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Ledaren

Redaktörens rader

Plötsligt är man där – fastän det alltid varit 
så avlägset. Eftersom jag, som så många 
andra, drabbats av tinnitus – en rälig en 
– har jag bestämt mig för att tidigarelägga 
min pensionering något.

Det har varit en stor vilsenhet och vånda 
över detta faktum att man inte i samma 
utsträckning kan/skall göra det som man 
gjort i 45 år. Men tänk vilken rikedom det 
är att i tanken kunna återvända till det som 
jag som kyrkomusiker har fått uppleva; i 
församling, i stift och på nationell nivå. 

I början på 70-talet blev jag suppleant i 
Ung Kyrkomusikkommittén. Vi var ett gäng 
kyrkomusiker i Förbundet Kyrkomusik i 
Lunds stift som ansvarade för barn- och 
ungdomskörverksamheten. Det var fantas-
tiskt att få vara med när Carl Bertil Agnestig 
introducerade sina första Diskantenhäften; 
roliga och välklingande sånger med finurlig 
metodik och pedagogisk finess och inte 
minst med för tiden väldigt fräscha texter 
som håller bra än i dag. 

Nästan alla i kommittén var med om att 
genomföra sommarkörläger på flera platser. 
Under 20 års tid hade jag glädjen att varje 
sommar få vara med om detta. Det händer 
att man nu på äldre dar träffar på gamla 
”körbarn” som berättar om sina upplevelser 
från den tiden. Nu har de själva barn som 
sjunger i kör.

Körsång och kanske än mer församlings-
sången har alltid varit viktigt för mig. 

Under nio år som musikkonsulent i Lunds 
stift var arbetet med gudstjänstförnyelse 
självklart. I stiftets nätverk för gudstjänst 
och liturgi har många församlingar funnit 
näring för sitt eget gudstjänstbygge. I detta 
nätverk delar man varandras erfarenheter. 
Samtal och ”laborationer” i kyrkorummet 
förnyar gestaltning och kommunikation 
i gudstjänsten. Nyfikna på teologi är inte 
bara präster och kyrkomusiker – alla kan 
vara med om att lära, utveckla och forma.

Det var i dessa sammanhang som några 
av mina psalmmelodier kom till. Jag kom-
ponerade också flera mässor, bland annat 
Jesus, vår vän till texter av Lena Sjöstrand 
och Missa per coro, som är skriven för 
Sveriges Kyrkosångsförbunds riksfester 
2006/2009. Den första tillkom huvudsak-
ligen i en sjöbod på vår lilla ö i Karlskrona 
skärgård. I skenet av några stearinljus – där 
finns ingen elektricitet– tillbringade jag 
många sena kvällstimmar tillsammans med 
mängder av spindlar och andra kryp. Det 
gällde att hitta en form där församlingen 
omedelbart kunde sjunga efter det som 
kören/försångaren förebildade. Då behöver 
man inte öva särskilt med församlingen 

före gudstjänsten. I stället kan alla haka på 
och ”härma” direkt. 

Mycket har hänt sedan jag i mitten på 
80-talet blev styrelsemedlem i SKsf. Våra 
sommar- och vinterkurser har inneburit 
givande möten med många människor där 
nytt material har inspirerat till utvecklande 
förnyelse.

Bland det mest fantastiska har varit att 
vara dirigent vid våra riksfester. Från det 
första inhoppet i Umeå 2003. Sen Visby, 
Järvsö, Strängnäs, Tallinn och Lysekil. 

Jag är full av tacksamhet för alla dessa 
upplevelser tillsammans med mängder av 
körsångare från hela landet. Tack för denna 
gemenskap!

Det mesta av detta måste jag lämna nu 
– men det finns andra saker i livet. Under 
riksfesten i Lysekil blev jag morfar. Jona-
than fyller snart två. Stor lycka!

Uppbrott – vilsenhet – glädje

Alf Bengtsson,
avgående  

förbundsdirigent  
och styrelseledamot 

i SKsf

Efter att ha kämpat tappert hela våren med 
att hitta pulsen och de rätta insatserna 
gjorde vår kör i juni en medeltida mässa. I 
samband med socknens årliga medeltids-
marknad sjöng vi William Byrds mässa 
för tre röster, skriven i slutet av 1500-talet. 
Iklädda dräkter av medeltida snitt och stå-
ende innanför ett skrank sjöng vi a cappella 
vårt ”Kyrie eleison”.

Någon vecka tidigare hade jag varit i 
Tidaholm och hört Ida Fahls 2010-tals-
mässa, som även inkluderar nya psalmer 
och solosånger. Slagverk, stråkar och blås-
instrument ackompanjerade kören som 
med sin sång bad ”Se till din värld med 
milda ögon, o Herre”.

Det har onekligen hänt en del på mäss-
fronten på ett knappt halvmillennium. Och 
en stor del har faktiskt hänt de senaste 25 
åren. Det fick jag lära mig när jag, mitt i allt 
eget mässjungande och -deltagande, inter-
vjuade Lena Petersson, Sveriges förmodli-
gen främsta expert på liturgiska mässor. 

Per Harlings Mässa i viston från 1986 

var den första svenska mässan som skrevs 
med nya ord, och alltså inte följde kyr-
kohandbokens liturgiska texter. Sedan 
exploderade mässmarknaden, och därefter 
har över 100 mässor skrivits på svenska, 
varav ungefär hälften med ny text. Men 
fortfarande är det få som ger sig på att 
omformulera orden i Sanctus/Helig och 
Agnus Dei/O Guds lamm. Det gjorde inte 
heller Ida Fahl.

Så hur gick det då med vår Byrd-mässa? 
Jodå, vi tog oss igenom den. Två gånger 
om. För egen del vill jag påstå att det gick 
sådär. Jag har ingen naturlig fallenhet för 
att sjunga 1500-talsmusik. Men det var en 
utmaning som jag är glad att jag inte gav 
upp inför. Fast i höst vill jag sjunga något 
helt annat. Kanske en mässa i 2010-talston?

Marita Sköldberg
Redaktör

”Tänk vilken rikedom det är 
att i tanken kunna återvända 
till det som jag som kyrko
musiker har fått uppleva”

”Iklädda dräkter av medeltida 
snitt och stående innanför 
ett skrank sjöng vi a cappella 
vårt Kyrie eleison”
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Nu går det att börja anmäla sig till Riksfest 
2012, som Sveriges Kyrkosångsförbund 
arrangerar i samarbete med lokala försam
lingar i Kristianstad, Vadstena och Skellefteå. 
Läs mer och anmäl din kör på foldern som 
bifogas denna tidning, eller på www. 
sjungikyrkan.nu 

Har ni svårt att bestämma vart kören ska 
åka? Då kommer här en liten guide till er 
hjälp.

Åker ni helst tåg? Välj Kristianstad, kyrkan 
ligger tvärsöver gatan från stationen. 

Är klosterliv och gregorianik ett av era 
stora intressen? Välj Vadstena, här sjungs 
tidegärden varje dag och Birgittasystrarna 
medverkar i riksfesten.

Liten riksfestguide

Musikaler är musikförlaget Tomsings 
specialitet. Nu när förlaget fyller 20 
utlyser man en musikaltävling. Alla är 
välkomna att delta, och det handlar 
alltså om att skriva en helt ny musikal 
med text, manus och musik. Särskilt 
välkomna är musikaler som vänder 
sig till äldre barn och ungdomar. Täv
lingen pågår till sista december och 
inspelning och utgivning planeras ske 
under nästa år.

Naturum i Kristianstad. Foto: Sven-Erik Magnusson • Bonnstan i Skellefteå. Foto: Lismarie 
Bengtsson • Den heliga Birgittas relikskrin i Vadstena. Foto: Marita Sköldberg

Eva 
 Kellett, 
Tida-
holm
Vilken kör  
sjunger du i?
– I Harmony Gospel i Tidaholms försam
ling. Jag började för 15 år sedan, sedan 
hade jag några års uppehåll och så bör
jade jag igen för tre år sedan. 

Varför är du med i just Harmony Gospel?
– Under min tonårstid sjöng jag gospel 
och tyckte att det var jätteroligt. När jag 
flyttade hit till Tidaholm och de ungefär 
samtidigt startade den här kören kändes 
det naturligt att gå med. 

Vad sjöng ni under våren?
– Vi har en tradition att sjunga in våren vid 
Hellidens slott utanför Tidaholm. Manskö
ren sjunger vårsånger och vi sjunger gos
pel. Sedan hade vi vårkonsert tillsammans 
med manskören, kyrkokören och musik
kåren. Vårton heter det och det gör vi varje 
år. Vi har sjungit Fångarnas kör i flera år, 
men den har ingen vårtext, så i år skrev jag 

en ny text som jag kallar Släpp fångarna 
loss, det är vår (se texten till vänster). 
Sedan var vi med på körfestivalen också 
(se sid 10–11).

Har du sjungit något i sommar?
– Kören sjöng på ett bröllop, det var en 
vän till en körmedlem som gifte sig. I 
våras sjöng vi på ett dop också, en kör
medlem hade blivit mormor.

Nämn något ni ska göra i höst.
– Vid jul har vi något som kallas ”Jul i 
stallet”, då sjunger vi julsånger i ridhuset. 
Man tar in djur och en släde och det blir 
lite drama. Då brukar det komma mycket 
folk.

 
Vad är roligast med att sjunga i kör?
– Att tillsammans skapa musik och att 
andra tycker att det ger något. Jag tycker 
att det är viktigt med texterna, att det är 
meningsfulla texter som är i samklang 
med musiken.

Text och foto: Marita Sköldberg

Tycker ni mycket om Torgny Lindgren, 
Sara Lidman och P O Enquist? Välj Skel
lefteå, den västerbottniska litteraturen och 
dess relation till kyrkan har sin givna plats i 
riksfesten.

Älskar ni stadsnära vildmark? Välj Kristi
anstad, på andra sidan stationen ligger det 
Unescoskyddade Vattenriket med nybyggt 
Naturum.

Är ni barnsligt förtjusta i bussutflykter? 
Välj Vadstena, där ingår en härlig bussutflykt 
i programmet. 

Tycker ni att våren är för hektisk, det 
känns lugnare att inleda hösten med en 
sångarfest? Välj Skellefteå, där är riksfesten i 
september, på de andra två platserna i maj.

Kelletts text till Fångarnas körDet är visserligen höst nu, men vi drömmer oss tillbaka med en nyskriven vårtext till en gammal välbekant melodi. Här är Eva Kellets text till Verdis Fångarnas kör, i hennes version kallad Släpp fång-arna loss, det är vår.
Flyg, du svala, med vårvarma vindar.Finn ditt näste bland skog och röda stugor. Där bland blomstrande hägg och syrener fylls nu luften av dofter av blommor och mull.Hälsa vårvindar och solvärme vi väntat på nu när kyla och mörker har släppt sitt grepp. Nu blir kvällarna ljusa och sköna.Snö och is blir till porlande bäckar i var skog. Vi vill hälsa dig, vår, välkommen hit, hit till vår bygd. Knoppar brister och slår ut i blom.Vi vill hylla dig, vår, du ger oss hopp, du ger oss liv, väcker känslor i vintertrött själ.Låt vart tvivel om fred nu få vika. Fyll vårt inre med hoppet om frihet. Liksom fåglar som lyfter mot himmelen,så kan hoppet om frihet och fred tändas i oss. Så kan hoppet om fred länka samman vår värld.Så kan hoppet om fred länka samman vår värld,länka samman vår värld

Skriv bästa 
musikalen
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En blandning av koral, svensk folk-
ton och jazz. Ida Fahl har plockat in 
sin favoritmusik i mässan Om jag 
tror på en Gud, som Töreboda pasto-
rats körer gjorde på försommaren. 
Tillsammans med bland annat en 
puka.

– Fantastiskt, upprepar kyrkoherde Agneta 
Karlsson i Tidaholm om och om igen efter 
att hon har varit med om mässan Om jag 
tror på en Gud.

Och nog är det mäktigt. Redan från 
start slår pukan an tonen i den pampiga 
lovpsalmen Lova Herren, sol och måne. 

– När vi gjorde den första gången stod 
pukan en meter bakom oss, och hon som 
spelar tog i, så sen hörde man ingenting, 
inte sig själv och inget annat, säger Sture 
Lundqvist, tenor i Fägrekören. Fägrekören 
är en av fem körer i Töreboda pastorat som 
gör mässan tillsammans med Töreboda 
musikskolas ungdomsorkester. 

Det är inte alldeles enkelt för de cirka 45 
körsångarna att matcha pukan, stråkarna, 
blåsarna, flöjterna, pianot…

Ida Fahl heter kvinnan bakom mäss-
san. Hon har skrivit både text och musik 
till mässan, inklusive flera psalmer. Född i 
Lidköping och med ett kyrkomusikervika-
riat i Töreboda i bagaget (förutom tolv års 

Töreboda + Fahl  
= mässa med grund i koral

I slutet av maj hade mässan premiär i 
Töreboda, och en vecka senare framfördes 
den under körfestivalen i Tidaholm. 

Mässan är dock långt ifrån bara puka-
pompös. Ett lågmält kyrie replikerar den 
mäktiga inledningen och Välsignelsen 
sjungs a cappella. Men genom alla musi-
kaliska delar, både körstycken och försam-
lingssånger – som är fler än körstyckena 
– går en röd meloditråd. 

– Allt bygger på en koralsats. Om man 
ska få folk att sjunga med får man inte ha 
för mycket synkoper. Jag fick ett råd att 
inte göra för många o-stämmor. Där kören 
sjunger o har de sjungit exakt samma 
melodi med text tidigare, berättar Ida Fahl. 

Hon dirigerar själv sitt verk, som ska 
kunna göras med bara ett piano, hävdar 
hon. 

– Så skrev jag det från början och sedan 
har jag orkestrerat den efter önskemål. 
Tanken är att den ska kunna göras med 
bara jazzgrupp. Men det är förstås mycket 
roligare med orkester. 

Utan slagverk lär det i alla fall bli en helt 
annan karaktär på musiken. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Fotnot. Noterna till Om jag tror på en Gud ges ut i 
eget namn med Wessmans förlag som distributör.

… Om jag tror på en Gud, 
vem är Gud i sig? Är det pul
sen som slår, djupt där inom 
mig? Finns det tid för det 
tvivel jag bär på inne i mitt 
bröst? Finns det rum för den 
kärlek som väcks, finns det 
ord av tröst?

Ur Solo – Min livets vandring

musikstudier och massor av annat musice-
rande och komponerande) föreslog hon ett 
mässamarbete med Töreboda församling, 
och förslaget föll i god jord. 

Min Gud finns där i allt som 
sker, han ger mig livet åter. 
Min Gud vill höra när jag 
ber, och trösta när jag gråter.

Ur Gradualpsalm

Ida Fahl dirigerade själv när hennes mässa framfördes i Tidaholms kyrka av Töreboda Pastorats körer och Törebodas musikskolas ungdomsorkes-
ter. Här under repetition.
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Över hundra nya svenska mäss-
sor har skrivits de senaste 25 åren, 
varav 70–80 med ny text. 1990-talet 
var de nyskrivna mässornas explo-
sionsdecennium. Men än finns det 
plats för fler typer av mässor, menar 
Lena Petersson som doktorerat på 
liturgiska mässor. 

”Rädda mitt liv.” Betyder det detsamma 
som ”Förbarma dig”? Är ”Himlarna och 
jorden är fulla av din härlighet” enkelt 
utbytbart mot ”Himlen, jorden sjuder av 
liv, jubel, glädje”?

Svaret är inte självklart, men i dag säger 
nog de flesta i Svenska kyrkan ja på den frå-
gan. Inte minst efter att boken Gudstjänst
sång, ny mässmusik för Svenska kyrkan 
(Verbum) utkom förra året. Där samlas ett 
antal nyskrivna mässor, flera även med ny 
text jämfört med kyrkohandbokens. Boken 
beställdes av Kyrkomötet, och projektse-
kreterare var mässexperten Lena Petersson, 
numera lärare vid pastoralinstitutet i Lund. 

– Mässorna i Gudstjänstsång är prövade 
i församlingar och har där fått godkänt på 
att de fungerar i söndagens huvudguds-
tjänst. Sedan är de granskade av Biskops-

En sång till själva livet, som är så mycket mer, än 
det som finns beskrivet, än det vi hör och ser. En 
glädje att få leva och att vara som vi är, en glädje 
att få vandra och lämna sorger och besvär.

Ur Postludium – En sång till själva livet

Än finns plats för nya  mässor

mötet så att de inte strider mot Svenska 
kyrkans lära, säger hon. 

Körmässorna gick bort
Uppdraget från Kyrkomötet var att ta fram 
liturgiska sånger med en annan grundton 
än den och i andra i Den svenska kyrko
handboken från 1986. Musiken skulle vara 
ny, texterna är i vissa fall nyskrivna, i vissa 

fall följer de kyrkohandboken.
– Gudstjänstmusik skulle innehålla 

ny liturgisk musik med en tyngdpunkt på 
församlingssång och församlingens vanliga 
söndagsgudstjänst under hela kyrkoåret. Vi 
fick lägga många körmässor åt sidan direkt 
och det fick inte var tematiska mässor. När vi 
skurit bort alla dem var det 25 kvar och dem 
skickade vi ut till ett 40-tal församlingar. De 

Ida Fahl omgiven av pappa Nils Fahl och mamma Marja Fahl som båda i hög 
grad hjälpt dottern under arbetet med Om jag tror på en Gud. De var också 
med när mässan firades i Tidaholm.

Anders Ehrngren, kyrkoherde i 
Töreboda, ledde mässan. 

Nattvardskärl i Tidaholms kyrka.
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mässor som församlingarna valde är de fem 
som finns med i Gudstjänstmusik. 

Andra mässor valdes bort för att de var 
för svåra, låg för nära kyrkohandbokens 
musik eller inte höll måttet språkligt eller 
musikaliskt. Utöver de fem utvalda mäss-
sorna finns en konstmusikalisk bonus-
mässa, skriven inom projektets ram. Dess-
utom finns sammanlagt tio mässerier där 
sånger plockats från flera olika håll. 

Orkesterstopp vid liturgin
Lena Peterssons eget intresse för mäss-
sor började på 1980-talet. Hon fick en 
förfrågan från Kyrkans Ungdom i Lunds 
stift om att vara musikansvarig på ett läger, 
vilket ledde till att hon under några år 
ledde stiftsungdomsorkestern QL orkester. 
Orkestern spelade på många gudstjänster 
runt om i stiftet.

– Vi lekte oss fram till nya arrangemang 
av psalmer. Men när det kom till liturgin 
blev det tvärstopp, det var svårt att göra 
något av de gregorianska melodierna med 
vår poporkester. 

Ny mässmusik har skrivits kontinuerligt 
i många hundra år. Många mässor tillkom 
på 1400- och 1500-talen, säger Lena Peters-
son. 

– Många kompositörer då var kyrkomu-
siker och det verkar alltid ha lockat musi-
ker att komponera ny musik. 

Men fram till andra halvan av 1900-talet 
handlade det enbart om konstmusikalisk 
stil, åtminstone i Sverige. På 1960-talet kom 
de allra första mässorna med nutida musik. 

I och med reformationen på 1500-talet 
översattes de liturgiska texterna till svenska, 
men ny text är ett mycket sentida fenomen. 
Lena Petersson försökte sig själv på att 
skriva mässatser, och insåg hur svårt det 
var att skriva nutida texter till de gamla 
sångerna.

– Så lyckan blev total när Per Harlings 
Mässa i viston kom, då fanns en möjlighet 

att använda liturgisk musik i orkestern. 
Och han skrev nya ord.

Avhandling om mässor
I samma veva bestämde sig Lena Peters-
son för att musikhögskolan inte räckte för 
hennes del, så när hon tagit musiklärarexa-
men fortsatte hon med nästa utbildning. 
Till präst. Hennes examensarbete kom att 
handla om mässor. 

Efter några år i prästtjänst fick hon 
frågan från Lunds universitet om hon inte 
skulle disputera, och hon fick möjlighet att 
skriva en avhandling om nya mässor. Det 
vill säga mässor skrivna mellan 1986 och 
2004. 

Av de drygt hundra mässorna, inklusive 
dem med kyrkohandbokens text, som Lena 
listade var mer än hälften utgivna. Hon tit-
tade närmare på åtta av dem, framför allt 
på texterna. 

– Jag kunde tydligt se en breddning av 
gudsbilden jämfört med kyrkohandbokens 
text. Och faktiskt också av människosynen, 

människan är inte bara den som ber om 
hjälp, utan är också Guds medskapare. 

Körmässorna dominerar
Även om mässtoppen var på 1990-talet 
skrivs det fortfarande en del nya mässor 
(läs till exempel om Ida Fahls mässa på sid 
4–5). Och körmässorna dominerar. Mer än 
hälften av alla mässor med svensk text är 
skrivna som körmässor, säger Lena Peters-
son. Vissa fungerar bra för såväl församling 
som kör. 

Bredden bland mässorna är stor. Vissa 
innehåller enbart fem satser. Andra inne-
håller utöver de ordinarie liturgiska sång-
erna även hallelujarop, nya psalmer och 
förslag till böner och lästa texter. 

Mässor i folkton finns det gott om, lik-
som gospelmässor och visa-pop-rockmäs-
sor. Men det finns luckor.

– Av alla dem jag tittade på var det bara 
två mässor för barn, sedan har det kommit 
ytterligare någon efter det. Det finns ingen 
mässa i bossa nova-ton och ingen bredare 
jazzmässa. 

Lena Petersson sitter också i expert-
gruppen för den nya kyrkohandboken som 
är under utarbetande. 

– Nu funderar vi på att även till den ge 
förslag på att ta in nya texter till mässans 
sånger. Vi tittar bland annat på detta när 
det gäller en mässa särskilt tänkt för barn. 
Det finns anledning att ha med en sådan. 

Marita Sköldberg

De fem helkomponerade mässorna i 
Gudstjänstmusik
Jesus vår vän – Mässa med LITEN & stor, 1999, Lena Sjöstrand (t), Alf Bengtsson (m), 
Lunds stiftsamfällighet

Toner från en källa – Husaby 2000, Susanne Rikner (t), Jerker Leijon (m), Wessmans

Träd in i dansen – en svensk folkdansmässa, 1994, Per Harling (t&m), Gehrmans

Mässa med andra toner, 1995, Sabina Nilsson (t&m)

Sjung till Herrens ära – Mässa i lovsångston, Karin Stenbäck (t&m)

Satserna Helig och O Guds lamm är känsli-
gast att sätta nya ord till, enligt Lena Peters-
son, expert på liturgiska mässor.

”Det finns ingen mässa i 
bossa novaton och ingen 
bredare jazzmässa”

Också Sveriges Kyrkosångsförbund bidrar 
till den nya mässfloran. En ny mässa har 
beställts av Tomas Boström (text) och 
Johan Lindström (musik). Mässa i presens 
ska framföras vid nästa års riksfester. Mer 
om denna mässa finns att läsa i Körjourna-
len 1/11. Tidningen som pdf går att ladda 
ner på www.sjungikyrkan.nu.

Ny mässa till 
Riksfest 2012

”Jag kunde tydligt se en 
breddning av gudsbilden”
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Kulning och besök vid gruvan satte 
en lokal prägel på Sveriges Kyrko-
sångsförbunds ungdomskörfestival 
som ägde rum i Falun i maj. 

– Tänk mer rop än sång.
Agneta Stolpe, logonom och sångerska, 

upprepar grunden för kulning för delta-
garna i hennes populära verkstad under 
Ungdomskörfestivalen i Falun. 

– Kulning, eller lockning som jag kall-
lar det, hör till fäbodarna. Det var långa 
avstånd och i brist på mobiltelefon använde 
man rösten. 

Agneta Stolpe berättar att alla vallkul-
lor hade en liten signatur så att man kände 
igen varandra. Och att kulning låter väldigt 
olika beroende på vilken röst man har, och 
vilken dagsform. 

Så fick tjejerna, för det var bara tjejer 
som valt denna verkstad, hitta rätt hållning 
– som om man vill ha en passning i fotboll, 
förklarar Agneta Stolpe – kasta ljudbollar 
till varandra, göra ljud till olika rörelser och 

lekfullt prova olika fraser.
– Det finns inga regler i kulning, inget 

rätt eller fel, inga särskilda toner man ska 
ta. Hitta er egen röst, ge er friheten att 
prova och leka, uppmanar Agneta Stolpe de 
kulningsintresserade körsångarna.

Mer kulning blev det sedan intill Stora 
stöten efter lunchen vid Falu koppargruva, 
då folksångerskan Sofia Sandén ställde sig 
i ett torn och ropade ut över nejden. Dess-
utom sjöng hon ett par folksånger tillsam-
mans med deltagarna i hennes verkstad 
Sång i folklig tradition.

Men huvudtemat för Ungdomskörfes-
tivalen var förstås körsång. De över 200 
deltagarna sjöng bland annat ett medley 
ur Jesus Christ Superstar och en nyskriven 
mässa av Håkan Alinder.

– Det var en ovanligt hög musikalisk 
kvalitet i år, säger 
Birgitta Rosenquist 
Brorson, nationell 
körpedagog och 
festivaldirigent, om 

Falun bjöd in till 
ungdomskörfestival

de unga körsångarna.
Och även om utvärderingen visade att 

en hel del av deltagarna skulle velat ha mer 
tid för repetitioner – både i förväg hemma 
och på plats – så var nästan alla fulla av 
glädje och stolthet när de lämnade Falun.

Text och foto: Marita Sköldberg

Gustaf Ganters 
från Falun var 
hungrig.

Lite massage kan vara 
bra för att komma igång 
söndag morgon efter en 

redan intensiv helg.

Under en bejublad festkväll, då 

körerna stod i kö för att få upp-

träda för varandra, visade Hyssna 

kyrkas ungdomskör upp några 

smakprov ur Sound of Music som 

de nyligen satt upp

Helkul på tonbildnings-
verkstad.
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Nyheter
Aningen färre i  
kyrkans körer
För andra året i rad visar Svenska kyrkans 
statistik en svag nedgång i antalet körsång-
are. Fortfarande sjunger dock över 100 000 
personer i Svenska kyrkans körer.

Under 2010 fanns sammanlagt 100 502 
registrerade körsångare, varav 61 970 i vux-
enkörerna, 31 271 i barnkörerna och 7 261 
i ungdomskörerna. Samtliga tre kategorier 
hade lite färre deltagare än 2009, och även 
då noterades en svag minskning jämfört 
med 2008.

Antalet körer minskade också under 
fjolåret, till det näst lägsta under 2000-
talet. Vuxenkörerna var 2 731 till antalet 
(-49), barnkörerna 2 160 (-14) och ung-
domskörerna 597 (-26). 

Under hela 2000-talet har antalet kör-
sångare varit cirka 100 000 och antalet 
körer omkring 5 500.

Kungabelönad körle-
dare och Sandström
Ingemar Månsson, Lund, har belönats med 
medaljen Litteris et Artibus för framstå-
ende konstnärliga insatser inom körmusik. 
Medaljen överlämnades av kungen i en 
ceremoni på Stockholms slott i juni.

I höst syns Ingemar Månsson åter i 
huvudstaden. Den 15 oktober möter Lunds 
Vokalensemble, som Månsson leder, Sven-
David Sandström i ett program i Eric Eric-
sonhallen på Skeppsholmen. 

Först blir det en workshop för körle-
dare, sångare, dirigenter och komponis-
ter. Sven-David Sandström berättar då om 
sitt arbete, bland annat med den version 
av Singet dem Herrn ein neues Lied som 
senare framförs i en konsert med Lunds 
Vokalensemble.

Vokalensemblens gästspel är en del 
i Eric Ericsonhallens Skånska kördagar 
14–16 oktober.

Sverigefinskt i 
 Västerås
Västerås domkyrka kommer om några 
veckor att genomsyras av sång på finska 
i dagarna två. Musikfestivalen som äger 
rum 30 september–1 oktober är en mötes-
plats för sverigefinska musiker, artister, 
körsångare och allmänhet. Festivalen 
bjuder på såväl scener från Krigsoperan 
som orgelmusik och workshops med såväl 
psalm allsång som musikskapande. På lör-
dagseftermiddagen blir det en konsert då 
bland annat en festivalkör framträder. 

Nästa sommar är något att se fram 
emot för den som gillar sång, vand-
ring och djupa samtal. Under nästan 
fem månader finns chansen att följa 
med på The Path mellan Trondheim 
och Köpenhamn. En av initiativta-
garna är musikern och körledaren 
Anders Nyberg.

I sommar har pilgrimsvandringen Pax 2011 
gått från Uppsala till Backåkra i Skåne. Den 
långa vandringen avslutas i Lund den 18 
september med en manifestation till min-
net av Dag Hammarskjöld, som förolycka-
des just denna dag för 50 år sedan. Grund-
konceptet från Pax, som fungerat som en 
budkavle där människor går med en vecka 
i taget eller enstaka dagar, kommer att 
användas i The Path, som nästa sommars 
sångarvandring kallas. 

– Formen är The Path. Men vi är måna 
om att även om det heter The Path är det 
en öppen vandring – vi är alla på den här 
vandringen. Vi välkomnar alla som vill att 
gå med, säger Anders Nyberg.

Är The Path en pilgrimsvandring?
– Ja, mycket går längs gamla pilgrims-

spår. Men vi går från ett gammalt pilgrims-
mål, Nidaros, inte till. Vi går mot framti-

Sångar-
vandring 
genom 
 Sverige nästa 
sommar den, säger Anders Nyberg. 

Varje vecka kommer det att finnas en 
yttre vandringsledare som sköter det prak-
tiska men även en inre vandringsledare, 
berättar han. Det kan vara konstnärer, 
artister, författare och andliga ledare – även 
från andra trosriktningar. Dessa sätter sin 
prägel på veckans vandring. Vissa följer 
tidegärden, andra gör något annat. 

Mix av tuffa ämnen
Under ett par år samarbetade Anders 
Nyberg med Svenska kyrkans internatio-
nella arbete kring projektet Hela Världens 
musik. När projektet gick mot sitt slut var 
båda parter intresserade av någon slags 
fortsättning. Så startade planerna för sång-
arvandringen, som även ska genomsyras 
av tre tuffa ämnen, en MIX som Anders 
Nyberg kallar det.  

– Miljön är vårt yttre sammanhang, 
Integration är relationen till våra medmän-
niskor och eXistens är relationen till oss 
själva. Vi måste få igång diskussionerna och 
hitta perspektiv för att se den större bilden, 
där allt detta hänger ihop. Vi behöver ett 
stort rum att samtala om detta i. 

Ett sådant rum ska The Path bli, hoppas 
han. 

Miljötema och Dalhalla konsert
The Path startar i Trondheim i slutet av 
april, går in i Sverige vid Funäsdalen och 

Anders Nyberg.  
Foto: Emma Svensson/Rockfoto

I år har pilgrimsvand-
ringen Pax 2011 gått 
genom Sverige. Bilden är 
från en etapp i Kolmår-
den. Nästa år blir det en 
ny långvandring, kallad 
The Path. Foto: Marita 
Sköldberg



avslutas i Mora med ett miljöseminarium. 
Miljötemat präglar hela denna första del.

– Vi vandrar genom en av Nordens sista 
vildmarker.

Andra delen, som främst inriktas på 
integration, inleds med en konsert i Dal-
halla den 2 juni. Den fortsätter sedan via 
körstämman i Skinnskatteberg ner till Vad-
stena. Resten av vägen via Småland ner mot 
Skåne och Köpenhamn fokuserar på del 
tre, existens. Den 7 september når The Path 
Malmö och Svenska kyrkans arrangemang 
Världens fest, som då pågår där. Därefter 
följer den avslutande korta vandringen till 
Köpenhamn.

– Vi ville infoga Danmark också för att 
markera att det är ett gränsöverskridande 
projekt. Dessutom är det här inte bara ett 
kyrkligt engagemang, så det var bättre att 
inte avsluta på Världens fest. 

Hur kommer musiken in i temat miljö
integrationexistens?

– Det räcker inte med att vi använder en 
del av hjärnan – att vara klyftiga. Det krävs 
att vi använder den andra också, vi måste få 
med det intuitiva, och det finns inget bättre 
sätt än med musik. Det gäller precis över-

allt, vi har bara inte förstått det. 
Tanken är att körer runt om i landet 

ska vilja vara med, både på själva vand-
ringen och genom att ge konserter där den 
passerar, själva eller tillsammans med dem 
som vandrar. 

– Alla som vill är jättevälkomna att ta ini-
tiativ. Det finns pilgrimsansvariga i varje stift 
som känner till det här och som man kan ta 
en första kontakt med, säger Anders Nyberg. 

Han arbetar nu med att ta fram ett 
körmaterial som ska användas både under 
vandringen och av körer som främst deltar 
på annat sätt. Det blir sannolikt en bland-
ning av körmusik skriven av honom själv, av 
den andre Path-initiativtagaren Peter Elm-
berg och av andra. Ambitionen är en kör-
sångbok med 40-60 korta sånger som passar 
för ändamålet. En inspelning med en del av 
sångerna finns också med i planeringen.

Beroende på hur goda resultat sponsor- 
och samarbetssökandet ger kan det också bli 
fler större konserter och kurser längs vägen.  

Ideell förening
The Path drivs av en nybildad ideell för-
ening, där vem som helst är välkommen 
som medlem. Föreningen söker stöd och 

Sjung  
för livet!

Var med och tävla om ett jättefint pris i årets körtävling  
samtidigt som ni gör en insats för utsatta människor i världen. 

Läs mer om tävlingen och skicka in er anmälan på:  
www.svenskakyrkan.se/engagerad

foto: magnus aronson/ikon

samarbete hos miljö-, kultur- och kyrkliga 
organisationer. 

Grundplanen för vandringen finns, men 
mycket återstår, bland annat när det gäller 
lokala kontakter längs vägen. Som projekt-
ledare fungerar under en period i höst Sten 
Danielsson, fram till i somras informatör 
vid Pilgrimscentrum i Vadstena och en av 
dem som arbetat mycket med planeringen 
av Pax 2011. 

– Han har gått hela vägen som vi ska gå 
och han har mycket kontakter på gräsrots-
nivå. Han är absolut den mest lämpade i 
hela landet för denna uppgift. 

Kommer du själv att gå med hela vägen?
– Jag har inte lovat vartenda steg, skrat-

tar Anders Nyberg. Vi betonar att det är en 
budkavle. Men samtidigt tycker jag nog att 
det är kul, så jag vill nog gå så mycket som 
möjligt. Har jag nåden att få stå på benen 
och sjunga så gör jag gärna det. 

Text: Marita Sköldberg

Fotnot. Projektets framväxt går att följa på 
www.thepath.nu
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25 körer och över 500 körsångare 
under en veckas tid. Platsen är inte 
Krakow eller Prag utan Tidaholm. 
Och om två år ska körfestivalen bli 
ännu större och mer internationell, 
utlovar eldsjälarna bakom den.

Vad är det för likhet mellan en manskör 
från Sardinien och en barnkör från Tida-
holm? 

Jo, båda kan ge en hel konsert utan att 
titta i några noter. 

Dessutom gjorde båda bejublade fram-
trädanden under försommarens körfestival 
i Tidaholm, då de fyllde varje utrymme i 
kyrkan med både människor och toner. 

Där slutar likheterna. De svart-vita 
italienarna stod stillsamt i en sluten ring 
och sjöng kraftfullt vacker a capella-sång 
så att det gick rysningar genom åhörarna. 
Barnkören bestående av fem körer från 
Tidaholm med omnejd rörde sig livligt till 
såväl piano som inspelat komp i somriga 
kläder och med en livsglädje som smittade 
av sig i hela kyrkorummet.

Stor blandning
Sammanlagt var det ett femtontal körer 
som deltog i den körstafett som var körfes-
tivalens klimax. Delar ur folkmusikmässan 
Träd in i dansen, svängig gospel och allvar-
lig ortodox damkörssång var några av de 
andra inslagen.

Ytterligare tio körer deltog i andra 
arrangemang under körfestivalen; kon-

serter, öppna körövningar och mindre kör-
framträdanden. 

Det kan tyckas vara en galen idé att dra 
igång en veckas körfestival i lilla Tidaholm.

– Galen för dig, men helt naturlig för 
mig, skrattar Gergana Andersson, en av de 
två kyrkomusikerna i församlingen. Hon 
och kollegan Lisa Öhgren är eldsjälarna 
bakom satsningen. 

– Jag är van vid körfestivaler och 
körtävlingar från när jag bodde i Bulgarien, 
fortsätter Gergana. Vi åkte på sådana i olika 
länder i Europa. När jag kom till Sverige 
tyckte jag att det var konstigt, kör som 
betyder så mycket för svenskarna, och så 
finns det så få körfestivaler. 

Hemma i Svenska kyrkan
Det var kärleken som förde konsertpianis-
ten, dirigenten och musikpedagogen Ger-
gana till Sverige för cirka tio år sedan. Efter 
studier, mammaledighet och ett par år som 
musiklärare insåg hon att hennes plats var i 
Svenska kyrkan. 

– Det tog några år innan jag förstod vad 
kyrkan stod för, jag frågade mycket och tog 
reda på saker. Sen bestämde jag mig för 
fyra-fem år sedan för att konvertera. Jag 
trivs här, mer än jag gör i ortodoxa kyrkan 
när jag är på besök i Bulgarien. 

Att arrangera en körfestival har länge 
varit en dröm för Gergana. I fjol var hon 
i Bulgarien tillsammans med sin förra 
kör från Töreboda och träffade damkören 
Blagovestie. Självklart skulle kören bjudas 

Drömmen om en 
körfestival blev sann

in till Sverige. Lite senare var kyrkomusik-
erna i Tidaholms kontrakt på studieresa i 
Sardinien, där de träffade manskören Coro 
Baronia di Torpé. Självklart skulle kören 
bjudas in till Sverige. 

Så föddes idén att bjuda in båda körerna 
samtidigt och arrangera en körfestival. 

– I januari var det klart att de skulle 
komma, och då hade vi en månad på oss 
att sätta programmet för att ha gott om tid 
med marknadsföringen, säger Gergana. Vi 
berättade för kolleger i kontraktet och runt 
omkring, och så fick vi ihop 25 körer. 

Stöd från kommunen
Tidaholms kommun har varit till stor hjälp, 
ekonomiskt, i marknadsföringen och helt 
enkelt uppmuntrande, berättar Gergana. 
Dessutom har privatpersoner och företag 
gått in och sponsrat arrangemanget. 

Och det är redan klart att festivalen ska 
bli återkommande.

– Vi har sagt på alla konserter att om två 
år blir det igen. Då ska det bli större och 
mer internationellt. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Fem barnkörer sjöng ihop. Coro Baronia di Torpé från Sardinien.

Träd in i dansen.
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I ortodoxa kyrkan sjungs allt a cap-
pella. Den bulgariska kyrkosången 
är finstämd och allvarlig. 

De 16 kvinnorna i den bulgariska kören 
Blagovestie står i en halvcirkel med svarta 
fotsida klänningar och guldfärgade sjalar. 
Stillsamt och värdigt sjunger de vackra 
a cappella-sånger, de flesta komponerade 
av körledaren själv, Yordanka Panchera-
Tudzharova. 

Kören, som under sitt veckolånga 
besök i Sverige ger tre konserter under 

Tidaholms körfestival, har sin hemvist 
i ortodoxa kyrkan i Pomorie vid Svarta 
havet. 

– Varje kyrka har sin egen kyrkokör, 
bara en, berättar Yordanka Panchera-
Tudzharova och hennes tolkhjälp, dottern 
Ivelina Tudzharova som tillfälligt sjunger 
i kören.

– Det saknades andrasopraner, så jag 
fick följa med, förklarar hon. 

Vissa bulgariska kyrkor har blandade 
körer, andra manskörer och åter andra 
damkörer. Men alla har samma villkor: All 
sång är a cappella. I ortodoxa kyrkan finns 

inga instrument. Den mänskliga rösten 
anses vara det vackraste instrumentet. Och 
i kyrkan sjungs bara liturgisk musik. 

Men i Tidaholms kyrka är det annor-
lunda. Där gör Blagovestie plötsligt ett 
snyggt klädombyte. De gyllene sjalarna 
byts mot färgglada förkläden, damerna 
sätter blommor i håret och så blir det folk-
sånger. 

I framträdandet tillsammans med 
Tidaholms kyrkokör är dock sjalarna på 
plats, trots att sången som sjungs är Uti 
vår hage. 

Marita Sköldberg

Bara a cappella i Bulgarien

Gerganas marknadsföringstips
Kyrkan var fullsatt under nästan hela söndagens maratonkonsert i Tida
holms kyrka. Men så hade det också satsats rejält och i god tid på mark
nadsföringen. Gergana Andersson tipsar om hur man kan göra.

• Börja med kören/körerna. Se till att alla får program att lägga ut på arbets
platser och andra ställen.

• Mejla stiftets alla musiker.

• Lägg in information på kommunens och kyrkans hemsidor.

• Gör ett eget radioprogram om evenemanget om det finns närradio. 

• Affischera. Alla affischer ska i grunden se likadana ut, så att man förstår 
att det är samma arrangemang. Sätt bland annat upp affischer på kom
munens informationstavlor vid infarterna.

• Gå ut till lokala media och informera, ge intervjuer. 

• Annonsera i lokaltidningen, samma dag som evenemanget äger rum.

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com

WESSMANS
MuSikförlAg

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107

order@wessmans.com
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Psalmrebus  rebusmakare Jan Rudérus

Lösning till förra numrets Psalmrebus

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!
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Notexempel 2

Den svenska sommaren är väl över nu men kan
ske vi ändå kan blicka tillbaka och minnas vad vi 
sjöng i somras?

Pusselbit 1:
En av våra nyare sommarpsalmer finns i vårt första 
exempel. Vilket är psalmens nummer?

Pusselbit 2:
Kanske vår mest älskade sommarpsalm. Men 
citatet hör till en vers som vi inte sjunger så ofta. 
Vilket är psalmens nummer?

Tag svaret på pusselbit 1 (ett psalmnummer) och 
dra ifrån svaret på pusselbit 2 (också ett psalm
nummer). Då får du fram ett psalmnummer som 
ska användas för att få fram det slutliga svaret. Vi 
har just passerat Elfte söndagen efter trefaldighet. 
Första ordet i den söndagens rubrik finns också i 
en av verserna i den psalm vars nummer du för
hoppningsvis har fått fram. Ditt svar ska bestå av.
• psalmens nummer
• versens nummer där ordet finns
• ordet som finns både i rubriken och psalmen 

Svaret skickar du till kj@sjungikyrkan.nu eller på 
vykort till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Kniv
sta, senast 3 oktober. Vinnaren belönas med en 
cd. 
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Pusselbit 2

I psalmen 470, första versen, förekommer ordet ”frihet”

Pusselbit 1: Citatet är hämtat från psalmen 266(A), ”Säg mig 
den vägen som drager till livet”. Citatet förekommer i vers 2 av 
psalm en. Texterna Fjärde söndagen efter påsk har rubriken 
”Vägen till livet”. Det efterfrågade psalmnumret är alltså 266.

Pusselbit: Detta citat är från psalmen 204, Kornet har sin vila. 
Citatet förekommer i alla fyra verserna. Efterfrågat psalmnummer 
alltså 204.

Numret från pusselbit 1 plus numret från 2 blir summerat 470. Det 
är psalmen Kom med glädje och med sång. Texterna till Tolfte 
söndagen efter trefaldighet har rubriken ”Friheten i Kristus”. I 
psalmen 470, första versen, förekommer ordet ”frihet”, som 
alltså är svaret på förra numrets psalmrebus.

Ursprunget till psalmens text är, enligt uppgift i psalmboken, en 
text från 700talet, omformulerad av J.M Neale 1859 och bearbe
tad för vår psalmbok av Anders Frostensson. Melodin är en tysk 
koral med rötter i medeltiden.

Vinnare denna gång blev Erik Tegenborg, Brottby. Cdskivan 
Fingerprints med Svanholm Singers. Grattis!
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Körskolandel 4

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

 Hannah Lindgren

Hannah Lindgren, 
körsångare och 
pedagogstudent.

Efter sommarlovet är det dags för 
körerna att börja sina repetitioner 
igen. Härligt! 

En del körer börjar i sakta mak och kanske 
har ett lugnt övningstempo, medan andra 
körer har full gas från dag ett. Hur det än 
är och hur körledaren än 
väljer att lägga upp det 
så är det viktigt för en 
körsångare att hänga på, 
lyssna, ANTECKNA och 
sjunga. 

Här följer en rad tips på 
hur man kan underlätta för 
sig själv, för körledaren och 
för hela kören under kör-
repetitioner, egen övning 
och på konserter.

Repetitionerna, de gemensamma 
övningstillfällena
• Ha alltid en penna i pärmen. Det är mitt 

bästa tips. Håll i pennan eller sätt fast den 
i noten, då är du alltid redo att göra en 
anteckning så fort körledaren säger något 
som har med låten/stycket att göra.

• Om ni sitter och övar; tänk på hur du sit-
ter. Glöm hösäckarna och degklumparna! 

Man sjunger bättre om man sitter bra, det 
vill säga rak rygg och ganska långt fram 
på stolen.

• Ta ut noterna ur pärmen och håll bara en 
not i taget i handen. Inte alls lika jobbigt 
att hålla upp som en hel pärm, jag lovar.

• Lyft upp noten från knäet. Du ska kunna 
se körledaren och noten 
samtidigt.

Egen övning, hemma 
eller någon annanstans
• Ta med körpärmen hem 
efter en repetition, behöver 
inte vara efter varje övning 
men någon gång ibland. 
Titta igenom låtarna ni höll 
på med, se om du kommer 
ihåg hur din stämma gick. 
• Om du kan – spela igenom 

din stämma några gånger och sjung den 
gärna samtidigt, med och utan text.

Konserter
• Något av det viktigaste på en konsert är 

att du ser körledaren. Lyft pärmen så att 
du kan stå rakt med rak nacke och ändå 
se både noten och körledaren samtidigt. 
För vem är det som bestämmer i en kör?

Kör-vett och etikett

En anteckning kan se ut hur 
som helst, bara du själv för
står vad du menar med den.

Om det är nånstans där 
ni ska binda över, alltså inte 
andas, så funkar en ritad 
båge lika bra som att du 
skriver ”andas inte”.

”Titta upp” funkar lika bra 
som ett par ritade glasögon. 
Du ska förstå dina anteck
ningar.

• Tänk på hur du står. Axelbrett mellan föt-
terna och en bra hållning. Jag brukar tänka 
att jag har ett snöre högst uppe på huvudet 
som drar mig uppåt, då står jag bra.

• Töm pärmen! Ta ut gamla noter som ni 
inte sjunger, släng gamla högmässoord-
ningar och repertoarlistor. (Och släng den 
gamla pennan som inte funkar…)

Avslutningsvis vill jag påminna om en sak, 
och med risk för att låta tråkig:
• Var tyst när körledaren slagit av. Lyssna. 

Både på repetitioner och konserter, men 
framför allt under repetitionerna. Det 
underlättar verkligen allas arbete, såväl 
körledare som 
körsångare.

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

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

TIDIG MUSIK  
– NÅGOT FÖR DIG?

Sång & Spel 23–25 sept.
Järlåsagården (Uppsala)
J H Schein (15861630)

Kör, körgrupper och  
instrumentalmusik
Anmälan 12 sept.

18–20 nov. Elisabetansk musik

ENGLUNDS TIDIG MUSIK
www.tidigmusik.se

076–29 529 89
englunds@tidigmusik.se
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Jag fick möjlighet att besöka klostret St 
Pierre i Solesmes, Frankrike under en 
knapp vecka i maj i år och det var en fan-
tastisk upplevelse. Bara faktumet att de 
firade tusenårsjubileum förra hösten gör ju 
att tanken svindlar. 1010-2010. Hur många 
verksamheter kan skryta med att fira tusen-
årsjubileum? 

Vi kvinnor bodde i olika gästhem i byn 
och fick ”bara” besöka bokhandeln samt 
kyrkan inne på klosterområdet. Jag trodde 
att det skulle kännas som att vi missade en 
del, men så var inte känslan. Under våra 

Svindlande tanke och äkta mässa

Vartannat år erbjuder Sveriges 
Kyrkosångsförbund en kurs i litur-
gik förlagd till benediktinerklos-
tret St Pierre i franska Solesmes. 
Årets kurs ägde rum i slutet av 
maj under ledning av teol kand, fil 
dr och diplomorganist Berit Lars-
son samt kyrkoherde Carl Sjögren. 
Här berättar en av de 29 delta-
garna om sina upplevelser.

måltider och på kvällarna fick vi i stället tid/
möjlighet att prata med varandra om våra 
upplevelser. För att sedan gå på en ny tide-
gärdsbön och kanske få en ny frågeställning 
som vi kunde diskutera med varandra. 

Ett av många fina minnen från denna 
resa är när vi under en kväll fick låna by-
kyrkan som låg utanför klostret, men som 
utgjorde en del av muren runt klostret. 
Det var första gången, under alla resor 
som gjorts från Sverige, som en luthersk 
grupp fick fira mässa i deras kyrka. Innan 
mässan började såg vi en ovanlig syn: Vår 

svenska präst (och reseledare) Carl Sjögren 
står bredvid en av munkarna vid altaret 
och förbereder nattvarden. Den mässan 
var en stark upplevelse. För mig har det 
aldrig känts mer äkta. Liturgin, sångerna, 
en del på latin, var helt självklara, vi var vid 
ursprunget kändes det som. Den känslan 
tar jag med mig hem och har i mig när jag 
ska fira mässa i Sverige. 

Text: Camilla Stenman,  
musiker Enskede-Årsta församling  

Foto: Jonathan Sjögren

Den väldiga klosterbyggnaden i Solesmes avtecknar sig 
mot himlen Kyrkan restes för 1000 år sedan och klostret har 
byggts till i flera olika perioder. 

Père Patrice guidar några av kursdeltagarna i klosterträdgården i Solesmes.
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I körsvängen

TOMSING fyller 20 år. Det firar vi 
med fina erbjudanden under hela året. 

Massor av produkter för bara 20 kr!
Tävlingar med fina priser på nya hemsidan

www.tomsing.seinfo@tomsing.se
0582-15757  0707-575357

Musikaler är vår specialité. Här är 4 av totalt 31 st för stora och små
Och här är 3 CD med 
härliga barnsånger!

– Musik, glädje och samvaro – så är det 
här, säger en ledare på 58:e Internationella 
Sång- och Musikveckan på Geijerskolan i 
Ransäter i slutet av juli. 

Satser ur Bachs h-mollmässa, spansk 
renässansmusik för tre körer och ett 
arrangemang av Africa (tyska gruppen Toto) 
växlade med Agnus Dei ur Dobrogosz’ 
Mass. 

113 deltagare från Norge, Sverige, 
Frankrike och Tyskland trivdes i Ransäters 
natur, och med skolans kök. Konserter gavs i 
år på torsdagen och lördagen i Ransäters och 
Sunne kyrkor. Bandet och ungdomskören – 
veckans nyheter – firade triumfer.

Kvällarnas samkväm och fria 
musicerande, efter flera timmars körsång 
varje dag, stannar i minnet, som explosioner 
av kreativitet och skratt, teater, unison sång 
och solistiska höjdpunkter. Veckans andak-
ter är fyllda av musik. 

Många nya deltog i år för första gången, 
och de unga deltagarna betyder mycket. 
Några röster från första kvällen säger mycket 

Blandad kompott i Ransäter

”Jag var här 1961 första gången och nu är jag 
här igen”, ”Förra året var mitt första, nu är 
jag här igen”. 

Under tisdagens kvällssamkväm hyllades 

dirigenten sedan 21 år, Margarete Jobmann, 
Hannover. 

Text: Henrik Flemberg  
Foto: H-W Ittman  

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

Tipsa Körjournalen
Har kyrkokören förändrat 
ditt liv?
Har din kyrkokör ett jättekul 
projekt på gång?
Har din kyrkokör en fiffig 
lösning på ett vanligt pro
blem? 

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

www.sjungikyrkan.nu
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I körsvängen

Hallå där

CarlGustaf Ek
ström, förbunds
ordförande och 
dirigent i Sju
häradsbygdens 
kyrkosångs
förbund, som i 
höst ska sjunga 
rekquiem.

Vad är det för requiem ni ska göra?
– Det är Hans Kennemark som har skrivit 
det, det är lite fokmusikinspirerat. Det gjor
des första gången för trefyra år sedan. 
Texten är skriven av Alf Hambe. Kennemark 
kommer själv att leda det hela. 

Vilka instrument finns med?
– Det är skrivet för två fioler, kontrabas, flöjt 
och två solister. Orgel är också med på 
något ställe, och piano. Kennemark är den 
ene av solisterna. 

När ska det framföras?
– Den 2 oktober. Vi brukar ha en musik
gudstjänst med vuxenkörerna varje höst. 
Vi sprider ut dem i regionen, och nu är det 
i Herrljunga. Det blir bara requiet i musik
gudstjänsten, det är rätt långt, det tar en 
timme drygt. 

Varför har ni valt just detta verk?
– Vi har hört från körsångare att de tycker 
att det skulle vara skojigt att göra något mer 
av Kennemark – vi har gjort hans I välsignan 
och fröjd tidigare. Sandhults pastorat gjorde 
rekviet i Bredareds kyrka i april. Det under
lättar för vår del, då finns det en stomme.

Hur många körsångare kommer att vara 
med?
– Ett 70tal personer är anmälda. Det brukar 
röra sig om knappa hundra vid de här mu
sikgudstjänsterna. 

Hur mycket repeterar ni?
– Vi hade en repetition i våras och sen blir 
det två i september, plus samma dag som 
det framförs. Kennemark kommer att vara 
med från andra repetitionen i september.

Marita Sköldberg

Fotnot. Requiem av Hans Kennemark och Alf 
Hambe kommer i höst även att göras av Skara 
stifts kyrkosångsförbund, i Vänersborg den 19 
november.

Skallsjö vokalensemble är en kyrkokör i 
Skallsjö församling i Floda, som ligger mel-
lan Göteborg och Alingsås.

Vår kör fyllde 75 år i höstas och i 
samband med jubileet framförde vi Duke 
Ellingtons Sacred Concert tillsammans 
med Stora Mellby kyrkokör. Vi har också 
haft en bejublad jubileumsfest där medlem-
marna visade framfötterna på många olika 
sätt.

Nu var det dags för resa. Kören brukar 
göra en utlandsresa ungefär vart tredje år 
och i år var målet Finland. Vi åkte buss till 
Stockholm varifrån vi tog färjan till Hel-
singfors. Under vår vistelse i Finland bodde 
vi på den mycket fina Haikko Herrgård 
utanför Borgå. Vi 
hade konserter 
i Borgå gamla 
anrika domkyrka 
samt i Tavastehus 
kyrka. Vi sjöng 
a cappella och 
förutom klassisk 
kyrkomusik sjöng 
vi några finska 
sånger. Dessutom 
passade vi på att 
sjunga när vi var i 

Tempelkyrkan i Helsingfors, improviserat, 
men mycket uppskattat av de turister som 
besökte kyrkan.

Naturligtvis såg vi oss också omkring. 
I Tavastehus, Hämeenlinna, besökte vi 
bland annat Aulankoparken, i Borgå var 
det främst de gamla stadsdelarna som fick 
besök av oss och i Helsingfors blev det både 
bussrundtur och egna promenader.

Vi hade en verkligt trevlig helg med 
sång i alla dess former. Dessutom var 
vädret med oss. Vår körledare Ingrid Nils-
son var också reseledare och Tomas Beyer 
körde oss.

Text: Kicki Jansson 
Foto: Tomas Beyer

Skånska Lomma Kyrkokör har fått en 
inbjudan att i slutet av november delta i 
en av Europas största körtävlingar, The 
21st International Festival of Advent and 
Christmas Music with Petr Eben Prize 
2011. Vid tävlingarna 2010 deltog inte min-
dre än 49 körer från hela Europa.

Förberedelserna med de cirka 30 kör-
satserna som skall användas började redan 
i våras. Kören som består av ett 40-tal 
sångare skall även göra konserter i Prag vid 
sidan om tävlandet, både själva och tillsam-
mans med övriga 
tävlande körer. 

I augusti bör-
jade körträningen 
med julsånger 
inför resan, även 
om det känns lite 
underligt att repe-
tera julprogram 
i augusti månad. 
Väl hemkomna 
kommer kören att 

följa upp julkonserten från förra året, då vi 
gjorde en bejublad konsert med Åsa Jinder, 
med en stor julkonsert tillsammans med 
Vocal Six. 

Crister Jonsson, 
ordförande Lomma Kyrkokör

Lomma Kyrkokör är i september Månadens 
kör på Sveriges Kyrkosångsförbunds hem
sida, www.sjungikyrkan.nu. Läs mer om, se 
och hör kören där. Vill din kör vara Månadens 
kör? Alla typer av kyrkokörer är välkomna. 
Hör av er till kj@sjungikyrkan.nu.

Lomma Kyrkokör tävlar i Prag

Skallsjö vokalensemble besökte östra 
grannlandet

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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Nio års styrelsearbete, varav fyra som 
ordförande för Svenska kyrkans Gosskör-
förening, har passerat i mitt liv. Det har 
inneburit en massa: glädje och uppgiven-
het, spänning och frustration, hopp och 
lycka – men mest av allt vänskap. Jag har 
blivit vän med de flesta som haft med goss-
kör att göra i vårt land de senaste tio åren, 
och jag har haft förmånen att träffa och lära 
känna ett antal utländska körledare. Vår 
gemenskap blir stark i arbetet med de unga, 
och ibland jobbiga, koristerna. 

Svenska kyrkans Gosskörförening ordnar 
varje år en gosskörsfestival i samarbete med 
Västerås stift. Den har i alla år med undan-
tag för 2010 hållits på Rättviks stiftsgård. 
Vi har haft ledare från England, Danmark, 
Tyskland och Sverige. Vi har uppfört verk 
som Händels Messias, Faurés Requiem, 
Mozarts Kröningsmässa och Brittens Rejoice 
in the Lamb. I år ledde jag själv de yngsta 
koristerna i mässan Barn i Guds tid. 

Kören har mestadels bestått av 100-250 
sångare mellan 7 och 30 år. Inslaget med 
manskör är en viktig del av festivalen. 
Manskören består enligt engelsk modell av 
basar, tenorer och countertenorer. Pojkar 
före målbrottet har delats in i två grupper: 
en avancerad sopranstämma och aspi-
rantgruppen för nybörjare. En fantastisk 
blandning!

Fram till 2008 åkte jag med gosskören 
från Kungsholms församling, och därefter 
har jag åkt med Stockholms Gosskör.

2003 var min då kanske 11-åriga korist 
Dennis i tre dagar inte annat än till besvär 
för den stackars huvudledaren från Salis-
bury Cathedral, Simon Lole. Min frustra-
tion gjorde att jag nästan släpade ut honom 
ur repetitionslokalen. ”Nu ringer du hem 
och berättar hur besvärlig du är!” Dennis 
fick sitta bredvid kören resten av festivalen 
utan att vara med på den grandiosa final-
konserten, till råga på allt med sina föräld-
rar i publiken. Några år senare, efter att han 
slutat sjunga för mig, kom Dennis upp på 
orgelläktaren efter en sommargudstjänst. 
Han ville bara säga hej. Det var så kul att se 
honom, och jag tänker fortfarande på hur 
mycket kören och kanske även jag betydde 
för honom.

Ett annat minne är hur en korist föll 
ner från sin säng tidigt en morgon. Han 
fick åka till Mora lasarett och kom tillbaka 
med ena armen i gips. Men åka rodel skulle 
han ändå! Efter rodelåkningen kändes den 
andra armen inte heller helt okej och det 
var bara att åka tillbaka till lasarettet. Så 
– efter fyra dagar på gosskörsfestival kom 
han tillbaka till skolan med båda armarna 
brutna och i gips. Det är ganska farligt att 
vara på gosskörsfestival…

Jag har förstås ett antal musikaliska 
minnen också. Till exempel då det ett år 
var brist på korister, och vi ledare var med 
och sjöng i Rutters Gloria för brinnande 
livet. Så roligt vi hade, så bra det blev, och 
så duktiga pojkarna var! Sen förstås alla 

Gosskör – en färskvara!
fantastiska 
vinnare av 
Årets Goss-
sopran. Min 
nervositet 
när min 
korist Nils 
Löfgren 
hade vun-
nit tävlingen och skulle sjunga Mozarts 
Laudate Dominum. Hårt slit och många 
timmars övande för många av pojkarna och 
för oss ledare. Diskussioner på kvällarna 
om målbrott, repertoar, klang, pedagogik 
och ledarstilar och nattliga promenader 
med ledare och kolleger. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla kol-
leger i styrelsen. Det känns också bra att 
konstatera att det finns nya krafter i vår för-
ening: nya gosskörer, nya ledare, stabil eko-
nomi, intresse och framtidstro. Gosskör-
sverksamhet är en färskvara. Ena året har 
man en lysande sopranstämma, och andra 
året har man äntligen fullt i tenorstämman 
– charmigt, jobbigt och omväxlande! Jag 
har varje år sett fram emot en ny festival 
och kommer så fortsätta att göra. Till sist 
skickar jag en lyckönskning till den nya 
styrelsen, och speciellt till min efterträdare 
Lars Beckman från St Hans församling i 
Linköping. 

Karin Skogberg Ankarmo
Foto: Kerstin Evén
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund?

Förbundet kyrkomusik  
i Uppsala stift
7–9 okt Ungdomskörhelg, Stiftsgården i 
 Undersvik
Anmälan och Info: Mia OldebergHuusko, 
maria.oldeberghuusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts  
kyrkosångsförbund
1 okt Barnkördag  6–11 år med IngMarie 
J anzon, Tranås
8 okt Kör för alladag ”African Music” med 
Jonathan Alexander, Saga Blomberg och Mike.
Kambale Syawite Lina. I Skäggetorp, Linköping
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin Wall
Källming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linko
pingsstift (Kurser och mötesplatser)

Skara stifts  
kyrkosångsförbund
10 sep Requiemrepetition i Vänersborg
8 okt Gospeldag i Falköping med Anki och 
Magnus Spångberg
29 okt Requiemrepetition i Vara
19 nov Barnkörläger i Nicolaigården, Lidkö
ping. Ledare Jessica och Anders Nylander
19 nov Requiemkonsert i Vänersborg med 
Hans Kennemark och musiker
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens  
kyrkosångsförbund
10 sep Vuxenkör: repetition av Hans Kenne
marks och Alf Hambes Requiem i Caroli för
samlingshem
26 sep Vuxenkör: repetition av Hans Kenne
marks och Alf Hambes Requiem i Herrljunga 
kyrka
2 okt Hans Kennemarks och Alf Hambes Re
kviem framförs i musikgudstjänst i Herrljunga 
kyrka 
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

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

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
1 okt Barnkördag i Skultuna, 610 år  
Info: Heléne Thunberg,  
thunbergslund@hotmail.com 
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

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

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
9–11 sep Ungdomskörläger på Tygegården, 
Löderup
13 nov Stifthögtid för kyrkokörer i Lunds dom
kyrka, Förklädd Gud står på programmet
Info: Katarina Koos,  
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fkl.se.

Hallands kyrkosångs-
förbund
24 sep ”Hallandsfest” med ombudsmöte, 
 Martin Luthers församlingslokaler, Halmstad
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
10 sep Kyrkosångsdag i Uddevalla
3 dec ”Födelsen” – en nyskriven kyrkoopera 
framförs i Forshälla kyrka. Övningar under 
hösten 
4 dec ”Födelsen” framförs i Christine kyrka
Info: GunBritt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 

Karlstads stifts 
 kyrkosångsförbund
Info: Ingrid Kåwe, ingrid.kawe@sensus.se 

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
24–25 sep Körläger för Z och Ylän på Lögdö 
Bruk från 10 år och uppåt
Info:  
AnnKristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.harnosand.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts södra 
 kyrkosångsförbund
Övningsdag inför Ungdomskörfestival
13 nov kl 14–17 i Umeå stads kyrka
19 feb 2012 kl 14–17 i Alhemskyrkan Skellefteå
Info stiftsförbundet: Ewa Miller,  
ewa.miller@gmail.com
Hemsida: www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts norra 
 kyrkosångsförbund
Övningsdag inför Ungdomskörfestivalen i 
 Örnäsgården, Luleå
17 sep kl 13–17 och 
11 feb 2012 kl 13–17
24–25 sep Stiftskyrkosångshögtid i 
 Malm berget
Info: ordf. Siv Larsson, siv.larsson@lr.se
Hemsida: www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
5–6 okt Studiedagar med tema Kör och Hälsa, 
för offentliganställda i kommunförvaltningarna. 
Föreläsare Töres Theorell och Alf Gabrielsson.  
I samarbete med Region Gotland
4 dec Traditionsenlig adventskonsert i Visby 
domkyrka i samarbete med GotlandsMusiken 
Info: info@korpagotland.se eller Anneli 
Utas, anneliutas@hotmail.com
Hemsida: www.korpagotland.se

Stockholms stifts 
 kyrkosångsförbund
Info: evajons@gmail.com
Hemsida: www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans 
Gosskörförening
Info: Lars Beckman,  
lars.beckman@svenskakyrkan.se
Hemsida: 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
13–15 jan 2012 i Helga Trefaldighetskyrkan, 
Uppsala: Temahelg kring juloratoriet av Hein
rich Schütz – Der freuden und gnadenreichen 
Geburth Gottes und Marien Sohnes, Jesu 
Christi
23–25 mars i Vasakyrkan, Göteborg: Temahelg
Info: info@svenskaschuetz.se 
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Kristna Dansgemen-
skapen i Sverige
9–11 sep Riksmöteshelg i Nyköping. Bl a 
undervisar Mary Jones, grundare av den Inter
nationella kristna dansgemenskapen ICDF, om 
CaraMayan, en stillsam träningsform med bön 
och bibelord
11–12 sep Instruktörsutbildning i CaraMayan, 
Nyköping
Info: Elisabet Josefsson,  
elisabetjosefsson@yahoo.se 
Hemsida: www.kdgs.org

Rikskollekt till SKsf
På Tacksägelsedagen den 9 oktober 
tillfaller Svenska kyrkans rikskollekt Sve
riges Kyrkosångsförbund. I flera år har 
Tacksägelsedagen varit rikskollektdag 
för SKsf.

Kyrkosångsförbundet har de senaste 
åren även fått en halv rikskollekt riktad 
till satsningen på barn och unga. I år var 
det den 21 augusti. 

Rikskollekterna utgör en stor del av 
intäkterna för förbundet på riksnivå. 



Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu

Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070887 02 44, info@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

Förbundsstämma i 
 Stockholm
Årets förbundsstämma för Sveriges Kyrko
sångsförbund äger rum i Ersta, Stockholm 
28–29 oktober. Kallelse har gått ut till delför
bunden. 

Nationella Ungdoms-
kören fyller fem
2006 startades Nationella Ungdomskören. 
Femårsjubileet firas i Örebro 18–20 novem
ber. Nuvarande och tidigare NUKare bjuds in 
och den 19 november kl 18 blir det jubileums
konsert i Nikolai kyrka. 

Riksfester 2012
Näst år är det åter dags för Sveriges Kyr
kosångsförbunds riksfester för vuxenkörer. 
18–20 maj i Kristianstad och Vadstena, 
21–23 september i Skellefteå. Mer informa
tion och anmälningstalong finns i den folder 
som medföljer detta nummer av Körjourna
len. Foldern finns också som pdf på  
www.sjungikyrkan.nu.

Symposium på Island 
nästa höst
Vart fjärde år arrangeras Nordiskt Kyrko
musiksymposium i något av de nordiska 
länderna. Nästa symposium äger rum i 
 Reykjavik 6–9 september 2012. Mer infor
mation finns på www.Nks2012.is. 

 

Barn           
    och stjärnor
Riksfest för unga röster

Täby 12-13 november 2011
Läs mer på www.sjungikyrkan.nu. Anmälan senast 16 sep

Sista chansen att  
anmäla barnkören!

Sveriges Kyrkosångsförbunds åttonde 

Ungdomskörfestival 

Luleå domkyrka
16-18 mars 2012

För körsångare 15-25 år

Repertoar: Händels Messias

Preliminäranmälan senast 11 januari

I samarbete med 

I ett vårvintrigt Luleå

     Luleå 16-18 mars 2012

Vintermöte i Sigtuna                   9-11 januari 2012
Föredrag      Seminarier      Gudstjänster      Sång        Konsert     Samtal

Ann Heberlein och Syster Ragnhild kommer.  Välkommen du också!
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

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

POSTTIDNING B

Timmele Ungdomskör tillbringade 
i juni en vecka i gospelns okrönta 
huvudstad Chicago. Körledare 
Arne Gunnarsson berättar om den 
omtumlande resan som startade 
med att kören besökte Stockholm 
Gospel och lärde känna den karis-
matiske sångledaren Walter Owens. 

Walter Owens fick hela konserthuset i 
Stockholm att svänga, en upplevelse som 
ledde till den svindlande tanken att göra ett 
besök hos honom i Chicago. Pengar bevil-
jades från Kyrkonämnden i Ulricehamn, 
Sensus Studieförbund och Timmele för-
samling. Kören medverkade i musikguds-
tjänster där kollekt upptogs för resan och 
var och en fick betala en summa. 

Rymmer tio tusen
Det första mötet med kyrkorna i Chicago 
skedde i Bright Star Church of God in 
Christ, där vi hade körövning. Innan dess 
hade vi träffat församlingens pastor Chris 
T Harris på en restaurang i de så kallade 
svarta områdena ”South Side”, vilket blev 
uppenbart då vår ljushyade grupp kom in. 

Efter övningen deltog vi i gudstjänsten 
tillsammans med församlingens kör. Där-
efter följde körövning i nästa kyrka, Salem 
Baptist Church. Överst på byggnaden ståtar 

texten ”HOUSE of HOPE. Kyrkan, som ser 
ut mer som ett jättestort idrottskomplex, 
rymmer tio tusen besökare. Nästa dag 
fick vi en ordentlig körövning med Walter 
Owens i övningslokalen i kyrkans adminis-
trationsbyggnad. 

I Bright Star Church ett par dagar senare 
blev gospelgudstjänsten lite väl karismatisk 
för oss svenskar. Yttringar som tungomåls-
talande, människor som helt ohämmat 
låg på golvet, någon bankade i väggen och 
många hade tillrop som faktiskt kändes 
smått obehagliga.

Sista dagen i Chicago medverkade vi 
i gudstjänsten i Salem Baptist Church. 
Körövningen började klockan 06.45, guds-
tjänsten 10. Vi hade under gudstjänsten 
tillgång till flera stora monitorer, medhör-
ning och en särskild textmonitor. Hela 
gudstjänsten visades på internet. 

Applåder och cirkuskonster
Dop av tjugofemtalet nya medlemmar 
ingick. Predikan, som hölls av pastor 
James T Meeks, följdes av applåder och 
tillrop. Flera talare infanns sig i ”predik-
stolen”, däribland Jesse Jackson, före detta 
presidentkandidat. För att få igång för-

samlingen fungerade Jamie Simond som 
worshipleader med diverse cirkuskonster. 
Gudstjänstupplevelsen blev optimal då 
worshipleader, kör och körledare, liturgiska 
dansare och de mycket samstämda musi-
kerna kom samman. 

Gudstjänsten avslutades med nattvard. 
En skål skickades runt med en liten för-
packning likt ”en mjölk till kaffet”. I själva 
locket fanns oblaten. På given order intogs 
oblaten och det alkoholfria vinet. Sedan 
kom skålen tillbaks och förpackningen 
samlades in. 

På söndagskvällen avslutade vi gospel-
veckan med ett gudstjänstbesök i Fellowship 
Missonary Baptist Church. Där var tempot 
till en början mycket lugnt för att öka i 
intensitet ju längre gudstjänsten pågick. 
Under predikan samarbetade pastor och 
musiker för att öka på känslorna i själva 
gudsupplevelsen. Kören kom in då och då 
för att ytterligare förstärka upplevelsen. 

Ungdomskör reste till gospelns  
huvudstad

Bakifrån,  Arne Gunnarsson, Evelina Fritzson, 
Folmanis, Jennie Ringman, Walther Owens, 
Therese Hagberg, Angelica Augustsson, Emma 
Liljedahl. Med på resan var även ledaren Berith 
Gunnarsson och reseledaren Håkan Fermer-
gård. Foto: Arne Gunnarsson

Gudstjänst i Salem Baptist Church.

Utsikt över Chicago. 


