Det är så lätt att bara samma körledare 
får höras hela tiden, det här är ett tillfälle 

Hanna Sandman, kyrkomusiker i Oscars 
församling och ledare till fem barnkörer, 
tog förra hösten initiativ till ett nätverk för 
barnkörledare i Stockholms stift. 

– Jag kände ett stort behov av att få 
träffa kollegor som jobbar med barn och 
sång och möter samma utmaningar och 
glädjeämnen som jag gör. 

Hanna bad stiftsmusikern att bjuda in 

se alla som individer och då försvinner en 
del. Blir det en liten grupp, då trivs de och 
då blir de fler.

Arbetslag i Hässelby
Medan Carina är ensam med sina barnkö-
rer – med hjälp av ledare från ungdomskö-
ren – så finns i Hässelby ett helt arbetslag 
kring dem; två musiker, en präst, en fritids-
ledare och då och då en diakon. Varje repe-
tition för de två yngre grupperna innehåller 
även andra aktiviteter, som kyrkorumsbe-
sök eller pyssel. 

Även husmor får ibland en roll, som när 
hon lagar mat till familjemiddagen vare höst. 

– Vi vill att hela familjen ska känna sig 
hemma här. Vi har också blivit bättre på att 
ta volontärhjälp av föräldrar, till exempel 
med korvkokning vid familjegudstjäns-
terna, säger Karin. 

Det är en stor majoritet tjejer bland 
barnkörsångarna. Särskilt i de äldre grup-
perna är det sällan några killar med. 

– De som fortsätter brukar hoppa av vid 
Lucia. Det tar knäcken på en del, jag vet 

inte varför, säger Karin, suckar och tillägger 
att killarna inte behöver ha strut på sig. 

Adolf Fredriks musikklasser lockar
Killarna i S:ta Birgitta i Västerleds försam-
ling brukar sluta när de börjar fyran, berät-
tar Carina med ett beklagande. 

– De som kommer in på Adolf Fred-
riks musikklasser börjar där och hinner 
inte vara med här, de som inte kommer in 
slutar, eller börjar eventuellt i Stockholms 
Gosskör.

Carina beräknar att ett tiotal av hennes 
barnkörbarn söker till Adolf Fredrik varje 
år. De sista åren har dock bara ett par-tre 
stycken kommit in. 

– Om en kommer in men inte barn-
domskompisen kan båda bli kvar i kören 
och då blir det en vinst. Några har också 
gått Kulturama. Då får man en bonus med 
deras kunskap och nya sånger. 

Varken Karin eller Carina har särskilt 
mycket samarbete med andra körer eller 
körledare i stiftet. Det räcker oftast gott 
med den egna församlingen där de är flera 
musiker och många körer totalt. Men nu 
ska båda vara med på Riksfest för unga 
röster. Det är Västerleds församling med 
Carina i spetsen som är värd. 42 barn har 
hon anmält.

Marita Sköldberg

– Vi vill att hela familjen ska 
känna sig hemma här.

ENGLUNDS
TIDIG MUSIK 

Kom och sjung och spela musik
från den spanska guldåldern  

med tonsättarna Esquivel,  
Guerrero och Victoria!

Björkdalagården nära Uppsala
28 –30 oktober 

englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89 

www.tidigmusik.se

Barnkörledare i Stockholm nätverkar

då alla får chansen att dela med sig och för 
oss att upptäcka nya kollegor, få inspiration 
och stöd i det som är svårt, säger Hanna 
Sandman.
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Kattfötterna i 
Hässeby övar 
inför Riksfest för 
unga röster.
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Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

Musiklära, sånglektion och fjäll-
vandring. Luleå stifts södra kyrko-
sångsförbund prövade i september 
ett nytt koncept för en koristkurs. 
Minnen av höstglödande fjäll och 
mycket musikkunskap fick deltagar-
na med sig hem från Hemavan.

Kristi kropp för dig utgju…. utgivet … gi-
ven. Kristi blod … för dig utgjutet … De 
välkända orden blev då och då lite osäkra 
när vi delade bröd och vin – i flätad korg 
och träkåsa – i lä av en liten fjälltopp. Det 
var ingen van skara pilgrimer som denna 
septemberlördag vandrade längs Drottning-
leden från Laisaliden till Hemavan. Inte 
vana nattvardsutdelare heller, flera av oss. 

Förutom ledaren, Moa Beak, präst från 
Nordmaling och nyligen invald i styrelsen 
för Luleå stifts södra kyrkosångsförbund 
(LUSK). Vartannat år leder hon Luleå stifts 
sjudagars pilgrimsvandring längs Dag 
Hammarskjöldsleden mellan Abisko och 
Nikkaluokta. Leden har sju meditations-
platser. På var och en finns en sten med 
en inskription från Dag Hammarskjölds 
Vägmärken. Den här dagen i Hemavan gör 
Moa en minivariant av pilgrimsvandringen 

i Dag Hammarskjölds anda. 
Ödmjukheten inför blomman i träd-

gränsen öppnar vägen uppå fjället, lyder det 
andra vägmärket. Denna höstdag är det 
inte bara blommor som möter, utan fram-
för allt bär. Ripbär, blåbär, lingon, kråkbär, 
odon. 

Och så renar. Lite här och där ser vi 
dem, stilla strosande i mindre grupper. 
Ungefär som vi.

Efter varje vägmärke, innan vi fortsätter 
vandringen, läser vi tillsammans Birgittas 
Bön, stående tätt i ring:

Visa mig Herre din väg,  
och gör mig villig att vandra den.  

– Jag blev jättesugen på att göra den 
långa vandringen som Moa pratade om, 
säger Beate Falk, kursdeltagare från Bur-
träsk, efteråt. 

På henne gjorde fjällvandringen allra 
störst intryck. 

– Det är så otroligt vackert! Fjällvand-
ringen fick ännu en dimension nu.

Klarade målen
Det var ändå sången som lockat mest med 
kursen. I alla fall för Jan-Olov Lundström 
och Ulla Trygg, körkompisar från Ro-
bertsfors. 

– De som har varit på koristkurser 
har sagt att det varit bra, man lär sig så 
mycket, så jag tog chansen. Jag är jätteglad 
att jag åkte, säger Ulla under den avslu-
tande lunchen på vandrarhemmet där 
LUSK hyrt in oss.

Men visst var fjällturen en krydda. 

Sång och  
fjällvandring  
på LUSK-kurs 

Fjällvandringen fick ännu 
en dimension.

Beate Falk, kursdeltagare

Hemavankyrkan är en så kallad rund-
loge och ägs av en stiftelse 

Jan-Olov Lundström.
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Luleå stifts södra kyrkosångsförbund

– Jag är glad att jag klarade av att gå hela 
vägen, säger Jan Olov nöjt. 

– Jag hade en annan målsättning, säger 
Ulla, som vände efter de inledande kilo-
metrarna, mycket glad över att ha orkat gå 
så långt och få fira mässa på fjället.

Musikteorin, som var en stor del av kur-
sen, var en välbehövlig uppfräschning. 

– Egentligen har jag kunnat allt, men 
min hjärna har kopplat ner, säger Jan-
Olov.

Med viss rodnad medger han att han har 
gjort de flesta fel en körsångare kan göra av 
alla dem som nämndes. 

– Men jag har slutat att sjunga på min 
stämma när en annan sjunger sin …

Sjung fel!
– 90 procent av alla körsångare säger ”ska 
vi inte sjunga piano där?”, ingen säger ”ska 
vi inte sjunga fortissimo?”. Och det tror jag 
handlar om oss som folk. Vi vill inte sticka 
ut, och då är det lättare att sjunga piano.

Helgens musikteorilärare Jonas Östlund, 
organist i Umeå stads kyrka, är en vän av 
att sjunga ut.

– Sjung på, sjung fel, njut av det!
Utöver all lära om puls, taktarter, 

notvärden och musikbegrepp fick delta-
garna med sig en hel del om Jonas körfi-
losofi. 

– Man ska vara snäll mot varandra i 
kören, betonade han, med anledning av 

berättelser om ”onda ögat” från någon i 
kören när en annan sjunger fel. 

Körsångare manar han att ta till sig det 
som står i noterna (och som han lärde ut 
under kursen), komma i tid till repetitioner 
(minst tio minuter innan), meddela från-
varo, tillåta dirigenten att vara där hen är 
(inte börja fråga om texten fyra sidor fram 
när en stämma håller på med tonbildning) 
och, inte minst, att vara tysta. 

– Direkt när man sjungit klart ska man 
vara tyst i 20 sekunder, det ger dirigenten 
chansen att säga något. 

Av körledare kan körsångarna framför 
allt kräva en sak: Att de ska vara väl för-
beredda. Det innebär även att kunna byta 

Renar och människor samsas på fjället. 

Ulla Trygg.

Matpaus på fjället. 
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plan om något inte fungerar. 
– Man får aldrig fastna i en stämma – 

om det inte går på flera genomsjungningar 
ska man släppa det.

Strupsång och chokladkaka
– Ööhhhhh, ööhhhh, låter det både här 
och där runt ”hämta kaffe- och chokladka-
ka-bordet” i vandrarhemmets matsal. Det 
är kursdeltagare som övar strupsång, vilket 
har kommit upp som samtalsämne under 
middagen. Männen har vissa fördelar kan 
vi konstatera. 

Samvaron med andra körsångare är en 
viktig del av kursen. 

– Jag har känt igen flera från kyrko-
sångshögtider. Jag trivs väldigt bra med 
LUSK:s grejer, säger Ulla från Robertsfors. 

Allsång finns naturligtvis också med 
under middagarna. I Sommarkanon av 
Gunnar Persson får vi gott om övning i 
Jonas idé om att sjunga fel och ändå njuta 
av det. Efter ett par genomsjungningar 
av sången som ingen sjungit förr blir vi 
indelade i fyra grupper och ett smärre kaos 
bryter ut. Men visst blir det snart mycket 
bättre, glädjen sprider sig och vi övergår 
till såväl Sommarpsalm som Bort allt vad 
oro gör.   

Chokladtårtan leder in samtalet på 
chokladtycken, men i andra änden av 
bordet inleds en diskussion om ordet hen, 
vilket småningom leder till reaktioner både 
här och där, vissa mer känslosamma än 
andra. Läge att bryta upp för andakt, med 
andra ord.

Guds egen lovsång
– Att sjunga fel är ett fantastiskt sätt att lära 
sig på, säger Moa Beak när vi en stund se-
nare sitter i Hemavankyrkan, en liten rund-
loge invigd 1971. Moa är inte bara präst, 
utan även körsångare. 

Felsjungandet hörs och ger möjlighet till 
att göra om och göra rätt, menar hon. 

Alla andakter är inriktade på sång och 
körsång. På fredagskvällen berättar Moa 
om lovsånger i Bibeln.

– Enligt Bibeln finns det en sång som 
Gud har gett till människorna, det var till 
Mose innan han ska dö. Jag har aldrig hört 
den sjungas och vet inte om den är tonsatt, 
säger hon och det går att ana ett uns av 
kompositörsutmaning. 

– Moa har jättebra predikningar, hon sa 
precis rätt grejer, säger Beate från Burträsk. 
Jag behöver inte vänta in de andra, till 
exempel. 

Viktig sånglektion
Plötsligt hörs en mobilmelodi och jag hin-
ner tänka ”inte kan hon väl ha mobilen på 
mitt under sånglektionen” innan Maggis 
Östlund, sångpedagogen, säger:

– 25 minuter går snabbt.
Det var alltså signalen för att lektionen 

är slut. Och jag som just har sjungit de 
första tonerna! Tack och lov är jag sist ut, 
så jag hinner dra några jä, jä, jä, jä-slingor 
som jag ska använda för att öva mitt 
bröstklangsomfång. 

– Jag tar med mig sångpedagogens 
tips på hur jag ska göra så att rösten inte 
spricker, säger Ulla från Robertsfors tack-
samt om sin sånglektion.

Det var väldigt gripande att 
fira nattvard på fjället.

Inger Burstedt, kursdeltagare

Moa Beak.

Ewa Miller.

Mässa på fjället. I mitten prästen 
Moa Beak, stående kursadministra-
tören Ewa Miller.
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Luleå stifts södra kyrkosångsförbund

Att alla deltagare skulle få varsin sång-
lektion var mycket viktigt. Det har utvär-
deringar från tidigare kurser visat. LUSK 
har nämligen haft några koristkurser – som 
enligt administratör Ewa Miller behövde 
utvecklas i sin form. 

– Kurserna var bra, många  deltagare,  
men de ville ha mer och vi ville ge något 
mervärde. Nu blev det fjällvandringen, när 
Moa Beak kom in i styrelsen.

Kan bli bättre
– Att ha en specifik målgrupp och jobba 
med förkunnelsen utifrån det tyckte jag var 
roligt, säger Moa i bilen hem mot kusten på 
söndagseftermiddagen. 

– Ewa, nog gör vi det igen!? säger hon 
och vänder sig till bilens chaufför. 

Nog kan det bli igen, efter utvärderingar 
och funderingar. Men Ewa är inte nöjd med 
kursen. 

– Vi tappade bort kvällarna på nåt vis. 
Och anmälningarna fungerade inte bra.

– Vi kunde ha sjungit lite mer och haft 
morgongymnastik för rösten, lägger Moa 
till. 

Men Inger Burstedt, kursdeltagare från 
Umeå som också sitter med i bilen, är nöjd. 

– Det var bra saker du sa, Moa. Och det 
har flutit med allt praktiskt, fortsätter hon 
vänd mot Ewa. 

Allra bäst tyckte hon om mässan.
– Jag tyckte det var väldigt gripande att 

fira nattvard på fjället. Med Guds närhet i 
naturen och i nattvarden. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Beate Falk dricker fjällbäcksvatten.

Jonas Östlund från Umeå ledde lektionerna i 
musikteori under koristkursen.
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I år fyller Luleå stifts södra kyrko-
sångsförbund 90 år. Men trots att 
man håller på traditionerna är det 
ingen bedagad gamling det handlar 
om. Tvärtom har antalet deltagare 
i kyrkosångshögtiderna ökat på se-
nare år.

År 1926 startades ett kyrkosångsförbund i 
Sveriges största stift. Efter 20 år kändes de 
geografiska avstånden för stora, och ett nytt 
förbund bildades i norr. Luleå stifts södra 
kyrkosångsförbund, eller till vardags LUSK, 
omfattar sedan dess Västerbottens län.

90-årsfirandet ägde rum under den tra-
ditionsenliga kyrkosångshögtiden i maj, då 
repertoar från olika epoker återanvändes. 
En tiondel av förbundets medlemmar var 
med under helgen i Vilhelmina. Ewa Miller, 
förbundets kassör och spindeln i nätet i de 
flesta arrangemang, öser beröm över värd-
församlingen som utöver ett utmärkt skött 
arrangemang även bjöd på överraskningar 
som chokladprovning och besök av en 
påpasslig kyrkoherdehusa.

Förr pågick högtiderna från fredag till 
söndag men under många år minskades de 
ner till lördag-söndag. 

– Men de sista tre-fyra åren har vi bör-
jat igen på fredagen med extraövning och 

kyrkomusiker. Det finns till och med beslut 
på att det ska finnas körsångare i styrelsen, 
berättar Ewa Miller, själv körsångare i 
Backens kyrkokör i Umeå. 

Namnet lär bli kvar
Hon har uppfattningen att LUSK är känt 
bland både körledare och körsångare i Väs-
terbotten. I alla fall i vuxenkörerna. Betyd-
ligt svårare är det med barnkörerna. De 
årliga barnsångledardagarna är inte så väl-
besökta som förbundet önskar.

– Vi kämpar otroligt med att nå barn-
körledarna, som inte alltid är kyrkomusi-
ker. 

För barnkörsångarna är geografin ett 
hinder. 

– Vi skulle vilja ha något för dem också, 
men de kan inte åka så långt. 

Namnet till trots har LUSK inte så 
mycket med Luleå att göra. De stiftsstads-
nära områdena ligger i grannförbundet. 
Något större samarbete med stiftet har 
LUSK inte heller, även om man är tacksam 
för verksamhetsbidraget och den halva 
stiftskollekten. 

– Vi har funderat på att byta namnet, 
men har nog landat i att det är så inarbetat 
att det inte finns någon anledning.

Marita Sköldberg

Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

Vid kyrkosångshögtiden i Vilhelmina fick deltagarna mössor. De var tjocka och stela och inte 
som var tänkt, varpå värdförsamlingen skrev en bruksanvisning – mössan kan bland annat an-
vändas som kaffekoppsvärmare, mitra och grytlapp. Foto: Stefan Norberg

Luleå stifts södra 
kyrkosångsförbund 
(LUSK)
Bildat: 1926

Antal medlemmar: Cirka 2100

Återkommande verksamhet: Kyr-
kosångshögtider med förberedande 
övningsdagar två av tre år, årliga 
barnsångledardagar och inspirations-
dagar för körledare

Sektioner: Nej

Informationskanaler: Hemsida samt 
ett utskick per termin till körledare och 
kontaktpersoner i körerna

Styrelse: Sju ledamöter inklusive ord-
förande som även är förbundsdirigent 
samt ytterligare två förbundsdirigenter. 
Av dessa är tre körsångare, tre kyrko-
musiker, en präst. Ordförande väljs på 
ett år, övriga på två, hälften per år 

Medlemsavgift: 350 kronor per barn-/
ungdomskör, 250 kronor plus 10 kro-
nor per sångare i vuxenkörer 

Intäkter: Verksamhetsbidrag från stif-
tet, medlemsavgift, en stiftskollekt per 
år som delas med Luleå stifts norra 
kyrkosångsförbund

att de lokala församlingarna bjuder på sin 
musik. Och folk kommer på fredagen. Det 
blir bättre – två dagar är lite för intensivt, 
säger Ewa Miller, kassör och administratör 
i förbundets styrelse. 

Inland och kust turas om
Två av tre år firar förbundet kyrkosångs-
högtid. År tre avstår man till förmån för 
Sveriges Kyrkosångsförbunds riksfester. I 
planeringen för nästa riksfestår, 2018, ligger 
dock en kördag på hösten. Övningsdagar 
anordnas inför såväl de egna högtiderna 
som riksförbundets.

LUSK täcker ett stort geografiskt 
område. Riktlinjen är därför att varannan 
högtid är i inlandet, varannan vid kusten. 
Nästa år i maj beger sig sångarna till Vin-
deln.

Ewa Miller tillhör en styrelse där ingen 
vill sluta. Själv har hon varit med sedan 
2002.

– Man kan inte sluta, det är ju så van-
sinnigt roligt! utbrister hon och det riktigt 
lyser i ögonen. Förra ordföranden, som 
var präst, flyttade dock söderut, så då blev 
en plats vakant. Det tog ett tag, men nu 
har man funnit en ny präst till styrelsen, 
Moa Beak från Nordmaling. Av resterande 
ledamöter är hälften körsångare och hälften 

LUSK – en rask och 
välkänd 90-åring
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Den 17 september var det trångt i 
Vadstena. Omkring 2000 personer 
besökte pilgrimsstaden denna dag, 
när biskop Martin Modéus bjöd in 
till en fullmatad stiftsfest. Runt om i 
stan var det lekland, ponnyridning, 
vandringar, marknad och mycket 
mer. 

Festen ”I rörelse” innehöll mycket musik. 
Bland programpunkterna fanns såväl fa-
miljesång, babypsalmsång och musikteater 
som Johnny Cash-sånger, gospelworkshop 
och orgelquiz. Och så körsång, som utmyn-
nade i stiftsfestens avslutande sing-a-long-
mässa.

Runt om i Linköpings stift har hopsatta 
barn- och ungdomskörer de senaste åren 
sjungit oratoriet African Madonna av Feli-
city Laurence. Andra barnkörer har sjungit 
sångsamlingen Att älska är gratis av Ellinor 
Wiman. Denna dag samlades sångarna åter 
för att sjunga ur de båda verken. En vux-
enkör övade också, för att agera förkör i de 

Stor Vadstenafest med  
sing-a-long-mässa

Nattvard, sing-a-long och dans blandades i den 
avslutande mässan i Klosterkyrkan.
Foto: Emanuel Eriksson

Barnen köade 
länge för att 
testa aqua- 
bollarna på lek-
landet under 
stiftsfesten. 
 
Foto: Emanuel 
Eriksson

 ”I rörelse” var temat för 
stiftsfesten i Vadstena, och 
det märktes i den avslutan-
de mässan i Klosterkyrkan. 
Här är det dans i African 
Madonna.

andra sångerna under mässan. 
Alla deltagare i den avslutande mässan 

i Klosterkyrkan fick alltså sjunga med i 

många sånger. Ett särskilt häfte hade tryckts 
upp för tillfället. Även klassikern Halleluja-
kören ur Händels Messias fanns med. 
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Kyrkoåret – Allhelgona – Domsöndagen del 4 av 6

På Alla helgons dag ska färgerna 
vara vitt och rött. För att använ-
da så mycket som möjligt från natu-
ren har röda nypon fått vila i en bädd 
av murgröna. Detta har fått sällskap av 
brudslöja och tre vita rosor. Använd gär-
na olika bär såsom Cotoneaster, rönnbär, 
oxel och hagtorn. Röda rosor kan gärna få 
sällskap av vita snöbär. Rosorna kan ersät-
tas av till exempel nejlikor.

Fakta Allhelgonadagen–
Domssöndagen
Denna tid avslutar kyrkoåret. Den 
består i år av fyra helgdagar varav tre 
söndagar. Den kan dessutom innehålla 
den sista av trefaldighetssöndagarna. 
Det beror på vilken veckodag juldagen 
infaller på. Advent och jul styr tiden för 
kyrkoårets avslutning. 

Allhelgonadagen är den första novem-
ber men firas den lördag som infaller 
mellan 31 oktober och 6 november 
och kallas då för Alla helgons dag. Den 
följs av Söndagen efter alla helgons 
dag eller som den också kallas Alla 
själars dag.

Domssöndagen är den sista söndagen 
på kyrkoåret och föregås av Söndagen 
före domssöndagen. 

På Alla helgons dag är den liturgiska 
färgen vit, på Alla själars dag violett 
och på Söndagen före domssöndagen 
och Domssöndagen grön. 

Förslag till körrepertoar  
Allhelgonahelgen till  
Domssöndagen
av Sabina Nilsson

Allhelgonahelgen
SATB a cappella, medel 
Adam Krieger/Johann Sebastian 
Bach: Så lägger sig en dag till ro 
(Wessmans, SKsf 1005)

SATB och piano, medel 
Andrew Carter: Gud var i mitt liv  
(Sensus, f d SKS körmusik 262)

SATB och församling + orgel/piano, 
medel 
Hans Nyberg: Vaka och vänta  
(Tonika produktion 440)

SSAA a cappella, halvsvår 
Efter Jone Jonas Jonsson, Malung/ 
arr Anders Nyberg: Mitt farväl  
(Utryck 0503, Wessmans)

Allhelgona och Sönd f domssön-
dagen/Domssöndagen
SSA och piano, medel 
Fernando Ortega/arr Sven Åke Svens-
son: Alltid hos mig (Gehrmans 12105)

SATB a cappella, medel 
Thorkell Sigurbjörnsson: Som ett löv 
av höstens vindar  
(Sensus, f d SKS körmusik 207)

SAB och piano, medel 
Anders Johammar: Där skymningslju-
set bottnar (Wessmans 201412)

Kyrkoåret går mot sitt slut. Det drar ihop 
sig. En stämning av vemod ligger över de 
sista söndagarna och förstärks av att det nu 
är höst. Blommorna har vissnat, naturen 
kläds av och är på väg in i vila. Allhelgona-
helgen bidrar till denna stämning då vi tän-
ker på de döda som stod oss nära. 

Tidigt i kyrkans historia infördes bruket 
att hedra helgonen med var sin dag. Det är 
bakgrunden till namnsdagarna. Sedan fick 
de mindre kända helgonen en gemensam 
dag eftersom årets dagar inte räckte till alla 
helgon. Detta blev Alla helgons dag.

På 1000-talet infördes Alla själars dag 
för att hedra minnet av och be för de döda. 
Man önskade de döda requiem aeternam 
som betyder evig vila. Därav kommer 
requiemmässorna.

Allt viktigare helg
Med reformationen försvann Alla själars 
dag i de reformerade kyrkorna och seden 
att hedra de döda förlades till Alla helgons 
dag. Alla själars dag infördes senare på nytt 
i Svenska kyrkan.

I Svenska kyrkans församlingar före-
kommer minnesgudstjänster såväl på Alla 
helgons dag som på Alla själars dag. Längre 
tillbaka var det vanligast att man firade 
dessa gudstjänster på Alla helgons dag 
eftersom det var traditionen från reforma-

tionen medan Alla själars dag, söndagen, 
på senare tid har blivit mer och mer vanlig 
som dag för minnesgudstjänster.

Under de senaste decennierna har All-
helgonahelgen blivit en allt viktigare helg 
för fler och fler. Ljusen som lyser på våra 
kyrkogårdar denna helg talar sitt tydliga 
språk. Ljuständning på gravar tillkom på 
1800-talet men har framför allt på senare 
år blivit allmän. Allhelgonahelgen har blivit 
en av våra största kyrkohelger.

Ansvar nu, hopp för framtiden
Stämningen från denna helg ligger kvar 
över de två sista söndagarna i kyrkoåret. 
Domssöndagen har också i sig en allvar-
lig prägel och betoningen har legat på den 
yttersta domen och vars och ens yttersta 
ansvar.

Söndagen före domssöndagen har vak-
samhet och väntan som tema och Doms-
söndagen Kristi återkomst. Domssöndagen 
kallas i katolsk tradition för Kristi Konung-
ens dag och har mer av hopp och förväntan 
över sig.

I bibeltexterna finns både ansvaret för 
sin nästa nu och hoppet om en bättre värld 
en gång. Tillsammans skapar detta en ljus 
och förväntansfull stämning präglad av 
lovsång som ger kraft i kampen mot ondska 
och djävulskap i dag.

Domssöndagens tema om Kristi åter-
komst leder vidare in i det nya kyrkoåret då 
man den Första söndagen i advent inleder 
med att sjunga Bereden väg för Herren. 
Och så formas kyrkoåret mer som en cirkel 
än en linje och början och slutet förenas i 
samma anda. 

Jan-Olof Johansson

Kyrkoårets slut – leder in i det nya

Illustration:  
Clara Romberg
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Notexempel 1

Notexempel 2

Notexempel 3

Psalmjakten nr 5 2016

Svar psalmjakt nr 4 2016

Jan Rudérus

I söndags var det Tacksägelsedagen och vi 
tar lämpligen avstamp i en psalm som då 
sannolikt sjungits i åtskilliga kyrkor runt 
om i landet.

Notexempel 1 är faktiskt från den enda 
psalmen i psalmboken som finns under 
rubriken ”Tacksägelsedagen”. Ur detta 
notexempel ska två ledtrådar extraheras:

Ledtråd 1: Vilket nummer har psalmen?

Ledtråd 2: Vad har den vers för nummer 
varifrån exemplet är hämtat?

Notexempel 2: Här har vi en psalm som 
rimligen också kan associeras med Tacksä-
gelsedagen även om den står under en an-
nan rubrik. 

Ledtråd 3: Vilket nummer har psalmen?

Notexempel 3 hör temamässigt hemma på 
den söndag som i år inföll den 2 oktober. 
Det kan kanske vara till hjälp att veta vad 

den söndagen har för rubrik och tema för 
att få fram den sista ledtråden.

Ledtråd 4: Vilket nummer har psalmen?

Dagens matematik: Ledtråd 1–ledtråd 
2+ledtråd 3+ledtråd 4 = ett psalmnummer. 
Vad heter psalmen, vem har skrivit texten 
och vem har gjort musiken?

Den efterfrågade psalmen kan vara 

aktuell när svaret på detta nummers psalm-
jakt presenteras i Körjournalens julnum-
mer.

Det bör kanske tilläggas att du kan 
behöva tillgång 
till Psalmer i 
2000-talet för att 
redovisa svaret.

Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta eller i mejl till kj@sjungikyrkan.nu 
senast 10 november. Vinnaren får boken Swedish Hymns av Per Harling (Verbum). Vinnaren och svaret presenteras i 
nästa nummer av Körjournalen.

Notexempel 1: Sv Ps 398, Vi reser ett tecken
Notexempel 2: Sv Ps 361, O du helge Ande, 
kom
Notexempel 3: Sv Ps 15, Halleluja! Sjung 
om Jesus

Svaret: 398+361-15=744
Psalmen Barn och stjärnor. 

Tonsättaren heter Hans Nyberg och 
är, enligt psalmbokens namnregis-
ter, från Ångermanland

Vinnare av psalmjakten blev denna gång 
Ingrid Glenting, Kungälv, som får boken 
Swedish Hymns (Verbum). Grattis!

Psalm 744,  
Barn och stjärnor
Med tiden har Ylva Eggehorn (f 1950) blivit 
en av våra viktigaste psalmförfattare i mo-
dern tid. Förutom sina sju psalmer i Den 
svenska psalmboken med tillägg (2002) står 
hennes namn vid ytterligare nitton psal-
mer (för originaltexter och översättningar) 
i psalmbokstillägget Psalmer i 2000-talet 
(2006).

1986 års psalmbok hade knappt hun-
nit landa i våra kyrkbänkar när arbetet 
med att få fram ett tillägg till psalmboken 
påbörjades. Så var nämligen kyrkomötets 
beslut – på grund av ”behovet av ett konti-
nuerligt förnyelsearbete av psalmdiktning 
och musik för vår kyrkas gudstjänstliv”. 
En arbetsgrupp för ett tillägg tillsattes. Vid 
några tillfällen inbjöd gruppen författare 
och musiker till psalmförfattarverkstäder. 
En sådan verkstad ordnades på stiftsgår-
den i Rättvik i början av 90-talet. Med vid 
dessa dagar var bland annat Ylva Eggehorn 
och kyrkomusikern Hans Nyberg (f 1945) 
liksom Jonas Jonson, då nybliven biskop i 
Strängnäs och själv psalmförfattare. Ylva 
berättar om tillfället då Barn och stjärnor 
kom till:

I Rättvik 1991 bad Jonas mig om en 
psalm för Kyndelsmässodagen. Det blev 
Barn och stjärnor och jag skrev den snabbt, 
som om den legat färdig någonstans. Lite 
inspirerad av Karin Boyes form och stil. 
Melodin har blivit älskad och jag tycker den 
är kongenial med texten.

Melodin skrevs på plats i Rättvik av 
Hans Nyberg, kantor, tonsättare och 
musikförläggare från Norrland. Nyberg har 
genom åren varit en mycket produktiv ton-

sättare och arrangör av sånger, psalmer och 
mässor i ett brett musikaliskt spektrum.

Sången skrevs för Kyndelsmässodagen 
(Jungfru Marie kyrkogångsdag) och dess 
tema ”Uppenbarelsens ljus”. I Kyndels-
mässodagens bibeltexter fokuseras bland 
annat mötet mellan den gamle Symeon och 
det lilla Jesusbarnet i Jerusalems tempel. 
Symeon utbrister: ”Mina ögon har skådat 
frälsningen som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna...” 
Det är detta ljus i gudabarnet liksom barnet 
i oss själva som Eggehorn bär fram i sin 
psalm. ”Gud är hos oss, ljus i natten...”

Texten finns på engelska i boken Swedish 
Hymns and the stories behind them, red Per 
Harling (Verbum)

Barn och stjärnor har fått ge namn åt två av 
Sveriges Kyrkosångsförbunds barnkörfester.
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Sveriges största körförbund 
erbjuder inspiration och fest

Sveriges Kyrkosångsförbund är 
idag Sveriges i särklass största kör-
förbund för barn, unga och vuxna. 
Under 90 år har förbundet arbetat 
för att på olika sätt stödja Svenska 
kyrkans körer. 

Under de första decennierna handlade 
verksamheten främst om att arrangera 
rikskyrkosångshögtider för kyrkokörer. 
Dessa har fortsatt vart tredje år – numera 
under namnet Riksfest. 

Men med ålderns rätt har kyrko-
sångsförbundet breddat sin verksamhet 
betydligt.  

2005 arrangerades den första ung-
domskörfestivalen och 2011 den första 

Riksfest för unga röster (från 9 år). Dessa 
festivaler har blivit årliga skönsångstradi-
tioner som vandrar från ort till ort. Unga 
sångare från körer i hela landet kommer 
för att sjunga tillsammans en helg. Ton-
vikten ligger på klassisk musik. 

Ungdomskörfestivalens dirigent sedan 
starten, Birgitta Rosenquist Brorson, leder 
också Nationella Ungdomskören som i år 
fyller 10 år. Kören träffas fem-sex gånger 
per år för intensiva körhelger med sång 
i gudstjänster och konserter. Kören har 
också gett ut två skivor. 

Allra mest i delförbunden
Under åren har satsningar kommit och 
gått. Några har bestått. Vintermötet, en 

fortbildningskurs för alla som är intres-
serade av kyrkans musik och liturgi, äger 
rum varje januari sedan 1970-talet. Litur-
gikurser i ett franskt kloster, körledarkur-
ser tillsammans med andra körförbund 
och nordiska kyrkosångsfester tillsam-
mans med andra kyrkosångsförbund är 
också återkommande. 

Körer som vill ha festligt på hemma-
plan kan dela ut Kyrkosångsförbundets 
utmärkelser, bland annat medaljen 
Musica Sacra. 

Den allra mesta verksamheten sker 
ändå i de 21 delförbunden. De flesta 
följer stiftsgränserna, några är intresse-
organisationer (hela listan finns på nästa 
uppslag). Koristkurser, sommarlovs-

Körmärke!

Paketpris 10 st – 100 kr

Beställ på bestallning@sjungikyrkan.nu 

15 kr/st

Pin att fästa på klädesplagg 
ca 20x20 mm

Sjung i kyrkan
Kyrkosångsfester under 90 år
80 sidor, 100 kr
Beställ på bestallning@sjungikyrkan.nu

NY BOK

Intressant presenttips!



23Kyrkokörjournalen 5 2016

ungdomskör, barnkörläger, gregorianskt 
dygn, gospel-, Våga-sjunga- och senior-
kördagar, Hallandsfest, kyrkosångshögti-
der, sing-a-long, 90-årskonsert, flick- och 
gosskörfestivaler, Schützhelg. Det är bara 
några av 2016 års alla arrangemang. Till 
det kommer Stockholms stifts kyrko-
sångsförbunds stora kompositions- och 
psalmdiktartävling. 

Tidning om Svenska kyrkans körer
Om detta och mycket annat står att läsa i 
Kyrkokörjournalen som är Sveriges Kyr-
kosångsförbunds egen tidning och har 
körsång i Svenska kyrkan i fokus. Under 20 
år var Anki Lindström Larsson redaktör, 
2010 tog undertecknad över. Eftersom kyr-

kosångsförbundet inte har personligt med-
lemskap kan tidningen inte vara en med-
lemstidning, utan den är prenumererad. 

I år har Sveriges Kyrkosångsförbund 
bytt logotyp. Devisen ”Sjung i kyrkan” – 
som sedan länge funnits i webbadress och 
e-postadresser – har fått en tydligare plats. 
Flera av delförbunden har gjort gemensam 
sak med riksförbundet och tagit fram egna 
logotyper på samma grund. 

En annan nyhet 2016 är instiftandet 
av ett barn- och ungdomskörstipendium 
(läs mer på sid 6–9). I tio år ska pengarna 
räcka, och ge ny energi till den barn- och 
ungdomskörrörelse som Sveriges Kyrko-
sångsförbund brinner för. 

Marita Sköldberg

Inspireras av körer från norr till söder!

Prenumerera på Körjournalen!

– allt det och lite till 
för 170 kr per år

www.sjungikyrkan.se • ekonomi@sjungikyrkan.se • 072-727 12 12

reportage • nyheter • fortbildning • 6 nr per år

Sveriges Kyrkosångs-
förbund
Bildades: 1925

Antal medlemmar: 21 delförbund. Dessa 
har i sin tur ett stort antal körer och enskilda 
personer som medlemmar. Totalt cirka  
70 000 personer

Återkommande verksamhet: Körfestivaler 
för barn, ungdomar och vuxna, Nationella 
Ungdomskören, fortbildningskurser, tid-
ningen Kyrkokörjournalen 6 nr/år, utgivning 
av ny musik, försäljning av körutmärkelser

Informationskanaler: Kyrkokörjournalen, 
www.sjungikyrkan.nu, www.facebook.com/
SverigesKyrkosangsforbund

Styrelse: Elva ordinarie ledamöter inklusive 
ordförande och tre förbundsdirigenter. Av 
dessa är en körsångare, sju kyrkomusiker, 
två präster, en sångpedagog. Väljs på två år. 
En adjungerad från Sensus studieförbund

Anställda: Kamrer Sofia Wahlstedt (90% 
tjänst), nationell körpedagog Birgitta Rosen-
quist Brorson (75%), redaktör och projektle-
dare Marita Sköldberg (90%)

Medlemsavgift: 1 kr per person plus 10 kr 
per grupp. För rikstäckande delförbund gäl-
ler 4 kr per person

Huvudsakliga intäkter: Cirka 75 procent 
kommer från Svenska kyrkans rikskollekter: 
en hel på Tacksägelsedagen och en halv vid 
annat tillfälle under året. Bidrag från Statens 
kulturråd, medlemsavgifter
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Hallå därI körsvängen

Stefan Säfsten, 
förbundsdirigent 
i Strängnäs stifts 
kyrkosångsför-
bund, som ordnar 
körfest 21–23 
 oktober

Vad händer under 
körfesten i Eskils-
tuna? 
– Den är till för alla 
vuxna körsångare 
i Strängnäs stift. Det blir workshops, en 
konsert med Solala på fredagskvällen och 
allt utmynnar i en konsert på lördagskvällen 
och högmässa på söndagen. Vi ser otroligt 
mycket fram emot att träffa alla körsångarna!

Hur många blir ni?
– Det är 275 anmälda, vi hade satt ett tak på 
300. Det är en del hela och halva körer och 
en del enskilda körsångare. De kommer från 
stiftets alla hörn. Och så några från Stock-
holm och Göteborg, de fick komma med i 
mån av plats. 

Visst är detta en storsatsning i Strängnäs 
stifts kyrkosångsförbund?
– Ja, det är en storsatsning, vi har inte gjort 
något större på många år. Vi ville göra något 
som kan skapa för framtiden – vi kan inte 
göra sånt här varje år, men kanske vartan-
nat. Kanske inte just det här konceptet, men 
något som är lite annorlunda.  

Hur då annorlunda?
– Mer och mer har man kommit att jobba 
sceniskt i körerna, med det kroppsliga och 
rumsliga uttrycket. Vi gör något mer av 
det, kanske till och med flippar ut lite med 
standardrepertoaren. Vi hoppas att de flesta 
som kommer kan repertoaren och sen im-
proviserar vi och leker med den och utnyttjar 
det stora kyrkorummet i Klosterkyrkan. 
Meningen är att det ska kunna användas på 
hemmaplan – just improvisation är ganska 
enkelt att ta med sig hem, men det behövs 
lite tips.

Vilken roll har du?
–  Jag är förbundsdirigent och är med i tea-
met som rent praktiskt driver körfesten. Jag 
har inga workshops, men dirigerar nog på 
konsertkvällen. Jag går in där det behövs. 
Eftersom vi tänker att vi ska sprida ut oss i 
kyrkan så behövs flera dirigenter. 

”Nog” och ”där det behövs”?
– Ja, vi får se lite vad som händer under 
lördagens workshops. Vi går in med öppna 
sinnen och improviserar oss fram. Självklart 
har vi en plan, men vi måste vara flexibla.  

Marita Sköldberg

I höst prövar Linköpings Gosskör ett nytt 
grepp. Nämligen att föräldrarna också får 
vara med och sjunga. Gosskörens Famil-
jekör har premiärkonsert i Vadstena klos-
terkyrka på kvällen den 23 oktober. Bland 
annat ska ett stycke av Schütz för dubbelkör 
framföras. Familjekören och några av goss-
körsångarna utgör ena kören.

Familjekören övar vid två tillfällen inför 
konserten. Övningen i slutet av september 
föregicks av först gossarnas övning och 
därefter mat för både sångare och familjer 

samt årsmöte i gosskörens vänförening. 
Killarna i Linköpings Gosskör är mellan 

8 och 20 år och indelade i Aspirantkören, 
Diskantkören, Målbrottskören och mans-
kören Coro Netto. Diskantkören och Coro 
Netto bildar tillsammans Konsertkören. 

Linköpings Gosskör är en del av 
Svenska kyrkan i Linköping och har också 
stöd från Linköpings missionsförsamling. 
Körerna sjunger regelbundet i gudstjänster 
på olika håll i regionen.

Linköpings Gosskör sjunger  
med familjen

I höst tar Linköpings Gosskör 
med föräldrarna i konsert.

Anders Lindströms klassiker Sjung i kör har 
kommit ut i nyupplaga från Kummelby för-
lag. Den tillkom ursprungligen på 80-talet 
i samband med körstämman i Skinnskat-
teberg, där Håkan Fredlund på tidningen 
Land uppmuntrade Anders Lindström, 
som då var konstnärligt ansvarig, att skriva 
ner sina erfarenheter som körledare.

Lusten att sjunga i kör är stor hos 
många. Men inte alltid är det lätt att 
begripa vad körledaren gör när hen står 
och ”viftar” där framme. Inte heller kanske 
man förstår allt i det musikaliska språket, 
med begrepp som intonation, klangbygge, 
harmonibyte, eller hur man använder en 
stämgaffel. Även för den som har sjungit 
i flera år kan dessa begrepp vara obegrip-
liga. 

För amatörsångaren är det av vikt att 
lära sig språket, för fortsatt utveckling och 
sångarglädje. Att som enskild korist vara 
aktiv i allt från att vårda sin röst till att vara 

nyfiken kring notbild och textinnehåll, 
samt bry sig om sångkamraternas välbefin-
nande, är något som Anders Lindström går 
igenom i denna kompletta körskola. 

Sjung i kör ger också tips om hur man 
startar en egen kör. Oavsett vilken nivå 
man befinner sig på som körsångare finns 
det något matnyttigt i denna körskola. 
Boken är rikt illustrerad av Lennart Rydén, 
och med notskrift av Gerd Romàn Hall.

Anders Lindström är en känd körledare 
i Sverige. Han har tidigare varit musik-
konsulent i Västerås stift, förbundsdirigent 
i Västerås stifts kyrkosångsförbund och 
verkat som kyrkomusiker i Sollentuna 
församling. Han har varit ledare för många 
olika körer och var en av initiativtagarna 
till Körstämman i Skinnskatteberg, Uppsala 
internationella Kyrkokörfestival, Goss-
körsfestivalen i Rättvik, samt grundare av 
Svenska kyrkans gosskörsförening. 

Ulla Karlsson

Oumbärlig guide för körsångare
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I körsvängen

Påven Franciskus besöker Lund den 31 ok-
tober. Under ett fyra timmar långt evene-
mang på Malmö Arena kommer bland an-
dra Fredrikskyrkans goss- och herrkör från 
Karlskrona och Lunds gosskör att sjunga. 

Evenemanget börjar klockan 13.30. 
Besökarna kan via länk följa gudstjäns-
ten från Lunds domkyrka, en gudstjänst 
som också direktsänds i Sveriges Televi-
sion. Sedan blir det bland annat kör- och 
artistuppträdanden och så småningom 
anländer påven tillsammans med bland 
andra Lutherska världsförbundets ordfö-
rande, biskop Munib Younan.

När biljetterna till evenemanget släpp-
tes i september sålde de slut på en timme. 
Malmö Arena tar 10 000 besökare. 

Snart visar det sig vilken effekt skolattacken 
i Trollhättan i fjol får på årets Halloween. 
En maskerad man kom i slutet av oktober 
2015 in på en skola och angrep personal 
och elever. Tre personer dog. 

Jonas Frykman, professor emeritus i 
Lund, skriver i sin artikel i årets Svenskt 
Gudstjänstliv (Laurentius Petri Sällska-
pet för svenskt gudstjänstliv och Artos & 
Norma bokförlag) att mannen ”tillfälligt 
punkterade Halloween”. 

Halloween i kyrkoåret är rubriken för 
Frykmans artikel, som visar att om detta 
firande har stött på en del motstånd här 
i Sverige så är det inget mot vad det har 
i katolska länder i Europa. Ändå har tra-
ditionen slagit rot, hos oss parallellt med 
den betydligt mer lättaccepterade seden att 
tända ljus på gravarna. 

I en annan artikel i boken, Kyrkoårsfi-
rande och evangeliebok av teologie doktor 
Magnus Evertsson, framgår bland mycket 
annat att Alla själars dag, alltså söndagen 
efter alla helgons dag, alltmer har blivit den 
främsta dagen för gudstjänster till de dödas 
minne.

Årets årsbok heter Perspektiv på kyrkans 
år. Den ur kyrkomusikalisk synvinkel mest 
intressanta artikeln är Luleåprofessorn 
Sverker Jullanders. År 1894 stadfästes i den 
nya kyrkohandboken, skriver Jullander, 
att körsång kunde ingå i gudstjänsten, då 
efter trosbekännelsen. Dåvarande Sträng-
näsbiskopen Uddo Lechard Ullman drev 
därefter tillsammans med kyrkomusikern 
John Morén frågan om ett hymnarium 
för Svenska kyrkan som borde regleras. 

De gjorde också ett förslag med nära 400 
sånger som avvisades av kyrkomötet 1915. 
Därefter har många förslag på musiksam-
lingar med ”de tempore-intentioner”, det 
vill säga enligt den aktuella kyrkoårstiden, 
tagits fram. Den senaste är Sven-David 
Sandströms Musik för kyrkoåret (2012) 
med verk för kyrkoårets samtliga sön- och 
helgdagar. 

Svenskt Gudstjänstliv innehåller veten-
skapliga artiklar och recensioner om liturgi, 
kyrkokonst, kyrkomusik och predikan. De 
övriga kyrkoårsanknutna artiklarna i årets 
bok handlar om kyrkoåret i frikyrkligt 
gudstjänstliv, kyrkoåret i tidegärden, de 
liturgiska färgernas återkomst i Svenska 
kyrkan och nordiska perspektiv på guds-
tjänstreformer. Dessutom recenseras ett 
20-tal böcker med bredare teologisk och 
kyrkomusikalisk anknytning. 

Marita Sköldberg

Halloween och hymnarier i årets bok 

Gosskörer sjunger för påven

Fredrikskyrkans herrkör är en av körerna som sjunger under påvebesöket i Lund.  
 Arkivbild: Marita Sköldberg

Schütz i fokus  
i Nacka
Mycket musik av 1600-talskompositören 
Heinrich Schütz blir det i Nacka kyrka 
15–16 oktober. Det är Svenska Schütz-säll-
skapet som tillsammans med Föreningen 
för Tidig Musik och värdförsamlingen ord-
nar Schützhelg. Allmänheten bjuds in till 
konsert på lördagskvällen och högmässa på 
söndagen. 

Tillsammans med deltagarna i helgen 
medverkar bland andra Nacka Kammarkör 
och Drottningholms Barockensemble, alla 
under ledning av organisten i Nacka för-
samling, Per Rönnblom.

Helgdeltagarna sjunger enbart musik 
av Schütz medan Nacka Kammarkör även 
framför verk av Monteverdi, Gabrieli och 
Carissimi.

För anmälda deltagare ingår också ett 
symposium om Heinrich Schütz.

Heinrich Schütz, ca 1650–60, 
av Christoph Spetner.
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 Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts 
kyrkosångsförbund
22 okt Kördag i Uppsala Domkyrka under 
ledning av förbundsdirigenterna; M Falck, B 
Björklund, K Sundman och E Weiss
11–13 nov Barn-och ungdomskörhelg i 
Uppsala. Med Händels Messias för unga 
röster under ledning av Margareta Raab
7–8 jan Koristkurs på Stiftsgården  
Undersvik
Info: Mia Oldeberg-Huusko,  
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts 
kyrkosångsförbund
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linko-
pingsstift (Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker  
Karin Wall-Källming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 

Skara stifts 
kyrkosångsförbund
12 nov Barnkördag med Edo Bumba, 
Flämslätt*
21 jan Våga sjunga-dag, Skara 
3–5 mars Ungdomskörhelg med Gunnar 
Eriksson, Flämslätt 
11 mars Årsmöte, Skara
Info: Gunilla Jacobsson  
Gunilla.Jacobsson@slu.se 
www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens 
kyrkosångsförbund
22 okt Ungdomskördag i Caroli kyrka och 
församlingshem, Borås, kl 9.30–18.30.  
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts 
kyrkosångsförbund
21–23 okt Körfest i Klosters kyrka, Eskils-
tuna. Workshops, gudstjänster, konserter 
mm  
Info: www.facebook.com/ 
korfesteskilstuna21oktober
Info: Ordförande Lena Fagéus,  
lena.fageus@svenskakyrkan.se

Västerås stifts 
kyrkosångsförbund
10–12 mars Flickkörfestival, Stiftsgården i 
Rättvik, tjejer 10–18 år
25–26 mars Jubilatedagar i Nora kyrka. 
Vuxenkörer välkomnas att sjunga tillsam-
mans med Hans Kennemark med musiker-
kollegor samt stiftets förbundsdirigenter
1 april Orsa och 6 maj Guldsmedshyttan: 
Barnkördag – En musikalisk tidsmaskin. 
Tjejer och killar 6-10 år + kör för medföljande 
vuxna
Info: Anna Kjellin:  
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,  
Erik Tinnis, erik.tinnis@svenskakyrkan.se
www.vasteras.sjungikyrkan.nu
 

Växjö stifts 
kyrkosångsförbund
9 jan Nyårsmöte, Växjö
28–29 jan Körläger för killar
11 mars Barnkördag, Hovmanstorp
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se 
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Kyrkosångsförbundet  
i Lunds stift
13 nov Stiftshögtid, Lunds domkyrka
Info: Irene Jönsson,  
irene8jonsson@gmail.com
www.lund.sjungikyrkan.nu

Hallands 
kyrkosångsförbund
19 nov i Falkenberg, ”Mitt i kören – mitt i 
kyrkan”, körsångarkurs innehållande liturgik, 
sångteknik, rytmik, notläsning mm, med Kim 
Lundberg, Fabian Åström och Maria Löfberg
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
www.halland.sjungikyrkan.nu 
 

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
27 okt, 10 nov Extra körövningar inför Fau-
rés Requiem, Västra Frölunda
12 nov Gabriel Fauré: Requiem i Västra Frö-
lunda kyrka, avslutas med konsert kl 18
Info: Gun-Britt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Karlstads stifts 
kyrkosångsförbund
Info: Anders Göranzon,  
Anders.Goranzon2@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
23 okt kl 18 Kyrkosångshögtid i Njurunda 
kyrka med repertoar från Riksfesten 2015 
Örnsköldsvik. Rep samma dag från kl 13 
Info: Ann-Kristin Färnström 
ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu, i menyn Delför-
bund

Luleå stifts södra 
kyrkosångsförbund
Info: Ewa Miller,  
ewa.maria.miller@gmail.com
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts norra 
kyrkosångsförbund 
22 okt Inspirationsdag och extra årsmöte, 
Örnäset, Luleå
8–9 april Barnkörläger, Hortlax
6 maj Inspirations-/övningsdag inför kyrko-

sångshögtiden i sep, Kalix och Boden
Info: ordf Siv Larsson,  
sivlarsson66@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu
www.facebook.com/sjungmedlunk

Gotlands Körförbund
12 nov Gotlands körförbund firar 90 år med 
konsert på Visby Strand kl 18. Blandat pro-
fana körer samt Vocal Six från Malmö
Info: Anne Dungner Hjellström,  
anne.dungner@svenskakyrkan.se
gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts 
kyrkosångsförbund
4 feb Finalkonsert i kompositionstävlingen, 
Oscarskyrkan kl 16. En del i Stockholms 
stifts musikfest Jubilate
Info: Veikko Kiiver, vkiiver@hotmail.com
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans 
gosskörsförening
18–21 maj Gosskörsfestival i Rättvik
Info: Margareta Raab,  
styrelsen@gosskor.se, www.gosskor.se
www.facebook.com/svenskakyrkans-
gosskorforening

Laurentius Petri 
Sällskapet för 
svenskt gudstjänstliv
Info: Mattias Lindström,  
mattias@lindstrom.be
www.sjungikyrkan.nu, i menyn Delför-
bund

Svenska Schützsällskapet
14–16 okt Schützhelg i Nacka under ledning 
av organisten och kyrkomusikern Per Rönn-
blom. Repertoar: Monteverdi, Schütz mm. 
Ensemble ur Nacka Kammarkör, Drottning-
holms Barockensemble och solister 
Info: Ann-Cristine Lundquist,  
anncristine.lundquist@gmail.com
www.svenskaschuetz.se

Psalto – Kristna 
Dansgemenskapen  
i Sverige
11–13 nov Riksmöte i samband med 
 Lovsång 16, Huskvarna
Info: Gunnel-Maria Palmqvist,  
gunnelmariapalmqvist@gmail.com 
www.psalto.se

Kyrkosångens Vänner i 
Göteborgs stift
Info: Rolf-Åke Fält,  
rolf-ake.falt@svenskakyrkan.se
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Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund
www.sjungikyrkan.nu 
www.facebook.com/ 
SverigesKyrkosangsforbund

Redaktör och projektledare
Marita Sköldberg, 070-212 21 66
info@sjungikyrkan.nu

Förbundskamrer
Sofia Wahlstedt, 072-727 12 12 
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Nationell körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson, 070-651 41 88  
brb@sjungikyrkan.nu

Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson  
jano.johans@gmail.com

Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87 
peter.lundborg@svenskakyrkan.se

Bankgironummer
880-0617

Organisationsnummer
873201-0569

 

Medverkande:  
Vokalkvartetten Schola Gothia under ledning av Ulrike Heider  
Karin Runow, Lars Björklund, David Thurfjell, Caroline Gustavsson 
Nadja Eriksson och Åsa Hagberg
Kursavgift: 1500 kr (rabatt för arbetslag)
Kost och logi: 2700 kr del i dubbelrum 3200 kr enkelrum

Sista anmälningsdag:  
22 november på www.sjungikyrkan.nu

Konsert  Föredrag  Sång  Samtal  Gudstjänster  

V INTERMÖTE I  S IGTUNA 2017
Sjung i kyrkan
9–11 januari
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Välkommen på Vintermöte!

130 barn sjunger i S:ta 
Birgitta
På söndag 16 oktober sjunger omkring 
130 barn i högmässan i S:ta Birgitta kyrka 
i Bromma. Det är deltagarna i Riksfest för 
unga röster som bidrar med sång av bland 
andra Benjamin Britten och Georg Riedel. 
Högmässan börjar klockan 11. 

Funktionärskonferens 
med offentlig konsert
I en öppen konsert under 2016 års funktio-
närskonferens sjunger Västerås Domkyrkas 
Motettkör Requiem av Agneta Sköld. I vissa 
satser kompletteras kören med konferens-
deltagarna. Konserten äger rum i Västerås 
domkyrka den 11 november klockan 18.30. 
Information om själva konferensen skickas 
till delförbunden.

Ungdomskörfestival 2017 
i Örebro 
Nästa års ungdomskörfestival äger rum i 
Olaus Petri kyrka i Örebro 12–14 maj. Ung-
domskörsångare från 14 år är välkomna till 
festivalen. Vivaldis Gloria är huvudnumret i 
repertoaren.

Studenterbjudande om 
liturgikkurs i Solesmes
20–25 september 2017 arrangeras en ny 
kurs i liturgik i benediktinerklostret Abbaye 
Saint-Pierre-de-Solesmes i Frankrike. För 
teologi- och kyrkomusikstudenter finns ett 
särskilt erbjudande. Kyrkosångsförbundet 
står för hela kurskostnaden (inte reskost-
naderna) för två teologistuderande och två 
studerande vid någon av musikhögskolorna 
i landet. Läs mer i informations- och anmäl-
ningsfolder på www.sjungikyrkan.nu.

Riksfest för unga röster i 
Linköping
Nästa år, 14–15 oktober är Linköpings 
domkyrkoförsamling värd för Riksfest för 
unga röster, för barnkörsångare från 9 år. 

Nytt luciamaterial 
Till årets lucia tar Sveriges Kyrkosångs-
förbund fram en ny agenda för lucia-
gudstjänst. Agendan innehåller förutom 
förslag på luciasånger även textläsningar 
och psalmer. Luciagudstjänsten presenteras 
på www.sjungikyrkan.nu. Håll utkik!

Kyrkosångsfester 2018 
Stora kyrkan i Östersund inbjuder till riksfest 
2–4 februari 2018 och Västerås domkyrka 
11–13 maj. Nordisk kyrkosångsfest hålls i 
Odense i Danmark 10–13 maj.  

Fira med oss! 
19–20 november
Konsert och högmässa  
i Heliga Trefaldighets kyrka, 
Arboga 
Medverkar: NUK, sopransaxo-
fonisten Hans Nilsson och 
 pianisten Tobias Granbacka
Mer info: www.sjungikyrkan.nu
och på Facebook

 

10år
medNationella 

Ungdomskören

Köp NUKs CD  Pärlor
bestallning@sjungikyrkan.nu.  

 100 kr



Körakademin  
– ett folkbildningsprojekt som lyfter svensk körsång!

Körakademin med ScorX  
– ett nytt sätt att öva!
På www.scorx.org kan du köpa 
noter för att printa eller spara 
digitalt, du kan enkelt fördela 

noter till hela kören och du kan 
öva  körmusik med hjälp av  

förinspelade stämmor.
 Det är enkelt, revolutionerande 
och kul! ScorX är utvecklat för 
körsångare  – av körsångare.

www.korakademin.se
www.scorx.org

Vad gör Körakademin? 
Vi spelar in körmusik för övningsändamål. 
Du lyssnar på musiken i ScorX -spelaren där 
man själv får reglera volymen på de olika 
stämmorna. Det är en fantastisk övningshjälp 
där både ord och ton finns på plats. Alla in-
spelningar nås via  www.scorx.org, och  
nu finns över 600 titlar att tillgå. 

Vi  erbjuder  också körsångarkursen  
Körakdemin Plus där deltagaren får  
mer övningsmaterial gällande notläsning,  
gehörsträning, röstträning med mera. 

Vem får vara med? 

Körakademin Sensus: Registrerade kör-
sångare i Sensus får som medlemsförmån 
gratis  använda 12 inspelningar per termin  
ur vårt musikbibliotek. 

Körakademin Plus: Körsångare antagna  
till Mellansels folkhögskolas distanskurs  
får fri tillgång till alla våra inspelningar,  
samt till vårt övriga kursmaterial.

Körsångarnas bästa resurs på nätet

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds 
 försändelsen med nya adressen på  framsidan 
(ej adressidan) till KörJournalen,  
Morgonvägen 40, 743 32 Storvreta
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