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Körsången – i alla perspektiv
Musik och sång har en stark ställning i
Svenska kyrkans kyrkoordning. Kapitel 34,
om kyrkans anställda, stadgar i § 1 att det i
varje församling ska finnas en kyrkoherde
och minst en kyrkomusiker – samt efter
behov fler anställda. För kyrkosångens
framtid är det en viktig paragraf.
Här skiljer vi oss från stora musikländer
som England och Tyskland. Där kan gudstjänstmusiken skötas med cd-spelare eller
av fritidsmusiker. Någon musik blir det då
också. Men körer blir det knappast. Det
är just vad gäster från dessa länder lägger
märke till hos oss: Så många körer överallt!
Sångens och musikens starka ställning visar sig även i att kyrkomusiker vid
sidan av diakon, pedagog och präst är en
av fyra ”profiler” i kyrkans verksamhet. De
motsvaras av fyra yrkesutbildningar som
kyrkan delvis har ansvar för.
Å andra sidan frågas det ibland: Var finns
musiken i kyrkoordningens paragraf om församlingsinstruktionen? En församlingsinstruktion ska innehålla dels regler som domkapitlet fastställt, dels ”ett pastoralt program
för församlingens grundläggande uppgift att
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission” (57:5).
Ser man det som fyra olika uppgifter
kan man undra vart musiken tog vägen,

och själavården. Tyvärr ses det så i de regler
för verksamhetsindelning som häromåret
kom från kyrkostyrelsens kansli. Enligt
vissa signaler ska de omarbetas. Det får vi
hoppas, för kyrkoordningen talar om en
enda uppgift, en uppgift som ses ur fyra
perspektiv. Det är som om man ställer sig
i olika hörn av ett rum och betraktar en
möbel i rummets mitt. Då framträder olika
sidor olika tydligt från olika hörn.
Ser man församlingen från gudstjänsthörnet syns söndagens gudstjänst bra, men
också körövningen dessförinnan, andakten
i barngruppen och mycket annat. Från diakonins hörn framträder soppkök, hembesök
och annat som diakoner gör, men kanske
även körövningen, där någon förbisedd
blev uppmärksammad. Ur undervisningens
perspektiv syns barngrupper igen, konfirmandlektioner, dopsamtal med mera, och
givetvis körövningen, där både texter och
musik undervisar i kristen tro och Guds lov.
Ur missionens perspektiv kan man också se
hela körverksamheten, för både att sjunga i
kyrkan och att lyssna till körsång är beprövade vägar till Gud för den som stod utanför.
Att församlingarna uppskattar sina körer
och den stimulans dessa får genom kurser,
vintermöten, riksfester med nyskriven

”Ur missionens perspektiv
kan man också se hela
körverksamheten”
musik, det visar den rikliga kollekt de ger
till Sveriges Kyrkosångsförbund på Tacksägelsedagen och förhoppningsvis får lov att
ge även kommande år. Förbundet står och
faller med denna kollekt, så den är inte oväsentlig för kyrkosångens framtid i Sverige.
Kyrkosång är både förkunnelse, Guds
ord till oss, och tillbedjan, vårt tack och lov
till Gud, en förövning till lovsången från
skaran som ingen kan räkna, en försmak av
glädjen hos Gud bortom tid och rum. Predikningar blir det inga i himlen, det behövs
inte längre. Men
sång och musik
lär det bli. Det
är kyrkosångens
stora framtid.

Erik Aurelius
Biskop emeritus och
förbundsordförande
i Sveriges Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader
”Det roliga i kråksången är att det kommer en ny kollega.”

Jag har blivit en veteran på Sveriges Kyrkosångsförbund! Jag började min tjänst för
drygt tre år sedan och nu ser jag min tredje
kollega sluta. Tack och lov har jag goda skäl
att tro att de inte slutar på grund av mig.
Mitt arbete och mina kolleger utgör en
viktig del av mitt liv. Då och då är det skönt
att som ensamredaktör kunna bolla ett och
annat Körjournaligt med en kollega och
jag har också en del mindre arbetsuppgifter
som är tydligt samarbetskrävande. Och
så behöver man någon att bara prata med
emellanåt när man sitter ensam på sin kam-
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mare, vilket vi anställda på SKsf gör.
När en arbetskamrat ska sluta påbörjas
en sorgeprocess, för jag vet att i de allra
flesta fall ebbar kontakten ut, hur goda vänner man än har blivit.
Tidigare kamreren Jan Rudérus var dock
på väg mot pension redan när jag började,
och kontakten med honom fortsätter dessutom med psalmrebusar och notskrifter.
Med förbundssekreteraren Drew Baldwin, som slutade i somras, var det annorlunda. Vi hade blivit ett team och goda vänner, och han hade starkt bidragit till att jag
kunnat ta tag i viktiga delar av mitt liv.
Så ska nu också Agneta Lundell sluta.
Vi fann varandra direkt, då för drygt två år
sedan när hon tillträdde kamrerstjänsten.
Många goda idéer har fötts i våra samtal, vi
har utbytt såväl glädjeämnen som frustrationer vad gäller jobb, barn, män, väder och
en massa annat. Och som vi har skrattat!

Jag sörjer att Agneta slutar, men förstår
hennes val – man kan inte säga nej till ett
jobb man har sneglat på i åratal.
Det finns dock något fint i kråksången
– det kommer en ny kollega. ”Vissa säger
att Gud finns i detaljerna”, påpekar fågelkonstnären Karl Mårtens som jag nyligen
upptäckt. Det gäller inte bara fågelmåleri,
det gäller också kamrersrekryteringar, kan
jag tala om. Den som är nyfiken kan fråga
mig eller vår nya förbundskamrer Monica
Pettersson Forsberg vad jag menar.
Och ja, du som känner igen Monica på
bilden på sidan 23 har skäl till det. Hon var
nämligen omslagsflicka i förra numret av
Körjournalen. Det var emellertid ett bra tag
innan hon sökte kamrerstjänsten.
Tack Agneta, och välkommen Monica!
Marita Sköldberg
Redaktör
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Körkort

Körsångaren

Åsa Hagberg var namnet

Pamela
Charbachi,
Linköping

– På sidan 16 var det en väldigt trevlig artikel om en psalmförfattare, men det står inte vad hon
heter, sa den vänliga Körjournalenläsaren i telefon.
Ja, ibland kan det gå väldigt fel. Som att man inte skriver ut namnet på den man intervjuar.
Det är nog första gången under redaktörens journalistår som det har hänt, men någon gång
ska vara den första. En bildtext med namnet Åsa Hagberg hade verkligen varit på sin plats.
Också psalmillustratören Charlotta Folkelind
blev lite illa behandlad. Den som letade kunde
förvisso hitta hennes namn, men det var inte
helt enkelt. Och den som fotograferat henne
fick inte alls med sitt. Fotografen heter Mari
Nilsson.
Förlåt Åsa, Charlotta och Mari, och förlåt alla
läsare som jag har hållit i ovisshet!
(sid 12/1:) Charlotta Folkelind.
Foto: Mari Nilsson

(sid 16/1:) Åsa Hagberg.

Vilken kör sjunger
du i?
– Happy Voice i Tomaskyrkan. Det är
en bra kör. Vi är över
20 i kören, kanske 30. Jag började i Diamanterna när jag var 5 år. Min storasyster
gick där så jag följde med henne och blev
intresserad. Sen gick jag över till Happy
Voice när jag var 8–9. Nu är jag 10.
Sjunger ni i stämmor?
– Ibland gör vi det. Jag tycker om att
sjunga i stämmor, då sjunger jag alt.

Ljuvlig påskpassion

Sjunger du solo någon gång?
– Ja, ibland, i kören.

Limetårta

Hur ofta sjunger ni upp?
– Tre gånger per termin sjunger vi i
gudstjänsten i Tomaskyrkan. Vi sjunger
Gud-sånger och roliga sånger. I mässan
sjunger vi ibland tillsammans med Diamanterna. Vi gör många musikaler också.

Den första träffen på sökordet ”påskpassion” på google är ett recept från recept.nu på en limetårta. Så förutom musikaliska och dramatiska passioner bjuder Körjournalen i detta nummer
även på en kulinarisk. Receptet är nu beprövat och modifierat, det tar tid eftersom tårtan ska
tillbringa några timmar i frysen, men är alls inte svårt att göra. Njut till påskmiddagen!

Färdig på 5 timmar

Vad då för musikaler?
– Julmusikalen gör vi varje år. I julas var
jag Maria, jag sjöng Himlen i min famn.
Det gick bra. Vi har gjort en Disneymusikal, en musikal som någon blir mobbad i
och Ängel utan vingar.

Ingredienser
Botten:
300 g mandelmassa
1 ägg
2 äggvitor

Vad är det bästa med att sjunga i kör?
– Att vara med andra, och man tränar
rösten. Det roligaste är musikalerna.

Fyllning:
4 dl vispgrädde
skal av 1-2 limefrukter,
saft från 1
1 dl florsocker
2 äggulor
Garnering:
3-4 passionsfrukter
lime i klyftor
färsk mynta

Foto: Marita Sköldberg

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader. Vispa äggvitorna till hårt skum. Riv mandelmassan och rör ihop
med ägget och äggvitorna. Häll smeten i en smord form med avtagbar kant, cirka 23 centimeter i diameter. Grädda botten i nedre delen av ugnen i cirka 20 minuter. Låt kallna.
2. Tvätta limefrukterna, riv av det yttersta skalet. Vispa grädden. Blanda ner limeskal och saften
från en lime. Tillsätt florsocker och äggulor. Bred ut limegrädden över kakan och ställ den i frysen i minst 4 timmar.
3. Ta ut kakan ur frysen en stund före serveringen. Halvera och gröp ur passionsfrukterna
och fördela fruktkärnorna över tårtan. Klyfta lime och lägg på tårtan tillsammans med blad av
mynta.

Redaktör: Marita Sköldberg
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Ska ni sjunga i påsk?
– Ja, det närmaste är en påskmusikal,
om när Jesus dog och uppstod. Den gör
vi också varje år. Förra året var jag en
lärjunge. Jag glömmer sångerna efteråt,
men sen när jag sjunger dem igen några
gånger så kommer jag ihåg dem. Innan
det tränade vi för att åka till Skåne (på
Riksfest för unga röster, läs mer på sid
19, reds anmärkning).
Text: Marita Sköldberg
Foto: Helena Ritzén
Fotnot. Se, läs om och lyssna till Happy
Voice som är Månadens kör i mars på
www.sjungikyrkan.nu.

Prenumerationspris:
150 kr/år (sex nummer). Rabatterat
pris vid fler än 6 prenumerationer.
Annonsbokning:
Display i Umeå AB
090-711 512
Ola Tallbom
ola.tallbom@display-umea.se
För information om annonser
och prenumerationspriser
www.sjungikyrkan.nu

Design och produktion:
www.mwgrafiskform.se
Tryckeri
Trydells
www.trydells.se
Omslagsbild
Foto: Marita Sköldberg
Nästa nummer av Kyrkokörjournalen
kommer den 16 maj.
ISSN 1101-9670

3

Nyheter

Kulturrådets bidrag
på samma nivå

Sveriges Kyrkosångsförbund har för 2013
beviljats ett bidrag från Statens kulturråd på 400 000 kronor, samma summa
som förbundet har fått de senaste åren.
Sammanlagt får 22 amatörkulturorganisationer dela på 11 570 000 kronor, exakt
samma summa som i fjol. En organisation
har tillkommit, Ideell kulturallians, som
får 350 000 kronor.
Sveriges Hembygdsförbund får den
största ökningen, från 470 000 till 580 000
kronor, medan den största bidragstagaren
Amatörteaterns Riksförbund, får en minskning med 200 000 kronor och landar på
2,5 miljoner. Sveriges Körförbund får näst
mest pengar, 2 135 000 kronor, vilket är en
viss minskning från i fjol, då förbundet fick
extrapengar för organisationsutveckling.

Riksfester i Borås
och Örnsköldsvik

2015 blir det åter riksomfattande körfester
för kyrkokörer. Sedan 1927 arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund riksfester i samarbete med lokala församlingar, oftast har
det varit vart tredje år.
Riksfest 2015 kommer att äga rum i
Borås och Örnsköldsvik under Kristi himmelsfärdshelgen, 15–17 maj. Det blir plats
för totalt omkring 1200 körsångare.

Musikgiganter har
gått ur tiden

Körnestorn Eric Ericson avled den 15
februari, 94 år gammal. Under 40 år ledde
han manskören OD i Uppsala, under drygt
30 år Radiokören och sin egen Eric Ericsons kammarkör var han engagerad i alltsedan starten 1945. Han har också gästdirigerat många av världens mest betydande
körer. 2009 fick han ett körcentrum uppkallat efter sig; Eric Ericson-hallen i gamla
Skeppsholmskyrkan i Stockholm.
Tio dagar före Ericson avled en annan
nordisk musikpersonlighet, den norske
tonsättaren och kyrkomusikern Egil Hovland. Han blev 87 år gammal. Hovland är
upphovsman till 18 psalmer i Den svenska
psalmboken, däribland Måne och sol och
Han gick den svåra vägen. De flesta av
texterna till dessa psalmer är skrivna av
Britt G Hallqvist eller hämtade ur Bibeln.
I Psalmer i 2000-talet finns ytterligare tre
psalmer av Egil Hovland, som också skrivit
många körverk.
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Kollektbeslut kan
avgöra SKsf:s framtid
Den 24 april ska kyrkostyrelsen fatta
beslut om vilka som ska få rikskollekter 2014. Kyrkosångsförbundet
känner viss oro på grund av den kollektutredning som antagits.
Men det här är inte revolutionerande förslag, menar Levi Bergström, 1 vice ordförande i kyrkostyrelsen.
– Det blir långa diskussioner om rikskollekterna varje år, säger Ingrid Smittsarve
(C), 2 vice ordförande i Svenska kyrkans
kyrkostyrelse.
I fjol stod hon bakom ett yrkande som
gick emot förslaget från arbetsutskottet,
där hon själv sitter med. Hennes yrkande
gick igenom, vilket innebar att Sveriges
Kyrkosångsförbund (SKsf) fick en och en
halv rikskollekt i stället för föreslagna en.
Men att det var just Ingrid Smittsarve som
stod bakom yrkandet var utan betydelse,
menar hon.
– Vi i au väntade med diskussionen, för
vi visste att det fanns olika synpunkter i
kyrkostyrelsen och att det ändå skulle diskuteras där.
Alla utom de sex socialdemokraterna
röstade för Ingrid Smittsarves yrkande.

Tydliga kriterier
I år har kyrkostyrelsen att ta hänsyn till en
ny utredning, som anger tydliga kriterier

för rikskollektändamål. Dels måste ändamålen gälla Svenska kyrkans egen verksamhet eller verksamhet i vilken Svenska
kyrkan är engagerad, dels måste de främja
något av följande: arbete bland barn och
unga; internationell diakoni och mission;
diakonalt arbete; ekumeniskt arbete.
Från Kyrkosångsförbundets sida har det
funnits en oro för att organisationen kan
förlora hela eller del av rikskollekten, eftersom utredningen bland annat säger att kollekter inte får gå till administration, annat
än för barn- och ungdomsorganisationer.
– Jag kan verkligen hålla med dem som
har utrett om att vi ska ge rikskollekt till
de mest utsatta, men samtidigt har de inte
förstått konsekvenserna för oss. Om vi inte
får kollekt eller anslag behöver vi lägga ner,
säger SKsf:s ordförande Lena Fagéus.
– Vi kan i huvudsak få kollekt till vårt
stora arbete bland barn och unga. Med
verksamheten för vuxna, nykomponerad
musik med mera är det annorlunda. Men
man behöver ha hela spektret.
Utredningen föreslår också att Tacksägelsedagen, som länge varit vikt för SKsf,
ska gå till Svenska kyrkans internationella
arbete. Just detta har inte varit uppe till diskussion i arbetsutskott eller kyrkostyrelse,
enligt Ingrid Smittsarve och Levi Bergström. Lena Fagéus menar att det är av stor
betydelse att SKsf fortsatt får kollekt just på
Tacksägelsedagen.
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– Vi tror att det är väldigt viktigt, Tacksägelsedagen är en symbolisk dag för körsången i kyrkan. Vi sjunger Guds lov och kören
hjälper oss att höja det lovet. Körerna medverkar nästan utan
undantag den dagen. Det är också en relativt välbesökt dag vilket
förstås märks i kollektens storlek.

SKsf söker två
Tiden för att ansöka om rikskollekter för 2014 gick ut 1 mars.
SKsf har ansökt om två rikskollekter.
– De senaste tio åren har vi verkligen satsat stort på barn och
unga, det senaste är våra riksfester för unga röster, som nu varit
för tredje gången, det är en stor del i vår ansökan, säger Lena
Fagéus.
Efter att ansökningarna har kommit in granskar kyrkokansliet
dem och ger ett förslag till arbetsutskottet som träffas i början av
april och bereder ärendet inför kyrkostyrelsen.
– Körsångarna har agerat rätt mycket, bland annat med en
panel med kyrkopolitiker i höstas. Vi får väl se om det har gett
något resultat, säger Ingrid Smittsarve och fortsätter:
– Men det kanske finns andra sätt att finansiera verksamheten,
till exempel genom att söka anslag.
SKsf har också ansökt om anslag på två miljoner från Svenska
kyrkan, eftersom processerna med rikskollekt och anslag är parallella. Men helst vill förbundet få rikskollekt.
– Det är något med det engagemang som sker i församlingen
och kören i och med en kollekt. Det är annat än om det kommer
ett anonymt anslag, menar Lena Fagéus.

Färre rikskollekter
Levi Bergström (S) tror inte att det blir svårare att fatta beslut om
rikskollekter i år.
– Det är en styrka för kyrkostyrelsen att man nu har utrett det
hela en gång till. Jag tror att man kommer att följa utredningens
förslag till största delen. Men det här är inte revolutionära förslag,
det är inte så stora förändringar.
En förändring är emellertid att antalet rikskollekter ska minska
till max 28, under 2013 är de 29 till antalet. Församlingarna ska få
bestämma mer.
Efter besluten i våras om kollektutredningen och rikskollekterna för 2013 har kollekterna inte diskuterats i vare sig au eller
kyrkostyrelsen, säger både Ingrid Smittsarve och Levi Bergström.
Lena Fagéus menar att oron för rikskollekten på ett sätt har
varit bra för Kyrkosångsförbundet.
– Det har inneburit att vi står upp och visar vad vi gör, och att
fler nu vet om att vi finns.

Text och foto: Marita Sköldberg

Ekerö Körvecka

Körweekend
nära!

på Nötesjö konferenshotell i Skåne
Pris från 575:- per person i dubbelrum
med helpension.
Härliga lokaler för körövning med utsikt
över öppna landskap.

Körresa
långt bort.

Vi vet vad som krävs för ett lyckat
konsertarrangemang!
Vi skapar körresor som bär frukt!
Lena Sjöberg, med lång och gedigen erfarenhet
av körresor och körarrangemang, hjälper er
gärna att arrangera ert nästa körevent.
Telefon 040-48 38 01, lena@smakfullamoten.se

5-10 augusti 2013

Välkommen till
sommarens körhändelse

Sjung verk av Steve Dobrogosz, skapa musik
med sångare från hela landet
Kerstin Baldwin, dirigent
Anna Christoffersson, sång
Och Steve Dobrogosz själv!
Läs mer & anmäl dig: www.ekerokorvecka.se
Senast 1 maj!
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Foto: Johan Månsson

Box 41, 230 32 Malmö-Sturup | Tel: 040-48 38 01
www.smakfullamoten.se | www.notesjo.se
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Vad är det vi sjunger? del 2

Daniel Braw

Lidelse i centrum för passionen
Psalm

Passion

Kantat
Motett
Requiem
Oratorium

När vi idag hör ordet passion tänker vi sannolikt först och främst på
lidelse – passionerade kärleksförhållanden eller passioner i betydelsen
glödande intressen. Det finns rentav
en svensk tidskrift som heter Passion for Business. Men i kyrkomusikens värld är passion något annat.
Nog finns det i verk som J S Bachs Johannespassion och Matteuspassion åtskilligt av
vad vi även i modern mening skulle kunna
kalla passion, men namnen har de av en
annan anledning. Passion är nämligen ett
gammalt ord för Jesu lidande och död, och
för den delen för lidande överhuvudtaget;
det går tillbaka på latinets passio.
De så kallade passionsverktygen, som är
flitigt förekommande i senmedeltida konst,
är alltså de medel som användes för att plåga
Jesus: spikarna, törnekronan, pelaren vid
vilken han gisslades och så vidare. Först på
1600-talet började ordet användas i betydelsen entusiasm eller stark känsla för något.

Medeltida grupper
Ordet passion kom in i musiken genom de
framställningar av Jesu lidande som gjordes
under medeltiden, då evangeliernas lidandesberättelser sjöngs av en grupp personer
som representerade de olika gestalterna i
evangeliet. Denna idé kom så småningom,
på 1400-talet, att omsättas i regelrätta flerstämmiga kompositioner. Heinrich Schütz
(1585–1672) skrev inte mindre än tre passioner: enligt Matteus (SWV 479), Lukas
(SWV 480) och Johannes (SWV 481).
Med tiden kom passionen att delvis
frigöras från sitt liturgiska sammanhang
och även textmässigt började man gå bor-
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Andrea Mantegna: Korsfästelsen, 1457-1459.

tom den rena bibeltexten. Bachs båda passioner innehåller således kommenterande
och reflekterande partier som fördjupar
händelseskildringen och knyter an till
åhörarens egen verklighet.

Blomstring på 1700-talet
En viktig person i detta sammanhang var
den tyske poeten Barthold Hinrich Brockes
(1680–1747), som skrev passionslibrettot
Der für die Sünde der Welt gemartete und
sterbende Jesus (Den för världens synder
pinade och döende Jesus). Denna text kom
att tonsättas av en rad tonsättare under
1700-talet: Telemanns och Händels tonsättningar är kanske de mest kända, men
även idag mindre kända tonsättare som
Reinhard Keiser (1674–1739) och Johann
Friedrich Fasch (1688–1758) tonsatte den
så kallade Brockespassionen. (Den senares
Passio Jesu Christi finns för övrigt utgiven
på skivbolaget Naxos.)
Den tidigare delen av 1700-talet kan
ses som ett slags blomstringsperiod för
passionen i kyrkomusikalisk mening –
Telemann lär ha skrivit en ny passion varje
år – men ganska lite av vad som skrevs har
överlevt. Till och med Bachs Matteuspassion glömdes bort, tills den återupptäcktes
och framfördes under ledning av Felix
Mendelssohn 1829.

Till Sverige på 1890-talet
Till Sverige kom dessa passioner ännu
senare – Matteuspassionen introducerades
i Stockholm 1890 och Johannespassionen
först 1898. (Mozarts Requiem och Händels
Messias framfördes däremot redan 1805 i
Sverige.) Idag framförs de desto oftare, och
har en självklar plats i den kyrkomusikaliska repertoaren.

Nutida passioner
Skrivs det då inga nya passioner? Jodå.
Den polske tonsättaren Krzysztof Penderecki skrev en Lukaspassion 1963, Arvo
Pärts Passio Domini Nostri Jesu Christi
secundum Joannem kom 1982 och till
Bachåret 2000 skrev den ryska tonsättaren Sofija Gubajdulina också en Johannespassion. Ytterligare en kom 2007, den
skotske tonsättaren James Macmillans St
John Passion. Intressant ur musikhistoriskt perspektiv är att Macmillan själv har
beskrivit det som att hans passionsmusik
har sin grund i den katolska kyrkans långfredagsliturgi, det sjungna återgivandet av
Johannesevangeliet – det vill säga där som
passionen började.
Och också i Sverige lever passionen – i
form av Fredrik Sixtens Markuspassion
(2008) och Rolf Martinssons Lukaspassion
(2012).
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Text Marita Sköldberg

Långsamma treklanger
från öst
Arvo Pärt.

Foto: © Universal Edition
/ Eric Marinitsch

En långsamhetens kultur. Så beskriver Gunnar Enlund musiken i Arvo
Pärts Passio, som han gör med Stora
Kopparbergs kyrkokör i Falun på
långfredagen.
För två år sedan framförde kören estländaren Arvo Pärts Johannespassion för första
gången, också då på långfredagen.
– När vi hade gjort det kände vi att vi
ville göra det igen. Inte så att det blir en
tradition av det – det blir en press – men
vi ville göra det igen. Musiken berörde oss
starkt med sin säregna och speciella stämning, säger Gunnar Enlund, som leder
kören.
Nu, liksom då, är det ett framförande
som gäller. Kören utgör i vanlig passionsordning folkets röst, och vissa enskilda
personers. Jesus partier sjungs av barytonen Richard Hamrin och Pilatus partier
av tenoren Johan Christensson. Men
evangelisten är olik den i exempelvis Bachs
passioner. I Passio är det en vokalkvartett
som innehar evangelistrollen, en person i
varje stämma. Medan solisterna och kören
ackompanjeras av orgel samverkar evangelistkvartetten med en instrumentalkvartett
på violin, oboe, cello och fagott.

Fyra evangelister
Passio är 75 minuter lång. Evangelistkvartetten, som i det här fallet består av fyra
körsångare från Falun, sjunger mest, ibland
tillsammans, ibland en och en. Kören
sjunger en knapp fjärdedel av tiden, bedömer Gunnar Enlund.

Arvo Pärt föddes i Estland 1935 och har
verkat som tonsättare alltsedan ungdomen.
Hans tidiga tonsättningar är i hög grad
experimentella, men efter flera tysta år på
1970-talet då han bland annat studerade
gregorianik fick hans skapande en helt ny
inriktning, förankrad i ortodoxa kyrkans
andlighet.
Han gick i landsflykt 1980. Numera
delar han sin tid mellan Berlin och Estland.
Pärts särskilda kompositionsteknik
bygger på enkla treklanger. Han kallar den
själv för tintinnabuli, vilket är latin för små
klockor.

Gott om tid
Passio skrevs 1982. Språket är latin, texten
är hämtad ur Johannesevangeliet 40:1–18.
– När man känner till innehållet lär man
sig faktiskt lite latin, men det är bra att ha
den svenska texten, så den delar vi ut till
dem som kommer och lyssnar.
Det går långsamt hela tiden, säger Gunnar Enlund om verket.
– Det avviker från mycket musik runtomkring oss – den går ju så fort – så det blir
en meditation, man får gott om tid. Om man
stressar med det går det faktiskt inte.

Upplev en
passion i påsk
Åtskilliga passioner har redan framförts i
Sveriges kyrkor under mars månad, framför allt på palmsöndagen. Bland annat har
En svensk Markuspassion av Fredrik Sixten
gjorts i Karlstad, Nybro och Härnösand
och Lukaspassionen av Rolf Martinsson har
framförts i Uppsala, Heby och Falun. Men
även i påskhelgen finns chansen att se en
klassisk påskpassion. Här listas några.

Matteus
Matteuspassionen
av Johann Sebastian Bach
Engelbrektskyrkan, Stockholm skärtorsdag och långfredag
Medverkande: Drottningholms Barockensemble
och medlemmar ur Radiosymfonikerna,
Engelbrekts
kammarkör
och Diskantkör från Adolf
Fredriks
musikklasser
samt solister.
Lunds domkyrka, dymmelonsdagen
MedverDen store passionskompokande:
sitören, J S Bach.
Malmö Kammarkör med
solister och orkester
S:t Andreas kyrka, Malmö, långfredagen
Medverkande: Malmö Kammarkör med
solister och orkester

Johannes
Johannespassionen av Johann
Sebastian Bach
Annedalskyrkan, Göteborg, påskafton
Medverkande: Guldhedskyrkans kammarkör
med barockorkester och solister.
Varbergs kyrka, långfredagen
Medverkande: Varbergs motettkör,
barockorkester och solister.

Passio av Arvo Pärt
Stora Kopparbergs kyrka, Falun,
långfredagen
Medverkande: Stora Kopparbergs kyrkokör
med kvartett, solister och instrumentalister.

Stora Kopparbergs kyrkokör. Foto: Mats Tanse
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Vad
är det vi isjunger?
Passioner
Påsk del 2
Projektledaren Kurt Olsson är numera
pensionär, men var under många år
kyrkoherde i Uddevalla.

På Kungstorget i Uddevalla framförs passionsspelet på långfredagen kl 15 och påskafton kl 13.

Ekumenisk passion sätter
Uddevalla på kartan
en mobb som mest vrålar och så en stor
folkmassa. Totalt består musikalen av ett
tiotal sånger, mest i pop-musikalgenren,
med lite tal emellan. I ett orkesterdike finns
plats för piano, gitarr, bas och en liten stödjande doakör.

Ett Oberammergau i miniatyr. Det
var kyrkoherde Kurt Olssons vision
om Uddevalla när han för många
år sedan kom hem från en bayersk
resa. I år görs passionsspelet för
elfte året, mitt i stan. Uddevallaborna strömmar till, och kyrkornas
samarbete växer.

Många körsångare

Det stora Kungstorget ligger öde denna
fredag, så när som på någon enstaka flanör
och ett par barn som jagar varandra runt
foten av Carl X Gustaf. Annat blir det om
några veckor, när en 80 personers ensemble
dramatiserar berättelsen om Jesu lidande,
död och uppståndelse.
– Är det fint väder kan det vara tusen
personer per dag som kommer och tittar,
berättar Kurt Olsson, projektledare för Passionsspelet i Uddevalla, som framförs på
långfredagen och påskafton.
Han hävdar att torget kan ta 3000, så det
finns rum för fler. Fler finns det också rum
för i ensemblen, som bestått av cirka 80
personer de senaste åren.
– Folkskaran kan bli hur stor som helst,
säger Johanna Hoffman, som nu spelar
Maria Magdalena för nionde året.
Det finns ett tiotal namngivna roller, en
lärjungaskara med både män och kvinnor,

Ramberättelsen utgörs av att en reporter
från nutiden kommer till det dåtida Jerusalem och möter Maria Magdalena.
– Det är reportern och Maria Magdalena som har flest solopartier, reportern
har en del längre textpartier också, där
han berättar om vad som händer, berättar
Johanna Hoffman.
Folkmassan sjunger tre- och fyrstämmigt. Det är repetitioner varje söndag under
ett par månader före påsk, själva körövningarna är det ofta kyrkomusikern i Svenska
kyrkan som håller i. Många av dem som
är med sjunger i kör i någon av kyrkorna,
andra passar på att vara med och sjunga just
denna begränsade period på året.
– Det finns allt från dem som är väldigt
vana körsångare till dem som bara tycker
att det är roligt att sjunga. Det är från
3-4-åringar till dem som är över 70, säger
Johanna Hoffman.
Alla är välkomna att vara med – kan
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Foto: Marita Sköldberg

”Då stoppade jag in en idé
i hjärnan: Var i Uddevalla
kan jag göra en miniatyr av
detta?”

Kurt Olsson

man inte göra något annat får man vara
med i mobben.
Jesus sjunger dock ingenting. Hans solo
är en vandring. När han har fått sitt kors
går han runt hela torget medan ensemblen
sjunger ”För att du inte tog det gudomliga
dig till en krona…”.
– Folk blir väldigt tagna, det är en tung
scen, menar Johanna.
Överhuvudtaget ser man mycket känslor
Johanna Hoffman är musikansvarig i Fristaden och gör rollen som Maria Magdalena.
Harry Loewen odlar Barabbasskägg.
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Foto: Passionsspele
n

i publiken, fortsätter hon. Under korsscenen sitter, eller står, människor och gråter.

Barabasskägg
Vi befinner oss i Fristaden, en av kyrkorna
i passionsspelssamarbetet, och den där
Johanna är musikansvarig.
– Handlar det om passionsspelet, frågar
Harry Loewen, när han passerar vårt bord
på väg till renoverandet i den intilliggande
kyrksalen.
Harry visar sitt skägg, som han har låtit
växa inför passionsspelet.
– Jag har haft lite olika roller, men i år är
jag Barabbas, säger han.
Han har varit med i spelet varje år, och
han har också tillverkat korsen, berättar
han innan han fortsätter in till annat hantverkande.
Det var under en resa till Oberammer-

gau för över 20 år
sedan som fröet
till ett passionsspel
i Uddevalla såddes
hos Kurt Olsson.
– Vi var på en
extraföreställning av
passionsspelet där,
på grund av något
jubileum – annars
har de det bara vart
tionde år. Då stoppade jag in en idé i
hjärnan: Var i Uddevalla kan jag göra en
miniatyr av detta?
Flera år senare
anställde Kurt Olsson, då kyrkoherde i
Uddevalla, en församlingsassistent. Denne
kände till en musikal som kunde passa för
Kurts idé, nämligen Se mannen av Urban
Ringbäck och L O Forsberg. Därmed var
bollen i rullning. Passionsspelet blev en
angelägenhet för alla kyrkor i stan och
kommunen blev intresserade av att sponsra
arrangemanget som skulle äga rum ute på
Kungstorget.
Passionsspelet kostar 100 000 kronor
per år. Det mesta går till scenbygge och
ljudanläggning. Något inträde tas inte.
Kyrkorna står för 50 000 kronor och lika
mycket kommer från sponsorer, främst
kommunen, Uddevalla energi, Uddevallahem och tidningen Bohusläningen.
Uddevalla

Praktisk ekumenik
I alla år har ledningen bestått av Kurt Olsson, regissören Janne Sääf som till vardags
är pastor i Fristaden samt musikern Niclas

”Jag dömer den Herre som
jag tjänar. Det är ju groteskt,
egentligen.”

Kurt Olsson

Geidvik. I stort sett är spelet detsamma i
dag som för tio år sedan, men ensemblen
har växt, ett par scener har lagts till och
några texter justerats.
– Och väderleken är ny för varje år,
säger Kurt. Det har snöat till och med.
Han spelar själv en inte obetydlig roll.
– Jag är Pontius Pilatus. Jag dömer den
Herre som jag tjänar. Det är ju groteskt,
egentligen.
Passionsspelet har blivit Uddevallabornas och betyder mycket för staden, menar
Johanna Hoffman och Kurt Olsson. Men
framför allt betyder det mycket för kyrkorna och ekumeniken.
– Mellanrummet mellan gamla frikyrkan och statskyrkan – fast nu är ju Svenska
kyrkan också en fri kyrka – var ganska stort
här på Västkusten. För att hitta någonstans
att ta varandras händer började man sitta
ner och prata på 80-90-talen. Och det
gjorde vi år efter år, berättar Kurt. Men
plötsligt la Gud ner den här visionen i oss
och vi blev piskade till praktisk handling
där vi gör något tillsammans.
Ekumeniken utvecklas fortlöpande,
säger han, och berättar om gemensamma
gudstjänster och Saronhuset, kyrkornas
diakonala centrum som är öppet för lunch
och andakter flera dagar i veckan.
Och passionsspelet lär bestå länge tror
han.
– Det växer fram en skyldighet gentemot vår Herre. Det är ett ansvar vi tagit på
oss att låta musikalen flyta på år från år.

Sandström aktuell med
Matteuspassion
Tonsättaren Sven-David Sandström har
nyligen avslutat arbetet med en stor Matteuspassion som kommer att uruppföras i
Berlin i februari nästa år. Verket är drygt
två timmar långt, för flera solister, blandad
kör och stor orkester. Evangelistrollen är
uppdelad på fyra solister.
Passionen har initierats av dirigenten
Stefan Parkman, som kommer att dirigera
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uruppförandet. Uppföranden är också planerade till Stuttgart 2015 och Uppsala och
Stockholm 2017.
I början på mars i år dirigerade Stefan
Parkman en annan Matteuspassion, nämligen Bachs i Mendelssohns tappning. Uppsala Akademiska Kammarkör, som Parkman har lett i 20 år, uppförde passionen i
Uppsala och Stockholm.

9

Vad
är det vi isjunger?
Passioner
Påsk del 2

Daniel Braw

Grassina.

Sordevolo.

St Margarethen.

Molins de Rei.

Stora spel söderut

Oberammergau i södra Tyskland är
välkänt för sitt stora passionsspel.
Men byn är långt ifrån den enda
platsen som levandegör Jesus sista
dagar i stora uppsättningar. Europassion, en paraplyorganisation
för passionsspel i Europa, listar inte
mindre än 84 passionsmedlemmar.
Varken passionsspelet i Uddevalla eller
det i Borgå i Finland, Via Cruci, som
spelats 2011 och 2012 men i år har paus
inför kommande år, finns med i Europassions lista. Den innehåller inte ett enda
passionspel från vare sig Norden eller de
brittiska öarna. Desto fler är de i Italien,
Spanien, Tyskland, Österrike, Frankrike
och Belgien, och många av dem engagerar
flera hundra personer.
Ett antal passionsspel finns i länder
i Östeuropa. Som till exempel det som
arrangörerna säger är det största av alla,
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passionsspelet Misterium i polska Poznan,
som spelades i lördags, 23 mars. Tusen
personer, varav 300 skådespelare och 300
körsångare, arbetar med spelet i den stora
parken Cytadela med plats för över 100 000
människor. Spelet ges varje år sedan 1998,
numera också en gång i Warszawa.

Långa mellanrum
I Tyskland och Österrike är det i allmänhet
flera år mellan passionsspelen på en ort,
men de ges då å andra sidan flera gånger
under en spelperiod, i många fall utomhus.
I St Margarethen i Österrike håller man till
exempel till i ett stenbrott, nästa gång 2016.
I Österrike är det i år bara 400-årsjubilerande Erl som har passionsspel (se artikel
intill).
Tyska passionsspel blir det detta år
endast i Sömmersdorf mitt i Tyskland, med
18 föreställningar under sommaren.
Oberammergau är ändå extremen i pas-

sionsspelssammanhang, med över hundra
föreställningar under fem månader, men
med tio års mellanrum. Spelet är fem och
en halv timme långt och engagerar hela
byn. 2010 lockade det omkring en halv
miljon människor. Spelet i Oberammergau
tillkom 1633, och tillhör de få som inte har
haft något längre uppehåll.
Många är passionsspelen med rötter
flera hundra år tillbaka i tiden, somliga räknar ända ner till 1200-talet. I allmänhet har
dock avbrotten varit långa och många har
återuppväckts under 1900-talet, ett mindre
antal tidigare. I Östeuropa har flera spel fått
en omstart efter kommunismens fall. Ett av
dem, det i Skofja Loka i Slovenien, skryter
med det äldsta bevarade passionsspelsmanuskriptet, från 1721.

Långfredagsparad
I Frankrike, Italien och Spanien är det vanligare med ett stort spel på långfredagen,
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400 år med passionsspel i Erl
Årets stora passionsspelshändelse
i Europa är 400-årsjubileet av passionsspelet i Erl i norra Österrike.
Omkring 500 av byns knappt 1500
invånare medverkar.

Några svenska resebyråer erbjuder resor till
passionsspelet i Erl, som är det äldsta inom
det tyskspråkiga området. Spelet gjordes
redan 1613, enligt nedteckningar av pilgrimer från Bayern, och tycks relativt obrutet
ha fortsatt denna tradition i 400 år. Numera
återkommer det vart femte eller vart sjätte
år. Rötterna sägs spelet ha i ett påskspel
skrivet 1565 av mästersångaren Sebastian
Wild från Augsburg, samma spel som
Oberammergau använt sig av.
I år görs 33 föreställningar under maj
till oktober, i ett för ändamålet specialbyggt
hus med plats för 1500 personer. Musiken
är specialkomponerad för kör och orkester,
ny musik skrevs till förra spelen, 2008.
Speciellt till 400-årsjubileet har det gjorts
en särskild utställning om passionsspelets
historia. Spelet har i år också fått en ny text.

Intåget i Jerusalem, från tidigare passionsspel i Erl.

– Det var viktigt för mig att skriva en
passion för dagens åskådare, att visa människor och framför allt människan Jesus.
Att flytta in kvinnorna i centrum och lätta

bördan för Judas, säger textförfattaren Felix
Mitterer, i ett uttalande på passionspelets
hemsida.

Jesus och Barabbas
eller palmsöndagen, varje år, i stället för
många med flera års mellanrum. Spanjorerna och fransmännen har i de flesta fall
förlagt sina passionsspel till stora teatrar.
I Italien spelas fler utomhus. Som till
exempel det i Grassina på långfredagskvällen varje år. Det inleds med en stor parad
genom staden och därefter spelas passionshistorien på ett par naturplatser en bit
utanför centrum.
De allra flesta passionsspelen följer
evangeliernas berättelser rakt upp och
ner, men det finns undantag. Passionen i
spanska Molins de Rei, som hade premiär
1953, tar in fler personer än de bibliska i
handlingen och låter skådespelarna bära
moderna kläder. Någon trend har de dock
inte skapat. Det är fortfarande mantlar och
en långhårig Jesus som gäller på de allra
flesta håll.
Läs mer om passionsspel i Europa på
www.europassion.biz.
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Allt på svenska
i Lagerkvist-passion
En passionshistoria med svensk
inriktning kallar Christian Ljunggren
sitt ”Jesus och Barabbas”. I helgen
gjordes det i Stockholm.
– Jag läste Barabbas av Pär Lagerkvist och
såg att den är upplagd som en passionshistoria. Alla moment finns där, förklarar
Christian Ljunggren hur han kom på idén.
Första gången sattes det upp för tolv år
sedan, och nu gjordes det igen med Nicolai
Kammarkör lördagen 23 mars i Jakobs
kyrka i Stockholm. Skådespelarna Kristina
Adolphson och Per Myrberg växelläste texter från Bibeln och texter ur Pär Lagerkvists
roman om rövaren som blev frigiven i stället för Jesus. Till det kom passionsmusik
från olika sekler.
– Jag har plockat från hela den kristna

kyrkans tradition. Det är a cappella i början
och slutet, det är dramatiskt i mitten och
då kommer orgeln in. I stycket från Händels Brockespassion och i Regers O huvud
blodigt sårat är det fiol och klarinett.
De 14 musikstyckena är inte hämtade ur
de vanliga passionerna, utan bland annat
från Schütz Matteuspassion och två engelska passionshistorier, skrivna av J H Maunder och John Stainer. Men det går att välja
vilken passionsmusik som helst i det här
konceptet, menar Christian Ljunggren.
I hans version framförs all musik på
svenska, mestadels översatt av honom själv.
– Det ska smälta ihop med textläsningen. Jag håller på mycket med översättningar. Brockespassionen har jag till
exempel gjort en helsvensk variant av, som
har framförts några gånger.
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Anställd kompositör får
människor att växa
Det musikaliska livet i kyrkorna i
Ulricehamn har utvecklats rejält den
senaste tiden. På annandagen är
det dags för den tionde musikalen
sedan december 2011. Bakom all
nyskriven musik står Mikael Ryde,
heltidsanställd tonsättare.
– Vi har alltid haft väldigt mycket musik
här, berättar prästen Bengt Merhamre
medan han tar en kopp kaffe efter högmässan i Ulricehamns kyrka. Avsikten med att
anställa Mikael vara att det skulle berika
verksamheten och det har verkligen blivit
så. Han är duktig att skriva och att inspirera
andra att själva göra det.
Några musikaler och andra sångprojekt
har gjorts tillsammans med de grupper
som framfört dem. Ett av dem var musikalen Samuel, som Mariakören för barn i
årskurs 4-7 gjorde. Första gången Mikael
träffade barnen, fyra veckor före framförandet, hade han med sig några bibeltexter
och sångtitlar, det var allt. Indelade i fyra
grupper fick barnen göra egna sånger.
– En grupp frågade ”får man rappa i
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kyrkan?”. Klart man får det, sa jag, och det
blev en rapp om när Samuel vill ha nya kläder av sin mamma.
Någon lång framförhållning handlar det
inte om. Sju veckor är den längsta förberedelsetiden, och den gällde en skolmusikal.

Snabb inlärning
Musikalen Mose med Musik och skaparverkstaden gjordes på tre veckor.
– Då hade vi två reptillfällen plus
genomförandedagen. De lär sig snabbt, det
är jätteroligt, säger Mikael Ryde. De fem
sångerna skrev jag på en förmiddag.
Men det är inte alltid som inspirationen
kommer lika snabbt. Vissa sånger har han
värkt på länge, säger han.
– Artabansångerna satt jag jättemycket
med, det var under tidspress och jag hade
rätt mycket personliga krav. Men inte sällan
blir de sånger som varit svårast att få till de
bästa.
Artaban är hans favoritmusikal av dem
han har gjort, säger han efter en stunds
funderande. Den utgår från legenden om
den fjärde vise mannen. På väg för att hylla

Foto: Marita Sköldberg

Högmässa i Ulricehamns kyrka.
Sjunger gör Hanna Persson och
Karin Ryde, vid altaret prästen
Bengt Merhamre.

Mikael Ryde.

kungen ger han bort sina juveler och vänder sen vid dörren till stallet eftersom han
ingen gåva har. Till slut går han ändå in och
ger Jesus det enda som finns kvar: infattningen till juvelerna.
– Den griper tag så i det barmhärtiga att
han bara ger utan att tänka. Sen kommer
han tomhänt till stallet. Jag tror att Gud vill
ha oss där, tomhänta, då kan han fylla oss
med sitt goda.
För det mesta sitter Mikael vid pianot i
sitt arbetsrum och komponerar, men när
inspirationen tryter går han in i kyrkan.
– Det händer något när jag kommer in i
kyrkorummet.

Texterna är svårast
Mikael skriver oftast både text och musik.
Ibland regisserar han musikalerna själv,
ibland tar han hjälp av en församlingsassistent. Svårast är texterna, säger han.
– Generellt är det alltid svårt att få till
bra texter som ligger bra till musiken och
som säger något. Jag ber ofta: Gud hjälp
mig att hitta orden.
När Mikael startar ett projekt har han
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”Nu har jag inget kvar, alla
juveler é borta. Och jag har
inga svar, vad ska jag ta mig
till. Jag kanske har varit dum,
jag borde ha tänkt mer efter.
Att komma till en kung utan
nåt att ge.”

alltid en bild av vilka han
skriver för och anpassar sig
till dem. Han vet också en
dag, en bibeltext och oftast
vilka instrument som ska
vara med. Han har bland
annat gjort dopmusikal för
dagisbarn, nya körsånger till
biskopsvisitation i slutet av
april, musikalen Den förlorade
sonen för barn/ungdomar och
den större musikalen Moabitiskan Rut för
alla åldrar. Den gjordes nu på Palmsöndagen för andra gången.
Rut är den mest orkesterlika med åtta
instrument – bland annat fiol, cello och
flöjter. Annars är stilen mest gospel-visapop och instrumenten piano, bas och
trummor. De flesta projekten har varit med
barn- och ungdomsgrupper.
– Det har varit mest naturligt i församlingsbilden här, det finns så många grupper. Här finns inget behov av nya orgelpreludier, även om vi spelar orgel också.

Musikal med konfirmander
Då och då rycker han in och spelar vid
gudstjänster och förrättningar när någon
annan musiker är sjuk. Tidigare har han
jobbat som kantor i Länghems pastorat
i ett drygt decennium. Nu i vår/sommar
ska han vara med i konfirmandarbetet i
Hössna-Timmele som ingår i pastoratet.
Tillsammans med konfirmanderna ska han
skriva en musikal.
– Det ska bli roligt att kolla av nivån och
intresset och göra musikalen därifrån.

Ur musikalen Artaban

”Kläderna är små, Kom hit och
hälsa på
Sy nånting i blått, jag tycker
det är flott. Och ta alla syskon
med så är du snäll. Jag bjuder
på nåt gott när det har blivit
kväll, åh. Nya kläder vill jag ha
mamma, ja, ja, ja
Nya kläder vill jag ha
mamma.”

Mikael skriver specifikt för
Ulricehamns pastorat, men det
kommer också fler kyrkor i staden
till del. Ekumeniken är god, inte minst
under påsken då flera samlingar är gemensamma. Den senaste i raden av musikaler,
Emmausvandrarna som lovsångsgruppen
Nehemja ska göra på annandagen, framförs
i Pingstkyrkan.
Musiken han skriver finns också att
införskaffa för andra som vill framföra den.
Mikael har ett litet notförlag där han enligt
en överenskommelse med pastoratet ger ut
det han skriver i Ulricehamn.

Trolig fortsättning
Det var hösten 2011 som Mikael började
jobba som kantor i Ulricehamn på ett
vikariat. När vikariatet var slut ville kyrkoherden Carl Sjögren ha en fortsättning och
lyckades få fram pengar till en projekttjänst
på två år. Troligt är att det blir en fortsättning när projektet är slut i början av 2014.
– Vi har under snart ett och ett halvt år

Rap ur musikalen Samuel

sett hur fantastiskt utvecklande det är att
ha en anställd kompositör bland oss. Barnen och ungdomarna (och fler också!) har
vuxit när de bidragit med texter och melodislingor som Mikael tagit vara på, säger
Carl Sjögren.
Han menar att många pastorat skulle
behöva förändra musikerbemanningen.
– Med all respekt för att vi ska vårda den
klassiska repertoaren: I framtiden behöver
inte alla kyrkomusiker i ett pastorat kunna
hantera Air av Bach på orgeln. De flesta
måste kunna det och göra det bra. Men vi
behöver fler som klarar av att sitta på golvet
med barnkören/förskolan/ungdomsgruppen och spela in låtar/textrader/slingor och
arrangera till flygfärdiga musikaler.
Text: Marita Sköldberg

Foto: Anders Persson

Foto: Anders Persson

Musikalen Artaban gjordes med barn och ungdomar till julen 2011-2012. På trettondagen i år framfördes den igen i Ulricehamns kyrka.
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Snö och
noter
Simon Sjögren, Karin Ryde, Hanna Persson, Helge Bern Andersson och
Peter Seder i Nehemja.

Leder lovsång vid
varje högmässa
Vid varje högmässa i Ulricehamns
kyrka leder ungdomarna i gruppen
Nehemja lovsång under nattvarden.
– Det här bandet är bara till för att
ära Gud, säger Helge Bern Antonsson.
Lovsångsbandet Nehemja har fått sitt namn
och sina någorlunda fasta former av Mikael
Ryde. Sedan hösten 2011 spelar de i varje
högmässa i Ulricehamns kyrka, det vill
säga nästan varje söndag, och varje månad
i en lovsångsgudstjänst i Brunnsnäskyrkan,
som tillhör EFS. Ibland spelar och sjunger
de något efter en textläsning eller predikan,
men huvuduppgiften är att leda församlingen i lovsång under nattvarden.
– Vi tar ganska mycket lika låtar så att
det blir enkelt för församlingen att sjunga
med. Texterna kommer på en skärm, berättar Peter Sader.
Han är en av omkring tio i bandet – det
finns inga tydliga gränser, den som vill får
vara med.

Alla är inte med varje söndag, de som
kan kommer och antalet instrument blir
därefter. Som mest kan det bli trummor,
elbas, el- och akustisk gitarr, piano och
flera personer på sång. En annan gång kan
de vara två med bara gitarr och sång. Vid
den högmässa som Körjournalen besöker
är de fem.
Några regelrätta repetitioner har bandet
inte.
– Vi träffas en timme innan, säger Helge
Bern Antonsson. Det här är inte ett rockband där man är en stjärna, det är till för
att ära Gud.
Flera ur Nehemja var med i musikalen
Artaban, om den fjärde vise mannen, som
har gjorts två år i rad på trettondag jul. På
annandagen ska Nehemja för första gången
göra en egen musikal, om Emmausvandrarna. Men ett projekt har de redan varit
en del av, när ungdomsgruppen i kyrkan
i höstas skrev nya lovsånger tillsammans
med Mikael Ryde.
Text och foto: Marita Sköldberg

Under högmässan i Ulricehamns kyrka kommer sångtexterna upp på en stor skärm.
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Det är fettisdagen och Meraby Kaimukirwa, kyrkomusiker från Tanzania, är på sportlov i Uppsala. Hon
är här för att hälsa på vänner innan
hon far tillbaka – till Danmark.
Vi träffas i Kyrkans Hus, där Lennart Andréasson, vän och tidigare
lärare, är hennes värd.
Det finns många musiker i den Lutherska
evangeliska kyrkan i Tanzania, men så gott
som ingen av dem är anställd, alla måste
försörja sig på annat sätt. Själv är Meraby
aktiv i sin hemförsamling, hon ackompanjerar, sjunger och leder kör.
– Jag arbetar ideellt i kyrkan, men
eftersom jag undervisar i musik är det bra
för mig att få praktisera mina kunskaper,
säger hon.
– I gudstjänsterna medverkar alltid
två körer och det är populärt att få delta.
Många körer står på kö för att få vara med.
Det finns körer på universitetet, vid lärarutbildningarna, i musikskolor, alla vill de
sjunga i kyrkan.
Ambitionen är hög, kyrkokören övar tre
gånger i veckan och det är mest afrikansk
musik på repertoaren.

Samarbete med Svenska kyrkan
Lennart Andréasson är handläggare vid
den internationella avdelningen på kyrkokansliet, med bland annat Tanzania som
ansvarsområde. Och det var i Tanzania
som Meraby Kaimukirwa och Lennart
möttes första gången. Han var där för att
tillsammans med sin fru Margareta leda
och vara lärare vid Ruhija School of Music
i nordvästra Tanzania. Ruhija Evangelical
Academy, som skolan nu heter, drivs av
den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, och kan liknas vid en folkhögskola
med tre grenar; bibelskola, musikskola
och konsthantverksskola. Musikskolan,
som kan ta upp till 15 elever, har sedan
slutet av 70-talet understötts av Svenska
kyrkan, bland annat genom lärare från
Sverige. Numera är dock alla lärare från
Tanzania.
I Ruhija School of Music började
Meraby sin väg för att bli kyrkomusiker.
Efter tre års studier gick hon så småningom
vidare till studier vid Tumaini University
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– skillnader
för tanzanisk
musiker
”Jag kan komma ut i en by
där det inte ens finns en
gitarr, och ändå sjunger
människorna mångstämmigt”

Både afrikanskt och västerländskt
Här tog Meraby Kaimukirwa en Bachelor
of Arts i musik 2008 och är nu tillbaka där
hon började, på Ruhija. Nu som lärare för
en ny generation blivande kyrkomusiker.
På skolan i Ruhija lär man ut både
afrikansk och västerländsk musik och
musikhistoria. För att förstå den västerländska musiken undervisar man också
i instrument som gitarr, brass, blockflöjt
med mera. Afrikanska instrument som
mbira, trummor och olika rytminstrument
är självklara. Dessutom ingår afrikansk
dans i schemat.
Kyrkan växer i Afrika, mer än i övriga
världen. Kyrkorummen fylls till sista plats
varje söndag. Kyrkan i Tanzania är fattig
men rik på samma gång genom alla de frivilliga som på olika sätt bidrar i gudstjänster och församlingsarbete. Inte minst märks
detta i församlingarnas musikliv.

Foto: Anki Lindström Larsson

Makumira. Även Makumirauniversitetet
är initierat av Svenska kyrkans mission
(SKM). SKM var med vid starten av Makumira Theological Seminary 1947. Detta
har sedan utvecklats i flera led till dagens
universitet, där musikutbildningen är en av
institutionerna. Numera stöds universitetet
av Svenska kyrkan genom medel till forskning och stipendier.
Meraby Kaimukirwa och Lennart Andréasson.

där det inte ens finns en gitarr, och ändå
sjunger människorna där mångstämmigt.
Nu tillbringar Meraby Kaimukirwa tre
månader i Danmark för att bland annat
arbeta med konfirmander. I sin utbildning
och vid besök i Norden har Meraby kommit i kontakt med det nordiska körsjungandet och hon har märkt en skillnad.
–I Norden, säger hon, sätter man ett

notblad i händerna på koristerna och de
klarar nästan omedelbart av att sjunga det
som står där. I Afrika lyssnar sångarna in
den nya repertoaren och sjunger ur minnet.
Intervjun är slut och vi traskar ut i snöfallet för att ta en bild. Det är 3-4 grader
kallt. I norra Tanzania är det säkert +25-26
soliga grader. En viss skillnad.
Text: Anki Lindström Larsson

Under sitt Sverigebesök var Meraby Kaimukirwa i Grycksbo och undervisade både flickkören
och kyrkokören.

Spontant flerstämmigt
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Foto: Lennart Andréasson

Som västerlänning slås man ofta av att den
gemensamma sången på många håll sjungs
spontant flerstämmigt.
– Detta sätt att sjunga är egentligen
inte traditionellt afrikanskt, den tidiga
afrikanska sången var enstämmig, säger
Meraby. Stämsången dök upp när de västerländska instrumenten kom och med
dem harmoniseringen. Detta tilltalade folk
och man började sjunga på det sättet. Och
det är märkligt, jag kan komma ut i en by
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Psalmrebus

rebusmakare Jan Rudérus

Psalmrebus nr 2 2013
Från sorg och lidande till glädje och uppståndelse kanske man kan sätta som rubrik på
detta nummers psalmrebus.
Vi börjar med att identifiera fastepsalmen i
notexempel 1.
Ledtråd 1: Vilket nummer har psalmen?
Ledtråd 2: Från vilken vers är citatet?

I notexempel 2 citeras en psalm som för många
är starkt förknippad med långfredagen.
Ledtråd 3: Vilket nummer har psalmen?
Ledtråd 4: Från vilken vers är citatet?

Notexempel
1 1
Notexempel
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œ

höjd!

œ

Du

œ

blö - der

Notexempel 2
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Notexempel 2

œ

œ
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œ

œ

sis - ta
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& # C

Notexempel 3
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Ni
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œ



œ

œ

- ma

.

kam - pens

Notexempel 3
Lika mycket som förra exemplet hör ihop med
långfredagen, lika mycket hör notexempel 3
ihop med påskdagen.
Ledtråd 5: Vilket nummer har psalmen?
Ledtråd 6: Från vilken vers är citatet?

Œ

som

kla

-

nöd,

œ

gar

Så till matematiken:
Ledtråd 1 + ledtråd 2 + ledtråd 3 + ledtråd 4 – (minus) ledtråd 5 + ledtråd 6 =?
Slutsumman är numret på en annan härlig påskdagspsalm.
Vi vill veta numret på denna psalm men också, och nu blir det lite småklurigt, vad denna psalms text har gemensamt med
texten till psalmen i Notexempel 1 (förutom att det finns enstaka ord som förekommer i båda)
Svaret skickar du senast den 20 april på vykort till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta eller till kj@sjungikyrkan.nu

Lösning till förra numrets psalmrebus

Namnet vi sökte var ”Eva”
Notexempel 1 är hämtat från psalmen 656: Visa mig, Herre,
din väg. Notexempel 2 är psalmen 177: Pris vare Gud, som
låter (men början på vers 3). Båda psalmerna kan man spåra i
psalmversregistret om man inte råkar veta vilka psalmer det är.
656–77= 479, det vill säga psalmen Jungfru Maria. Textförfattarens förnamn är Eva. Detta kan man slå upp i registret över
författare, översättare och tonsättare om man vet att hon heter
Norberg i efternamn, vilket ju står i anslutning till psalmen.
Vinnare denna gång blev Ingegerd Widén i Västervik. Grattis!
Nationella Ungdomskörens cd Eld blir till kommer på posten.

Notexempel 1
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Notexempel 2
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Notexempel 2

œ

Att

œ

œ

gär - na

œ

åt

!"#$%&'()*++,$#&+-,#!*) WESSMANS
.../.0112341/562
MUSIKFÖRLAG
16

œ œ œ

œ



sin

näs

œ
-

ta

!"#$%&'()**+,-*
./0$%&'()**+,%1
234"356"778/97:;28
Körjournalen 2/13

Beskök vår Körshop
www.sjungikyrkan.nu

Prenumerera på
Körjournalen!
150 kr för 6 nummer
För mer info
www.sjungikyrkan.nu

ENGLUNDS TIDIG MUSIK

-."/01"2$#"3*43"
50##."/6*/"$*.$67/6#83"/9

Konstmusik och folklig
musik från Latinamerika

:::;</=>*##3"2014;2"

Château du Reclos,
Bargemon, Provence
30 juni - 7 juli
Fullt, endast privatboende!
englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89
www.tidigmusik.se

Körjournalen Utgivningsplan 2013
Nr
1
2
3
4
5
6

Materialdag
7 januari
1 mars
19 april
9 augusti
27 september
8 november

Utgivning
30 januari
27 mars
16 maj
4 september
23 oktober
4 december

För annonspriser
och mer information,
gå in på
www.sjungikyrkan.nu
eller kontakta
ola.tallbom@diplay-umea.se
090–711 512

!"#$$%&'$(%(%&%
)*+$%&'$(%('%,

Du kan köpa allt inom körmusik genom oss.
Som förmånskund får du rabatt på allt du köper.
Är du inte redan förmånskund kontakta oss
via telefon eller mejl, så får du veta mer.
Vårens abonnemang sänder vi ut i april.
Abonnera för att inte missa några nyheter!
Vi har stor sortering av orgelnoter från olika förlag.
Vi har både webbutik och en fysisk butik med piano.

Noteria Musikhandel

590 32 Klockrike, tel. 013-39 13 56, e-mail: info@noteria.se

w w w. n o t e r i a . s e

I SNART HUNDRA ÅR IBS HÊTUFS WÊMLPNOBUT IJU UJMM -ÊOTNBOTHÌSEFOGÚSBUUOKVUBBWHPENBUPDIBWLPQQMBOEF
NJMKÚ * WÌSU LÚL WÊMKFS LÚLTNÊTUBSF 5IPSTTPO EFU CÊTUB
GSÌOUSBLUFOPDITLBQBSNFEWÊSNMÊOETLUSBEJUJPOPDIOZUÊOLBOEF6QQTLBUUBU QSJTCFMÚOBUPDITJOOMJHUHPUU

Kantorsutbildning

2-årig utbildning som leder till kantorsexamen

E N MÖTESPLATSTPNIBSOZSFOPWFSBEFLPOGFSFOTSVNNFE
NPEFSOUFLOJLPDICSBBLVTUJLTPNCJESBSUJMMBUUBSCFUFU
GVOHFSBSTNJEJHU,PQQMBBWNFEFUUEPQQJTKÚO'SZLFO 
CBEB WFEFMEBE CBTUV FMMFS UJUUB JO J EFU MJMMB CJCMJPUFLFU
7ÊMLPNNFOIFNUJMMPTTQÌ)FSSHÌSEFO

Svenska kyrkans grundkurs

16 veckor med start i augusti.
Kan även kombineras med förberedande kantorsutbildning.
På skolan finns även musiklinje och en mängd andra kurser.

KONTAKTA SOPHIEQÌ JOGP!MBOTNBODPNGÚS
FUUCSBFSCKVEBOEF
UPPLEV 7ÊTUBOÌ5FBUFST/JMT)PMHFSTTPOJ#FSÊUUBS-BEBO
o Boka våra förmånliga teaterpaket!

7JöOOTLNOPSSPN4VOOF7ÊH&-BU/¡h-POH&¡h
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– En mötesplats sedan 1649 –
)PUFMMt3FTUBVSBOHt,POGFSFOTt,BòFTBMPOHt,POTU
tXXXMBOTNBODPN

684 93 Ransäter
Tel 0552-30250, fax 0552-304 48, info@geijerskolan.se, www.geijerskolan.se
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Barnen byggde vänskapsbroar
Sveriges Kyrkosångsförbunds tredje Riksfest för unga röster ägde rum i Åhus 9–10
mars, i samarbete med Åhus församling.
Drygt åttio barn sjöng och pysslade, lekte
och firade gudstjänst, och sjöng ännu mer.
Det blev arabiska rytmer med Nadin Al-Khalidi
och Stephan Jarl, pyssliga småkompisar av piprensare, många roliga lekar med församlingens pedagoger och så förstås mycket repetitioner inför den
avslutande högmässan i Åhus S:ta Maria, som var
fylld till sista plats.
Vänskap var det övergripande ämnet för körfesten, vilket märktes i både sånger, lekar och pyssel.
Foto: Magnus Tyche

Är det festmässa får man väl klä sig därefter, menar maestro Lars Lind.

På väg mellan övningspassen haglar frågorna: Vad har ni gjort? Vi har spelat
arabiska rytmer. Med piprensare. Vad då för lekar? Var det kul?
Det finns många sätt att ta sig ut efter en mässas slut.
Här till tonerna av Bro Bro Breja.
Bordet dukat, alla förberedelser klara och alla på plats
för det stora brödundret – Herrens måltid.
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Traditionsenlig Kalmarkörhelg
mötte ny utmaning
För 27:e året genomfördes sista helgen i
januari en ekumenisk körhelg i Kalmar. Det
har blivit en tradition som många körsångare i Kalmartrakten och på Öland ser fram
emot. De cirka 165 körsångarna kommer
från olika församlingar och samfund. Körhelgen genomförs som en del i den kristna
böneveckan.
Årets körhelg ägde rum i pingstförsamlingens nya kyrka, Lorensbergskyrkan
och Martin Ehntorp hade inbjudits som
körledare. Martin är kyrkomusiker och

kompositör, verksam i Hässelby församling
i Stockholm. Vi sjöng Martins egen musik,
gospel på ”svenskt vis”, som han själv
uttryckte det.
Kördeltagarna var väldigt nöjda med
valet av körledare och med hans musik
som upplevdes som en ny utmaning. Helgen avslutades med en konsert i en fullsatt
kyrka och blev mycket uppskattad.
Foto och text: Eva Holmberg

Omkring 165 person deltog i den
ekumeniska körhelgen i Kalmar.

Skånekör når Dvorák-mål
På långfredagen i fjol gjorde de tre satser av Anton Dvoráks Stabat Mater. I år gör de alla tio.
För ett år sedan besökte Körjournalen kyrkokören i Långaröd-Östra Sallerup i Skåne när de
repeterade inför del ett av sin Stabat Mater-tvåstegsraket. I år når de sitt mål att sätta upp
hela verket tillsammans med grannkören Jubilatekören, Frosta kammarkör och Höörs kammarorkester.
Sju av satserna är körsatser eller blandat kör- och solistsatser, tre är med enbart solister;
fyra solister i varje stämma. På långfredagen 29 mars sätts Stabat Mater upp i Långaröds
kyrka och den 7 april blir det ytterligare ett framträdande, i Höör.

S:ta Ceciliapriset för BachiStan
Organisterna Gabriella Sjöström i S:t
Göran och Michael Dierks i Tyska S:ta
Gertrud fick i februari ta emot S:ta Ceciliapriset, Stockholms stifts musikpris. I motiveringen framhålls deras projekt BachiStan
som pågick under 2011. BachiStan är en
konsertserie där Bachs samtliga orgelverk
kombinerades med tal av miljödebattörer,
polismästare, politiker med flera. Street-
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dans, singalong-konserter och After Bachmingel fanns också med på programmet.
Planen är att BachiStan ska genomföras
igen under 2015.
Prissumman är på 10 000 kronor. Priset
delades ut i Adolf Fredriks kyrka av biskop
Eva Brunne vid invigningen av Stockholms
stifts kyrkomusikfest Jubilate.

Hallå där
Elisabet Brander, festivalgeneral för Sångbåten till
Tallinn 24–26 maj.

Vad är Sångbåten?
– Det är som ett miniSkinnskatteberg, men på en
båt. Det är tänkt både för
körsångare, såna som aldrig
har sjungit men vill lära sig och för professionella sångare. Det utgår från den enskilda
sångaren och är uppbyggt kring en gemensam upplevelse, inte en föreställning.
Hur många gånger har Sångbåten avgått?
– En gång, 2011. Då var vi omkring 500.
Men idén kom upp i och med Kyrkosångsförbundets riksfest 2009, som var på en båt
till Tallinn. Jag hoppas att vi kan fortsätta
vartannat år. Det går att ha samma grundkoncept men det musikaliska innehållet är
föränderligt. Nästa gång tror jag att vi ska
göra mer åt alla kan sjunga-hållet.
Vad händer på båten?
– På fredagen är det olika workshops. Vi
börjar redan klockan 12. I grundpriset ingår
en workshop, antingen med Vocal Six eller
med storbandsjazz. Sen finns det ett tiotal
workshops till som tillval, bland annat ortodox och gregoriansk musik, barbershop
och röstvård på olika nivåer. I Tallinn är vi i
Svenska kyrkan. Där tar vi iland storbandet
och sjunger med dem. De workshops som
vill får framföra något. På hemvägen får alla
framträda för varandra.
Vilken är målgruppen?
– Alla som är intresserade av kör och musik.
Vi har sagt från 18 år. Förra gången var de
flesta mellan 25 och 65. Det var folk från
både Göteborg och mindre orter, men en
stor del var körförbundskörer från Stockholm. Kyrkokörerna i Stockholm är lite bortskämda, det händer så mycket i Stockholm,
så de behöver inte åka någonstans.
Hur är akustiken på en kryssningsbåt?
– Det är ingen akustik alls, det är som att
sjunga i en säck. Men man hör varandra
ändå, och jag tror inte att de som är med
tänker på det.
När går det att anmäla sig?
– Så snart som möjligt. Det går att anmäla
sig sent – vi kan bli 1500, så plats finns
– men då kanske man inte kan få de workshops man vill gå på.
Vilka står bakom Sångbåten?
– Jag står för idén tillsammans med Tallink
Silja. En resebyrå sköter bokningen, Sveriges Körförbunds Stockholmsdistrikt och
Stockholms stifts kyrkosångsförbud är med
och Svenska Sång- och Talpedagogförbundet, som står för masterclasser.
Text: Marita Sköldberg
Fotnot. Läs mer på www.sangbaten.se.
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I körsvängen

Barnkörpris till
kontraktsdag
Villands- och Gärds kontrakt i Skåne brukar ha årliga
barnkörläger, på senare tid med inbjudna körledare. I år
blir det inget läger, utan en barnkördag, beroende på deltagarnas låga åldrar; 6–10 år. Det är denna barnkördag på
Åhusgården i oktober som tilldelas det första barnkörsstipendiet på 25 000 kronor från Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift.
– Vi tror att det kan bli cirka 120 barn. Vi är sex körledare som kommer med, berättar en av dem, Ingela Sturesson Carlsson i Nosaby församling i Kristianstad.
Barnkördagen kommer att ledas av Victoria Zakrison,
som nyligen gett ut skivan Underverk varifrån sångerna
hämtas, tillsammans med pianisten Teodor Ydrestål och
en kompgrupp. Kördagen avslutas med en musikgudstjänst.

Ballongvolleyboll från tidigare barnkörläger.
Foto: Ingela Sturesson Carlsson

Kvinnliga tonsättare
på kvinnodagen
Enbart kvinnliga tonsättare stod på programmet under en
konsert i Huddinge kyrka på internationella kvinnodagen
8 mars. Damkören Gaudia! under ledning av Elisabet
Brander framförde tillsammans med solisten Solveig
Faringer och pianisten Solveig Wikman musik skriven av
Alice Tegnér, Clara Schumann, Elfrida Andrée, Valborg
Aulin och Karin Rehnqvist. Anna Maria Corazza Bildt
gästtalade om kvinnors situation i samhället i slutet av
1800-talet jämfört med i dag.

Lutherdag i Solna
Solna församling anordnade den 9 mars en dag om Luther och musiken. Bland annat talade teologen
Göran Agrell om teologin i Luthers psalmer. Redan nu är planeringen i gång för reformationsjubileet 2017,
och det uppmärksammades också under dagen. 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina
95 teser i Wittenberg.
Dagen avslutades med en konsert med musik skriven av Martin Luther. Medverkade gjorde Solna Vox,
solisten Eva Marklund, en stråkkvartett ur Hovkapellet och på orgel Marcus Toren. Dirigent var Alwar
Almkvisth, som också gjort en kantat över Luthers psalm Vår Gud är oss en väldig borg, som sjöngs under
konserten.
Martin Luther 1529, porträtterad av Lucas Cranach d.ä.

Ännu en dag för körsång
World Voice Day har firats sedan sekelskiftet på olika håll i världen. I år har föreningen Röstforum tagit initiativ till att Sverige ska delta i dagen den 16 april.
Röstforum hoppas att många körer, vokalgrupper och ensembler vill delta med
konserter eller annat denna dag, gärna kl 19.30 för att ingå i den Globala konserten som pågår under ett dygn med start i öst och avslutning i väst. I början
på mars hade körer från 28 länder, däribland Sverige anmält sig.
Information, inklusive konsertformulär för att anmäla evenemang finns på
www.world-voice-day.org.
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Varsågod:

Nya diskanter
I vartannat nummer av Körjournalen publiceras en eller två nyskrivna diskanter till befintliga psalmer. Körjournalens prenumeranter får kopiera diskanterna fritt för köruppsättning.
Skriver du också diskanter som du gärna vill sprida till fler? Skicka dem till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta eller kj@sjungikyrkan.nu. Kanske publiceras de i Körjournalen.

Det är påsktid, och då passar
det bra att bjuda på en diskant
till psalm 153, Livet vann, dess
namn är Jesus. Diskanten är
skriven till vers 4, av Monica
Wasberg, kyrkomusiker i Luleå.
En nyare psalm blir det också,
nämligen 776, Morgon och
afton, vars refräng Kerstin Börjesson, kyrkomusiker i Hägersten, har skrivit en diskant till.

Sv Ps 776: refräng
#
& # 43 .

Diskant

Melodi

-

œ
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&
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œ
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&c œ

œ œ
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œ œ
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Text: O. Hartman
Musik: engelsk
Diskant: Monica Wasberg
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Sv Ps 153:4
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Text och Musik: P Harling
Diskant: Kerstin Börjesson
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Delförbundsinfo

Vad är på gång i ditt delförbund?

Förbundet kyrkomusik
i Uppsala stift

Växjö stifts
kyrkosångsförbund

16 mars Årsstämma i Gävle Heliga Trefaldighets kyrka. Därefter lunch och möte i
Ansgars hus
20 april Inspirationsdag ”Tradition och förnyelse i Gudstjänstmusikens många språk”.
Gottsunda kyrka i Uppsala
17–28 juni Kyrkomusikalisk sommarkurs i
Uppsala
15–17 nov Körhelg för tjejer på Stiftsgården
i Undersvik
Anmälan och Info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@
svenskakyrkan.se

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
21 sep Workshopdag för körsångare,
Vadstena
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/
linkopingsstift (Kurser och mötesplatser)
Info arr: Stiftsmusiker Karin Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
Övriga frågor: Sekreterare Niklas Adell

Skara stifts
kyrkosångsförbund
6–9 juni Musikläger för ungdomar på
Flämslätt (Samarbete med Svenska Kyrkans
Unga)
29 juli–4 aug Dirigent- och röstvårdskurs på
Ljungskile folkhögskola
19 okt Firande av 90-årsjubileet med körmaraton under dagen och avslutande
konsert på kvällen
Info: Gunilla Jacobsson,
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund
27–28 april Barnkörläger i Kinna
5 okt Stiftskyrkosångsdag i Göteborgs
domkyrka (tillsammans med Göteborgs
norra och Hallands kyrkosångsförbund)
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund
Info: Mathias Thornander,
mathias.thornander@svenskakyrkan.se

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
13 april Barnkördag i Arboga, 6–10 år,
med tema dopet
20 april Barnkördag i Dala-Järna, 6–10 år
27–29 sep Ung sång, för tjejer & killar 15–25
år, i Rättvik
Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se, Heléne
Thunberg, thunbergslund@hotmail.com
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu
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13 april Barnkördag i Mönsterås med bl a
mässmusik ur nya handboksförslaget,
avslutas med mässa
19–20 okt Kyrkosångsfest 2013, Sofiakyrkan, Jönköping
9 nov Ungdomskördag med Afrikatema
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
Info: Katarina Koos,
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fkl.se

Hallands
kyrkosångsförbund
20 april Hallandsfest med ombudsmöte i
Martin Luther, Halmstad
4 maj Musikresa till Malmö Opera
21 sep Barnkördag med Karin Runow,
i Falkenberg
5 okt Stiftskyrkosångsdag i Göteborgs
domkyrka (tillsammans med Göteborgs
norra och Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund)
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund
14 april Övningsdag inför Stiftskyrkosångsdag, Kungälvs församlingshem
14–16 juni Barnkörläger på Åh
14 sep Övningsdag inför Stiftskyrkosångsdag, Spekeröds församlingshem
5 okt Stiftskyrkosångsdag i Göteborgs
domkyrka (tillsammans med Hallands och
Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund)
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
Hemsida:
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

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

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
20 april Barnkördag i Tuna kyrka med Sibylle Menzel, 4–6 år och från 7 år. Anmälan
senast 10 april
13–15 sep Sundsvalls gospelfestival. Masschoir, seminarier, gospelmässa och konsert.
www.sundsvallsgospelfestival.se

28–29 sep Körläger Lögdö Bruk, från 10 år.
Anmälan senast 24 sep
9–10 nov Körprojekt Psaltaren 121/Jonas
Nyström, A Little Jazz Mass/Bob Chilcott.
Konsert Njurunda kyrka 9/11, Torps kyrka
10/11. Anmälan senast 1 aug
Info: Ann-Kristin Färnström, Ann-Kristin.
Farnstrom@svenskakyrkan.se
Hemsida:
www.harnosand.sjungikyrkan.nu

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

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund
Info: ordf. Gunnar Östlund,
gunnar.ostlund@gmail.com
Hemsida:
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
Info: info@korpagotland.se eller Ragnar
Håkanson, ragnar@hakanson.se
Hemsida: www.korpagotland.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
24–26 maj Sångbåten, ett helt fartyg fullt av
sångare, åker till Tallin
Info: emelie.power@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
Gosskörförening
23–26 maj Gosskörfestival i Rättvik
Info: Lars Beckman,
Lars.beckman@svenskakyrkanlinkoping.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 309 23,
gun.palmqvist@svenskakyrkan.se

Svenska Schützsällskapet
7 april Årsmöte i Olaus Petri kyrka, Örebro
18–20 okt Schützhelg i Olaus Petri kyrka,
Örebro
Info: Ann-Cristine Lundquist,
Ann-Cristine.Lundquist@slu.se
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Kristna Dansgemenskapen i Sverige
Info: Karin Bodin, bodin.kam@gmail.com
Hemsida: www.kdgs.org

Körjournalen 2/13

Förbundsinfo
Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu
Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, info@sjungikyrkan.nu
Ekonomi
Förbundskamrer Agneta Lundell
Från mitten av april:
Monica Petterson Forsberg
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu
Förbundsordförande
Erik Aurelius, 070-542 85 36,
erik.aurelius@svenskakyrkan.se
Styrelseordförande
Lena Fagéus, 070-605 67 47,
lena@fageus.se
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Bankgironummer
880-0617
Organisationsnummer
873201-0569

Lyssna till ungdomarna
i Frustuna
Under Kristi himmelsfärdshelgen 9–12 maj
samlas ett hundratal ungdomar till Sveriges
Kyrkosångsförbunds nationella ungdomskörfestival i Frustuna församling, Gnesta.
Kören sjunger offentligt i en musikgudstjänst
i Frustuna kyrka lördagen den 11 maj kl 18.
Huvudnumret då är Vi har vårt ursprung,
skriven av Urban Andersson och Hans
Nilsson. Det bygger på de fyra elementen.
Verket beställdes till Sveriges Kyrkosångsförbunds rikfester 2006 och sätts upp
med kör, piano, bas, sopransaxofon och
slagverk. Kören sjunger också i söndagens
högmässa kl 11 i Frustuna kyrka. Då blir det
bland annat musik från Iona.

Motionera till förbundsstämman
Monica Pettersson
Forsberg ny kamrer
I mitten av april tillträder Monica Pettersson
Forsberg, Uppsala, tjänsten som förbundskamrer på Sveriges Kyrkosångsförbund.
Monica Pettersson Forsberg är civilekonom
och har arbetat med ekonomi inom både
bank, myndighet och ideell organisation. De
senaste tio åren har hon dock ägnat sig åt
resebranschen, bland annat med att producera gruppresor och köra buss. Hon sjunger
i två kyrkokörer och sitter också i styrelsen
för Förbundet kyrkomusik i Uppsala stift.
Monica Pettersson Forsberg efterträder Agneta Lundell som övergår till en tjänst inom
Svenska kyrkan.
SKsf tackar Agneta för hennes viktiga insatser för Kyrkosångsförbundet och önskar
henne all lycka i den nya tjänsten, och hälsar
samtidigt Monica varmt välkommen.
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tagare är starkt begränsat är det troligt
att alla Sveriges platser är uppbokade vid
utgivningen av denna tidning, men den som
vill göra ett anmälningsförsök eller bara veta
mer går in på www.nksf2014.fo. Nordisk
kyrkosångshögtid firas vart fjärde år, i olika
nordiska länder.

Årets förbundsstämma äger rum i Uppsala
15–16 november. Kollektiva och enskilda
medlemmar i förbundet samt delförbundens
styrelser är välkomna att lämna in motioner
till förbundsstämman. Motionerna ska ha
inkommit till kansliet senast den 15 september. Information om förbundsstämman och
om antal ombud skickas till delförbunden
senare under våren. Sveriges Kyrkosångsförbund håller förbundsstämma vartannat år.

Riksfester 2015

Fullbokat till Solesmes

Sveriges Kyrkosångsförbund har fått en
egen sida på Facebook. Sidan nås
på adressen www.facebook.com/SverigesKyrkosangsforbund.
Gå gärna in och gilla vår sida.

Liturgikkursen i benediktinerklostret Solesmes i augusti är fullbokad. Den som skulle
vilja åka på denna kurs får hoppas att traditionen med Solesmes-kurser vartannat år
fortsätter.

Planeringen är nu i full gång och om två år
är det dags igen. Då inbjuds Sveriges kyrkokörer ånyo till riksfester. Det blir två fester
under Kristi himmelsfärdshelgen 15–17 maj,
i Borås och Örnsköldsvik.

Kyrkosångsförbundet
nu på Facebook

Körfest på Färöarna 2014
Färöarna är värd för Nordiska kyrkosångshögtiden under Kristi himmelsfärdshelgen,
29 maj–1 juni 2014. Eftersom antalet del-
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