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Ledaren

Ny termin – nya sånger – nya vänner!
Så härligt det är att sätta igång körterminen igen efter sommaruppehållet! Visst
har det varit skönt med lediga kvällar, men
snabbt är man inne i gängorna igen.
För oss körledare har sommarsemestern
och ledigheten inneburit välbehövlig vila,
men jag får aldrig så många bra idéer som
när jag ligger på en strand och hör havets
vågor rulla in mot land eller när jag besöker en europeisk storstad och får beundra
fantastisk arkitektur. (Jag gillar jugendbyggnader – med vilken fantasi är de inte skapade!) Eller när jag går in i en sval medeltidskyrka en varm sommardag och känner
samhörighet med alla dem i alla tider som
har gått in genom samma kyrkport i glädje
och sorg.
Det är DÅ som de bästa idéerna för den
nya terminen dyker upp inom mig – inspirerad av det som ligger utanför mig själv,
utanför min hemförsamling, utanför kyrkans väggar. Nya intryck hjälper mig att
komma på vilka sånger kören skall sjunga,
hur vi skall utforma nästa konsert eller hur
vi skall nå fler människor med vårt glada
budskap. För det är väl det som är vårt gemensamma mål – att med musiken som
medel dela med oss av budskapet ”var inte
rädda”. Det finns hopp, det finns nåd, du är
älskad.
Det mesta är sig likt den här sommaren
– naturen är lika vacker, blomstrande, regnig och solig som alla somrar. Ändå är värl-

”Var inte rädda – för det okända, för nya sammanhang, för
ny musik, nya miljöer”
den inte sig lik – fasansfulla händelser äger
rum i vår värld. Bara den här veckan, när
jag skriver detta, har vi nåtts av nyheterna
om de fruktansvärda händelserna i Nice för
att dagen därpå få höra om kuppförsöket i
Turkiet. Flyktingströmmarna tar inte slut. I
USA skjuter svarta och vita ihjäl varandra.
Fortfarande.
Jag funderar över musikens betydelse
och möjligheter i det här läget. Vad kan
vårt musicerande, vårt körsjungande göra,
hjälpa till med? Isolerar vi oss från omvärlden och allt ont, sticker huvudet i sanden,
myser i invand miljö och sjunger de sånger vi alltid brukar med de kompisar som
vi känner sen länge? Nej! Jag hoppas inte
det! Orden ”var inte rädda” som finns på så
många ställen i Bibeln uppmanar oss ju till
just detta:
Var inte rädda – för det okända, för nya
sammanhang, för ny musik, nya miljöer.
Om vi prövar att leva efter det kanske vi
ska upptäcka att musik i ett välkomnande
och öppet sammanhang är en oändligt stor
kraft med möjlighet att förnya och till och
med förändra oss.
Den danske tonsättaren Carl Nielsen skriver så här om musikens väsen: ”Om musi-

ken tog gestalt och ville förklara sitt väsen
skulle den kunna säga ungefär följande:
’.... Ingen kan gripa mig, envar kan fatta
mig; jag lever tiofalt starkare än allt levande
och dör tusenfalt djupare. Jag älskar stillhetens stora yta, och det är min högsta lust
att bryta den. Jag känner varken sorg eller jubel eller glädje eller gråt, men jag kan
jubla, gråta, le och klaga, på en gång och
oändligt.’”
En ny termin står för dörren – låt oss
inspireras av det som ligger utanför oss
själva – var inte rädda! Även den här terminen kommer vi alla att både jubla, gråta, le
och klaga – för så är livet.
Vilken tur att våra körer finns! Här finns
en möjlighet att varje vecka träffas för att
sjunga tillsammans i öppenhet och nyfikenhet. Låt oss aldrig sluta med det – att
sjunga. För Guds
skull och för full
hals!

Sara Michelin,
förbundsdirigent
i Sveriges Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader

Ska du åka på någon körgrej i sommar?
Frågan kom på försommaren från en ”då
och då-körkompis” och jag kunde inte annat än svara nekande.
Inte heller denna sommar har jag varit
på någon körgrej helt för min egen skull.
Det har aldrig blivit av, även om jag har
tänkt på det många gånger.
Nu har jag i alla fall skaffat mig en stor
hop tips till nästa år. För nog finns de, kör-
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aktiviteterna som kan lindra abstinensen
för trogna kyrkokörsångare med långa
sommarlov. Läs på sidorna 3 och 6–12, och
bli inspirerad inför nästa sommar! Det är
kanske nu som tankarna grundas för att det
verkligen ska bli av.
Jag fick i alla fall vara med om två härliga försommarbegivenheter. För tredje
året i rad sjöng vår kör, förstärkt med en
del andra körsångare, Maria Löfbergs
Skapelsekantat i Husby-Långhundra kyrka
på midsommardagen. Det är ren och
skär midsommarlycka! En ny chans att
höra kantaten ges den 11 september, då vi
sjunger i Ljusterö kyrka.
Lite tidigare, i samband med vår
medeltida marknad den 6 juni, hade vi i
Husby-Långhundra för första gången en
körworkshop med medeltida musik. Körledaren Ulrike Heider och de två musikerna
i Falsobordone gav oss ett par fantastiskt

”Nog finns de, köraktiviteterna som kan lindra abstinensen”
lärorika dagar med musik som vi bara
nosat på förut. Att vi vanliga kyrkokörsångare efter några timmars övning kunde få till
en så bra konsert är fascinerande!
Det blev så tydligt hur betydelsefullt
det är att få ny inspiration som körsångare.
Och det är det jag hoppas kunna bidra till i
varje nummer av denna tidning.
Så här i körterminens inledning ska jag
själv skaffa mig inspiration genom att åka
till Hemavan på koristkurs arrangerad av
Luleå stifts södra kyrkosångsförbund. Om
det får ni läsa mer i nästa nummer.
Marita Sköldberg
Redaktör
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Körsångaren

Maria Webb, Fagersta

Körledaren som
bytte plats
På jobbet som kyrkomusiker i Fagersta leder Maria Webb fem sånggrupper. På fritiden sjunger hon i operakör och har hela sommaren varit
Märta-Lise, 26 år och arbetare i en
lusekoftsfabrik.
Det började med att Maria Webb ville gå en
körkurs för att få inspiration inför höstterminen med sina körer. Hon hittade en kurs
på Musikhögskolan i Örebro, åkte dit och
sjöng, och kom in.
– Jag trodde att det var en liten kurs, och
sen visade det sig vara en så här kul grej!
Det var förra året, då Opera på Skäret
satte upp Verdis La Traviata. I år kunde
Maria komma med i operakören utan
audition.
Hon har hittat sin egen karaktär som
en av fabriksarbetarna i Richard Wagners
Den flygande holländaren, som i somras
sattes upp i den gamla virkesladan utanför
Kopparberg.
Repetitionerna – tillika högskolekursen om 7,5 poäng – började i mars. Några
övningshelger under våren följdes av intensiva repetitioner på scen under sommaren.
Allt har Maria gjort på sin lediga tid.
– Vi har hyrt en stuga i närheten. Då
kan barnen vara med här och leka, och de
får titta på instrumenten. Min äldste son
som är fyra sa ”jag ska jobba på teatern när
jag blir stor”, berättar Maria när vi ses ett
par timmar innan dagens föreställning.

Tycker om att agera
Det Maria särskilt tycker om med opera är
att hon får agera och verkligen sjunga ut.
– Det är fantastiskt att få hitta sina röstresurser, det är bara att ta i!
Hon tycker mycket om Wagners dramatiska musik i Den flygande holländaren.
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– Musiken är så passande i tid och plats,
jag känner mig verkligen i Norge.
Passande är musiken även för Skäret
vid sjön Ljusnarens strand, där en och
annan operasångare och besökare denna
eftermiddag tar sig ett dopp inför föreställningen. Maria berättar om en blåsig
repetitionsdag, då Wagners opera med sina
stormiga vågor alldeles särskilt kändes som
ett med platsen.
Kanske blir det så småningom ett operaprojekt med Marias kyrkokör hemma i
Fagersta. Hon har börjat dra i några trådar
för ett eventuellt samarbete med andra församlingar.
– Efter förra sommaren sa kyrkokören att de ville göra någon operagrej. Jag
hoppas att det kan bli så.
Men i höst ligger fokus på ett Astrid
Lindgren-projekt med alla Marias körer –
barnkörer, ungdoms- och kyrkokör.

Sjunger i: Musikdramatiska köre
ni
Opera på Skäret
Körsångare sedan: 1989
Körledare sedan: 2005
Stämma: Sopran
Bor: Fagersta
Familj: Man, två barn
Sysselsättning: Kyrkomusiker i Väst
anfors Västervåla församling
Favoritkörsång: Otto Olssons Adve
nt

Tar med sig goda fraser

klickade det extra när jag hörde ”texta fram
och öppna bak”. Det var en bra fras.
Maria hoppas kunna vara med i Opera
på Skäret igen, men det är ett svårt pussel att lägga, med alla repetitioner och
tjänstgöringen i kyrkan. ”Sök till audition”,
uppmanar hon alla som är sugna. Det som
krävs är god körvana och gott om tid.

Att Maria till höststarten är full av energi
och inspiration från sitt eget körsjungande
tror hon smittar av sig på hennes körer. Likaså har hon nytta av detta att vara en del i
körgruppen. Och så noterar hon flitigt under repetitionerna.
– Mina noter brukar vara fullklottrade
med sånt jag ska komma ihåg. För mig

Opera på Skäret

2004 grundade operasångaren och regissören Sten Niclasson Opera på Skäret i
en före detta virkeslada vid sjön Ljusnaren
utanför Kopparberg. Varje sommar sedan
dess har där bjudits på stora operaproduktioner med internationellt väletablerade
solister. Sedan 2005 har Opera på Skäret
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Nyheter

SKsf behåller rikskollekter

Sveriges Kyrkosångsförbund får 1,5 av
Svenska kyrkans rikskollekter även under
2017.
Den hela rikskollekten har under
många år tillfallit Kyrkosångsförbundet på
Tacksägelsedagen. Så blir det också nästa
år. Datumet är 8 oktober. Den halva kollekten följer mönstret från i år. Den delas
med Svenska Kyrkans Unga och infaller på
jungfru Marie bebådelsedag den 26 mars.

Ingen delning av
förbund

Kyrkosångsförbundet i Härnösands stift
kommer inte att delas. Under årsmötet i
april diskuterades ett förslag om att dela
förbundet i en Y-del (Jämtlands län) och
en Z-del (Västernorrlands län). Årsmötet
beslutade dock enhälligt att förbundet inte
ska delas.

Spel och guider ska
stärka kulturen

Med ett sällskapsspel och en bok ska organisationer inspireras att öka medlemsinflytandet. Fokus ligger på ungdomars delaktighet, men metoderna kan användas för
alla åldrar.
Det är Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp, som Sveriges Kyrkosångsförbud är
medlem i, som har gett ut Inflytandeguiden med inflytandespelet Gräv!
Inflytandeguiden har tagits fram inom
ramen för ett treårigt projekt med Ax som
huvudman. Sveriges Kyrkosångsförbund
har funnits med i ett av delprojekten.
Boken och spelet går att köpa via Ax hemsida.
Ax arbetar i år med ett projekt som ska
bidra till att den ideella kulturen stärks
regionalt. Kulturrådet har beviljat pengar
till projektet, som pågår fram till årsskiftet.
Projektet undersöker hur den så kalllade kultursamverkansmodellen fungerar
i praktiken för ideella organisationer. Det
ska också ta fram en guide för hur ideella
organisationer skapar kontakter, påverkar
kulturplaner och söker bidrag regionalt.
Som en del av projektet kommer tre träffar att anordnas i landet. Där träffas ideella
organisationer, tjänstemän och politiker
i regionen. Den första träffen äger rum i
Eskilstuna den 12 september.
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Antalet körsångare
+
ökar åter
Antalet körer i Svenska kyrkan ökade i fjol för första gången sedan
2008, enligt statistik från Svenska
kyrkan. Under 2015 fanns det totalt
5095 körer, mot 5042 året innan.
Det är främst barnkörerna som står
för ökningen, medan antalet vuxenkörer minskade något.
Antalet sångare i vuxenkörerna ökade
emellertid med två procent. Barnkörsångarna ökade med nästan fyra. Nedgången
för ungdomskörerna fortsätter, men i mindre skala. Visserligen ökade antalet körer
med två, men antalet sångare minskade
med drygt fyra procent. Jämfört med 2014
års tapp på nästan 30 procent är det dock
en betydande förändring.
Totalt fanns i Svenska kyrkan under
förra året 96 975 körsångare, och därmed är
det åter korrekt att säga att det finns ungefär 100 000 körsångare i Svenska kyrkan.
Samtidigt har minskningen av antalet
gudstjänstbesökare i Svenska kyrkan dämpats. Under 2015 var den totala minskningen av antalet gudstjänstbesök ytterst
marginella 8 500, med tanke på att drygt
15,4 miljoner gudstjänstbesök gjordes.
Endast två gånger sedan 1990 har guds-

+ ++
+ 53
++ +
Svenska kyrkans
körstatistik 2015
Barnkörer: 1992
Barnkörsångare: 29 818
Ungdomskörer: 454
Ungdomskörsångare: 3928
Vuxenkörer: 2649
Vuxenkörsångare: 61 689
Körer totalt: 5095
Körsångare totalt: 96 975

tjänststatistiken vänt uppåt.
Det var besöken vid dop, vigsel och
begravning som blev fler under fjolåret,
medan besöken vid söndags- och andra
gudstjänster blev aningen färre.
Marita Sköldberg

ENGLUNDS
TIDIG MUSIK
Vi inleder höstterminen med en
helgkurs på Björkdalagården,
nära Uppsala 23–25 september
för sångare och instrumentalister.
Spansk musik från början
av1600-talet.
englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89
www.tidigmusik.se

La Chorale, Arnäs församling

Vi syr och formger
kläder för din kör!
Tel. 031-40 40 30
info@brohallochson.com
www.brohallochson.com
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Ny bok om SKsf:s riksfester
Blåbärskungen (Adam Andrews) ska
ta med Putte (Signe Zetterholm) hem
till sina barn.

”En hyllning till kyrkosångsrörelsen”
Under närmare 20 år var Ann-Christin Lindström Larsson förbundssekreterare på Sveriges Kyrkosångsförbund och arbetade med
förbundets riksfester. Nu har hon
skrivit en bok om alla 61 fester sedan den första i Linköping 1927.
– Det har varit så fruktansvärt roligt, men å
vad jag har jobbat!
Uppdraget fick hon av förbundsstyrelsen förra våren, efter ett önskemål från en
deltagare i det årets Vintermöte. Sedan dess
har Ann-Christin – för många känd som
Anki – läst mängder av protokoll, mötesböcker och tidningar. Dels i Sveriges Kyrkosångsförbunds och hennes egna arkiv,
dels på universitetsbiblioteket Carolina
Rediviva i Uppsala.
– Där har jag suttit som en annan student.

Ohyggligt positivt
Kyrkosångsförbundets egna tidningar har
varit huvudkällan, men det finns också en
hel del citat från lokaltidningar i boken.
– I lokaltidningarna har det aldrig varit
recensioner, utan bara reportage. Men i
förbundets egen tidning recenserade man
det mesta i början – det var ohyggligt positivt…
I början var rikskyrkosångshögtiderna,
som de hette då, främst en arena för de
”bra” körerna. Körer sjöng för körer, medan
rikskören hade få uppgifter. Genombrottet för rikskören kom 1975, menar Anki,
med verket Kyrkans eviga lovsång av Egil
Hovland, där det mesta var skrivet för hela
kören.
Men det var ändå först på 90-talet
som fokus riktades mot rikskören och
vad rikskyrkosångshögtiderna betydde
för körsångarna, enligt Anki. Tidigare var
kören mer ett redskap för enskilda musiker
och diskussioner om kyrkomusik.
Själv har hon varit på ett 20-tal riksfester, men eftersom hon oftast varit arrangör
har hon bara sjungit i rikskören på ett fåtal.
– Den största upplevelsen jag själv haft
var när vi sjöng Medelssohns 42 psalm
1994. Det var nåt himmelskt, här var jag en
del av något stort.

Historisk kavalkad
Anki betonar att boken inte är ett heltäckande historiskt dokument.
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Många är de mötesböcker som Ann-Christin
Lindström Larsson har läst i arbetet med boken
om Sveriges Kyrkosångsförbunds riksfester.

– Det är en historisk kavalkad, ett riksfestpotpurri. Jag har försökt hitta kuriosa
och uttalanden som ger små inblickar i hur
det var.
Boken är en hyllning till kyrkosångsrörelsen, säger hon.
– Jag är imponerad av den här rörelsen
som växer med en knall från ingenstans.
Det är en otrolig folkrörelse. Jag hoppas att
folk ska se det. Det finns så många engagerade människor, jag blir ödmjuk inför det.
Att hantera körsångare är en fröjd, är
Ankis egen erfarenhet. Och så tycks det ha
varit genom åren.
– Har de klagat någon gång är det för att
det har regnat eller blåst.

Stenkaka som övningsverktyg
Rikskyrkosångshögtiderna var från början
Sveriges Kyrkosångsförbunds enda arrangemang. Anki imponeras av styrelsearbetet
där man redan tidigt diskuterade möjligheterna till övningsverktyg.
– Redan på 30-talet pratade man om att
spela in sångerna på grammofon. Det finns
en stenkaka från 50-talet.
Synen på beställningsverk har varie-

rat. Själv tycker Anki att det är bra att
sjunga större verk, men inte nödvändigtvis
nyskrivna.
– Man måste veta att det är bra när så
många lägger ner så mycket övningstid.
Jag tycker det är bättre att ha andra stycken
som är nyskrivna.
Mycket imponerad är hon också av vissa
lokalkommittér som fått hela bygden att
involveras i riksfesterna och exempelvis
ordnat med skyltar vid infarten till orten.
– Vi ska inte sticka under stol med att
vi gör något stort. Sen tycker jag inte att
vi behöver ha en kunglig beskyddare, som
man hade länge …
Text och foto: Marita Sköldberg
Fotnot: Boken Sjung i kyrkan – kyrkosångshögtider under 90 år kommer ut i början på
september och säljs endast genom Sveriges
Kyrkosångsförbund.
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Körsommar

Sommarkörer landet runt:

Från våga sjunga till opera
Kyrkokörsångare har ofta långa
sommaruppehåll. Men för den som
tycker att lovet är för långt finns det
gott om möjligheter att sjunga även
på sommaren.
Runt om i Sommar-Sverige går det att hitta
hela bredden från Våga sjunga-kurser till
operakörer som kräver stor körerfarenhet.
Många vänder sig till vuxna, några till barn.
Sveriges Kyrkosångsförbunds delförbund
har flera kurser och läger för körsångare.
Läs mer om dessa på de följande sidorna.
De mycket körvana kan annars söka sig
till operakörerna på Opera på Skäret (se sid
3) eller Dalhalla. Ambitiösa barn i Skåne
kan vara med i Höörs Sommaropera
(se sid 9).
För dem som vill ha sångutveckling med
mindre krav kan en folkhögskolekurs passa.
Cirka 20 sommarkurser med körinnehåll
fanns i årets utbud, och ytterligare ett antal
med enskild sång. Flera folkhögskolor har
till exempel erbjudit kurser i sångtekniken
Complete Vocal Technique (CVT).

några mil därifrån fick man däremot ställa
in kursen Våga sjunga i kör.
– Det tar tid att bli känd inom sommarkurser. Vi är fortfarande unga på sommarkursernas område, berättar biträdande
rektor Gudrun Roth.
Kursen erbjöds i år för tredje året, även i
fjol fick man ställa in.
Ytterligare några folkhögskolor anordnar Våga sjunga-kurser medan andra kombinerar körsång med enskild sång, dans
eller andra instrument. Åredalens folkhögskola i Jämtland kombinerade till exempel
flerstämmig sång med spel på granhorn
och Österlens folkhögskola la till djembetrumma och dans.

Från vuxna till alla åldrar
För den som vill höja ambitionen ett
snäpp finns körveckor med lång tradition som anlitar flera goda dirigenter och
alltid avslutas med större konserter.
Till Internationella Musikveckan på
Geijerskolan i Ransäter samlas deltagare
från flera länder. Kursen vänder sig förutom till körsångare även till stråkmusiker
och blockflöjtister. De 140 platserna brukar
bli fullbokade efter några veckor, enligt
Rebekka Homilius som jobbade med årets
musikvecka. Det var den 63:e i ordningen.
På repertoaren stod Karl Jenkins The Armed Man.
Internationella Musik-

Kombo på folkhögskola
På Fridhems folkhögskola i Skåne har man
haft körkurser i många år. En ny kurs för i
år var sång och komp där deltagarna förutom att sjunga fick lära sig att spela ukulele.
Där tog platserna snabbt slut. Annars är
Våga sjunga alltid populär, enligt sommarproducenten Daniel Unnerbäck.
På Sundsgårdens folkhögskola bara
Internationella Musikveckan på Geijerskolan
vänder sig till körsångare och instrumentalister.
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Körsommar

Foto: Caroline Gramsch

veckan har sedan några år också en ungdomskör och ett projekt för de allra minsta.
Barnen har en egen musikverksamhet
även på Chalmus musikvecka, som också
har rötter i 1950-talet. I år, liksom i fjol, var
den förlagd till Ljungskile folkhögskola,
men den har vandrat runt genom åren
och drivs i egen regi.

Från barn till alla åldrar
En annan traditionstyngd företeelse är
Barnkörveckan på Fårö som arrangerats
vecka 28 sedan 28 år tillbaka. Här kan
man säga att åldersutvecklingen har
gått i motsatt riktning, men med samma resultat: En körvecka för alla åldrar.
Den började på initiativ av Georg Riedel
för ett tiotal barn. Numera deltar ett par
hundra körsångare från fyra år och uppåt
i vuxenkör, ungdomskör och åldersindelade barnkörer.
Barnkörveckan drivs av en egen förening, precis som Oratoriekören VOX. Kören
– runt 100 sångare – bildas varje sommar
sedan 2005 utifrån dem som anmäler
sig till kursen i Dalarna under Musik vid
Siljan. Här är det större sakrala verk som
gäller. Årets final var en pampig konsert
i Siljansnäs kyrka. Södra Dalarnas Kammarorkester var med när kören gjorde Karl
Jenkins Requiem.
Sveriges Körförbund ordnade körfest i
Örebro tredje veckan i augusti, med sånger
av och med Åsa Jinder.
En aningen udda fågel i körsammanhang är Svenska Turistföreningen. På
sensommaren anordnade fjällstationen
i Vålådalen en sång- och vandringshelg.
Ingen körvana krävdes för sången i alla
möjliga genrer, vilken varvades med vandringsturer.

Alla åldrar är välkomna till Internationella Musikveckan på Geijerskolan.

tunnsått med sommarkörer, men visst finns
det en och annan. Ekerö körvecka arrangeras sedan flera år i mitten av augusti med
Svenska kyrkan-församlingar som huvudarrangörer. Dit är deltagare från hela landet
välkomna. I år uruppfördes ett Te Deum
skrivet av Piret Rips Laul i en konsert i
Storkyrkan i Stockholm.
Sommarkörer i mindre skala finns
också. Till exempel på Blidö i Roslagen med många sommarboende. Där
är semesterkören aktiv varje sommar i juli.
Efter sex förmiddagsövningar under två
veckor avslutade kören med konsert i
Blidö kyrka.
Poppiga tongångar med låtar av
bland andra The Ark och Loreen hördes
i skånska Staffanstorp. S:t Staffans församling inbjöd till sommarkör för fjärde
året i rad. Inom tre veckor resulterade fem
kvällsrepetitioner i en allsångsgudstjänst i
Esarps kyrka i början på juli.

Flest kvinnor
Vilka är det då som är med i alla dessa
sommarkörer?
– Alltid mest kvinnor. Ofta 50 plus,
enligt Daniel Unnerbäck på Fridhems folkhögskola.
– Kvinnorna utgör cirka 75 procent
av deltagarna, berättar Föreningen VOX
ordförande Kristina Post. Bland deltagarna
finns både musiklärare och kyrkomusiker,
men det stora flertalet är amatörer; hängivna körsångare, de flesta med stor erfarenhet. Vi har också en trogen skara norska
sångaren.
På Internationella Musikveckan i Ransäter är det enligt Rebekka Homilius en stor
spännvidd.
– En stor del av deltagarna kommer från
Tyskland. Vi har alla åldrar ifrån 3 till 90 år
och en rätt så jämn könsfördelning skulle
jag säga utan att ha räknat efter.
Marita Sköldberg

Sång och ukulele blev en populär kombination på Fridhems folkhögskola.

Få sommarkörer i kyrkan
Lövsångaren i körsammanhang är Svenska kyrkan. Där är det dock förhållandevis
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Körspår på Andetag
I månadsskiftet juni-juli arrangerade Svenska Kyrkans Unga rikslägret Andetag i Linköping. De omkring 400 deltagarna kunde
i programmet välja ett fördjupande spår,
som de ägnade nio timmar. Ett av spåren
var körsång.
För att förstärka lägerdeltagarna anordnade Linköpings stift och dess kyrkosångsförbund en förberedande sommarlovsungdomskör som träffades två onsdagskvällar
i juni. Ett 30-tal ungdomar i sommarlovskören och ungefär lika många på lägret
utgjorde tillsammans kören som avslutade
sitt värv med att sjunga i lördagskvällens
festkväll och söndagens mässa, båda i Linköpings domkyrka.
Kördeltagarna på lägret var från 12 år
och uppåt. Både vana och ovana sångare
välkomnades till att sjunga allt från barock
till ”Utan dina andetag”.

Kören under rikslägret Andetag under ledning av Sara Michelin.

Foto: Magnus Aronsson

Festivalkör i Karlshamn
I flera år har Svenska kyrkan i Karlshamn
inbjudit till sommarkör. Kören övar under några veckor och medverkar sedan i en
mässa under Östersjöfestivalen. Mässan är
en av flera programpunkter i den centralt
belägna Carl Gustafs kyrka under den årliga festivalen. Dessutom bedrivs caféverksamhet på kyrkogården.
Gospelmässa, schlagermässa, samarbete
med olika artister – inriktningen beror
på vilken av de fyra musikerna i Karlshamn-Trensums pastorat som leder kören,
berättar Helena Wilhelmsson, den av de
fyra musikerna som drev projektkören i år.
Denna gång samarbetade kören med
Py Bäckman och pianisten Elise Einarsdotter och resultatet blev en konsert och
en festivalmässa den 21 juli. Innan dess
samlades kören till sex övningar under en
dryg månad.

– Vi var cirka 45 personer i kören, sångare och sångerskor från hela Blekinge. De
flesta sjunger i andra körer under verksam-

hetsåret, och har medverkat i sommarkören
i flera år, berättar Helena Wilhelmsson.

Årets sommarkör i Karlshamn samarbetade med Py Bäckman och pianisten Elise Einarsdotter.
Foto: Helena Wilhelmsson

Köp Kyrkosångsförbundets nya bok!

Sångglädje under 90 år
100 kronor plus porto
Skicka din beställning till bestallning@sjungikyrkan.nu
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Verklig veteran på Västkustkurs
41 gånger har Birgitta Rejnö-Johansson
deltagit i Ljungskilekursen, arrangerad av
Skara stifts kyrkosångsförbund. Sedan 1979
har hon varit med varje sommar.
– Jag blev fast första gången, jag tyckte
det var så roligt. Jag älskar att sjunga och så
träffar jag trevliga människor.
Ingen annan har varit med lika länge
som Birgitta, men hon tror att några har
deltagit ett 20-tal år. Många vänner har hon
fått under årens lopp.
I vanliga fall sjunger hon i S:ta Helena
kyrkokör i Skövde och Oratoriekören i
Falköping. Körkompisar därifrån har hon
svårt att få med till kursen.
– Jag försöker och försöker men det är
trögt. Det är ju en hel vecka och de har så
mycket annat.
Dirigent- och röstvårdskursen i Ljungskile har sett ungefär likadan ut under alla
år, enligt Birgitta. Varje dag börjar med
morgonbön, fortsätter med uppsjungning
och sångövningar. Två pass om dagen
övar körsångarna och dirigenteleverna
var för sig. Mitt på dagen är det lite ledig
tid, annars fortsätter sjungandet fram till

Årets deltagare på Ljungskilekursen.

kvällen och aftonbönen. De gemensamma
övningarna går ut på att dirigenteleverna
dirigerar varsin sång, som sedan ska framföras på den avslutande konserten.
Men visst blir det ändå små förändringar, framför allt beroende på vilken
körpedagog som leder kursen. Nu är det
Reibjörn Carlshamre, domkyrkoorganist i
Skara. Det är han som väljer ut repertoaren.

Skånska barn i sommaropera
Varje sommar sedan 1997, med ett undantag, sjunger barn och ungdomar opera på
Kulturhuset Anders i skånska Höör. I år
var drygt 30 personer mellan cirka 9 och
25 med under de fem föreställningarna av
HC Andersen – en saga i början på augusti.
Årets yngste solist var 11 år. Vid uruppförandet av operan 2005 sjöngs hans roll av
en av årets huvudrollsinnehavare.
– Många är de barn som startat hos
oss i 9-årsåldern och återkommit år efter
år. Samtidigt som en del av dem som blivit äldre försvinner byggs ensemblen på
underifrån med nya barn, berättar Tord
Nihlén, som skrivit librettot till operan.
Hans kompanjon i startandet av Höörs
Sommaropera, Viggo Edén, har komponerat den.
Vid starten för 20 år sedan kontaktades

musikskolor i Mittskåne, liksom pressen,
för att rekrytera barn och ungdomar. Så
småningom har ryktet spridit sig, liksom
upptagningsområdet, som numera är hela
Skåne. Efterhand har det också blivit lättare
att rekrytera pojkar, berättar Tord Nihlén.
Audition brukar ske i november, kravet
är viss körvana.
I år ingick tio professionella orkestermusiker och tre professionella operasångare i ensemblen.
Nästa år firas 20-årsjubilem för Höörs
Sommaropera, som drivs av den ideella
föreningen Höörs Musiksällskap. Då blir
det ännu en nyskriven opera med libretto
av Tord Nihlén. Det har blivit rätt många
genom åren, eftersom det finns få operor
som passar barnsångare.

Foto: Gunilla Jacobsson

I år blev det 13 sånger, från Schütz Allas
ögon till nyskrivet av Carlshamre själv, med
bland annat en gaelisk bön och en gånglåt
från Småland däremellan.
Brigitta åker nästa år också, om hon får
vara frisk.
– Den dag jag inte kan åka dit blir det
tråkigt.
Marita Sköldberg

Fyrstämmigt
på Skansen
För den som inte hade möjlighet att ägna
flera sommardagar åt körsång passade
Körklang på Skansen. Under fyra torsdagskvällar i juli fick publiken på Sollidenscenen vara med och bilda en fyrstämmig
storkör.
Olika gästartister och kända körer var
med olika kvällar, men alla var under ledning av program- och kapellmästare Simon
Ljungman, själv gitarrist, med husband.
Noter fanns till försäljning på plats.
ABBA-musik inledde serien som sedan
fortsatte med gospel, visor – då S:t Jacobs
Ungdomskör deltog tillsammans med
Charlotte Perrelli – och till sist opera.

Marita Sköldberg

Din kompletta nothanDel

www.wessmans.com
Kyrkokörjournalen 4 2016

Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag
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Vänner tema för Skaraläger
”En värld av vänner” var temat för
musiklägret på Flämslätts Stifts- &
Kursgård 18–22 juni. Lägret, som
vänder sig till barn och ungdomar
från 9 år, arrangeras av Svenska Kyrkans Unga i Skara stift i samarbete med Skara stifts kyrkosångsförbund.
I år kom 84 deltagare från olika församlingar i stiftet till lägret. Dessutom 21 ledare,
varav16 ungdomsledare från Svenska Kyrkans Unga. Huvudledare var Ida Berggren
från Svenska Kyrkans Unga i Skara stift.
Musikledare var Ulf Nomark, kompositör och musiker från Vallda, Kungsbacka,
Magnus Trönnberg, musikkonsulent på
Skara stift och Gergana Andersson, organist i Tidaholm. Som lägerkaplan fungerade Emanuel Carlsson, präst i Falköping.

Kaotisk lek
Liksom tidigare år var första dagen avsedd
endast för de deltagare som spelade något instrument. 16 ungdomar började öva
på lägrets sånger på olika blåsinstrument,
dragspel, cello, piano och slagverk.
Dag två anlände alla övriga sångare.
Under dagarna ägnade de sig åt massor
med körsång och musik men även en hel
del fritidsaktiviteter. Flämsjön ligger nära
till hands, så det blev bad och brännboll
och leken ”Kalle kaos” som verkligen levde
upp till sitt namn. Den gick ut på att samla
så många ledtrådar som möjligt på en
timme. Jag var imponerad av ungdomsledarna som ledde var sitt lag och verkligen
gick in i leken med liv och lust.
Dagarna inleddes med morgonbön
och avslutades med aftonbön. Deltagarna
hade också några pass med Emanuel för
diskussioner om temat för lägret – det vill

Musiklägret på Flämslätt avslutades med musikgudstjänst i Varnhems klosterkyrka.

säga vänner – men även om Gud, skapelsen och vår del i den. Deltagarna fick göra
kollage på temat vänner som sedan fanns
att beskåda vid den avslutande musikgudstjänsten i Varnhem.

Blandad repertoar
Kyrkan hade fyllts med besökare och ungdomarna visade verkligen vad de hade
lärt sig. Det fanns gospelinspirerade sånger blandat med sånger från Disney-filmer
samt sånger som Uti din nåd, En värld full
av vänner och Himmelriket tillhör dig och
mig. Till flera av sångerna använde de rörelser och flera deltagare vågade sig upp
som solister. I en del av sångerna fick publiken hjälpa till att göra rörelser och sjunga
med. Prästen Emanuel Carlsson höll en
kort andakt där han pratade om vikten av
vänskap.
Efter väl genomförd musikgudstjänst
med stående applåder tackades ledarna och

alla ungdomar var nog både nöjda, glada
och trötta. Avslutningsvis utbröt det sedvanliga kramkalaset på kyrkbacken innan
hemfärd.
Text och foto: Gunilla Jacobsson

Smålandsbarn övade in mässa
En hel mässa plus några sånger till, trestämmigt och allt utantill. De drygt 40
barnen från Växjö stift hann med mycket under några få dagars körläger på Tallnäs stiftsgård utanför Skillingaryd i juni.
Det var mässan Den som älskar av Stina Wessman, liksom ett knippe sånger av
Anna-Maria Toftgård, som övades in och
framfördes i den avslutande mässan i Tofteryds kyrka.
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Både Anna-Maria Toftgård och Stina
Wessman var med under lägret.
– Det var givande att höra hur Stina
tänkte när hon skrev de olika satserna. Jag
tycker det är väldigt viktigt att barnen får
möta tonsättaren, säger Sara Karinsdotter,
som var den som svarade för instuderingen
i lägrets inledning.
Lägret innehöll individuella sånglektioner, rytmik, lekar, körrepetitioner,

andakter, lektioner om mässans liturgi och
mycket mat.
Körsångare och ledare från fem orter i
stiftet deltog i lägret som avslutades med
lek och kramring på kyrkbacken. Arrangör
var Växjö stifts kyrkosångsförbund, som
vartannat år i början av sommarlovet inbjuder till körläger för 10–14-åringar. I år var
första gången lägret hölls på Tallnäs.
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Västkustkör med räkfrossa
När sommarens skira grönska är
som vackrast, en vecka innan midsommar, lockar Göteborgs stifts
norra kyrkosångsförbund med något nära nog oemotståndligt – en
veckohelg med körsång på Billströmska folkhögskolan på Tjörn.
Att anordna ett körläger sommartid ute i
havsbandet är hos oss en tradition sedan
årtionden.
I år hade valet alltså fallit på Billströmska folkhögskolan, en kursgård med
anor och många vackra gamla byggnader,
därtill ett ”musikhus” med instrument i
varje rum och en utmärkt körsal.
Vi var ett tjugotal korister från olika
körer som hörsammat inbjudan. Efter en
första gemensam måltid på fredagseftermiddagen samlades vi i körsalen där våra
båda ledare, förbundsdirigenterna Maria
Renman och Peter Corneliusson, delade ut
alla noter som vi, i bästa fall, skulle hinna
lära oss.
Efter ett första tvåtimmars övningspass
hade vi sjungit igenom det mesta och det
lät oväntat bra, i alla stämmor fanns goda
notläsare. Efter kvällsövningen kunde vi
vila våra stämband och under trevliga former lära känna våra nya körkamrater.

Mest okänt
Lördagen bestod av enbart tre aktiviteter
som upprepades fram till kvällen: inten-

Räkfrossa är en av höjdpunkterna under körlägret.
Foto: Gun-Britt Marcusson

sivt körövande, måltider och vilopauser.
Koncentrationen var hög och motivationen att lära stor. Dirigenterna hade valt en
spännande och omväxlande repertoar, och
dessutom okänd för de flesta deltagarna.
Sångerna spände från barock till nutid och
förutom traditionella körsånger sjöng vi
också arrangemang av visor och populärmusik.

Efter en hel dags övande
väntade en av körlägrets
höjdpunkter, den traditionella räkfrossan – kilovis av
prima färska räkor – mums!
Det må vara osagt om det
var denna glada räkkväll –
som avhölls i ett strilande
duggregn av sånger av alla
slag – som gjorde susen,
men morgonen därpå hade
repertoaren mognat påtagligt och vi sjöng ett antal av
sångerna på högmässan i
den närliggande Valla kyrka.
Efter gudstjänsten åkte vi
tillbaka till Billströmska för
lunchätande – maten var
genomgående fantastisk –
och en sista repetition innan
vi for till Ucklums kyrka för
att sjunga på en musikgudstjänst.
Den nykomponerade kören sjöng
mycket bra, vi kunde avläsa resultatet i
dirigenternas förnöjda anleten. Glada och
nöjda efter intensiva dagar av körsång och
trevligt umgänge skildes vi åt, men alla
glada minnen finns ju kvar.

Kramring ska just avsluta barnkörlägret på Tallnäs i juni.
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Den uppskrämde tenoren
Lars Söderlund

Foto: Patrik Sassersson
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Nu åker de på körläger igen – efter 30 år
De var många, barnen och ungdomarna i Sollentuna som på somrarna under 70- och 80-talen åkte till
Stjärnholms stiftsgård på körläger.
Nu blir det läger igen, en light-version.
Efter att ha surfat fram Stjärnholms stiftsgård på nätet tänkte Ludvig Jacobsson att
det vore roligt att åka dit på körläger igen,
och skapade Facebookgruppen Stjärnholm.
Sen hände ingenting.
Ett halvår senare träffade han en god
vän, som också sjungit i gosskör i Sollentuna under Kurt Romberg, och pratade
om idén. De skickade ut en Facebook-tråd,
och sedan blev gamla körsångare i rask takt
medlemmar i Stjärnholms-gruppen. Lägerplaneringen var igång.
– Det kändes som en rolig grej efter så
många år. Folk minns körlägren som något
man såg fram emot, med mycket sång,
mycket bus och mycket god mat.

Disco som vanligt
Samma koncept blir det nu, 10–11 september, men i kortversion. Ungefär hälften av
deltagarna kommer dagen innan och äter
middag. På lördagen blir det sång hela dagen och sedan traditionsenligt disco på
kvällen.
– Tanken är att vi ska få lite nostalgikänsla. Vi ska försöka ha en liten kiosk där
man kan köpa godis också.
En sångnostalgi finns i sången Allas
ögon, som alltid sjöngs till maten.
– Folk frågar nu ”ska vi sjunga Allas
ögon”? Och det ska vi förstås.
Helgen avslutas med en musikgudstjänst
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i Esdsbergskyrkan i Sollentuna på söndagen klockan 16.

Hoppas på fler gånger
Det blir ungefär 50 sångare från 70- och
80-talens goss-, flick- och ungdomskörer
som kommer till Stjärnholm nu i september.
– Jag hade hoppats på mer, säger Ludvig. Vi har mist en del på grund av att vi
bara gick via Facebook. Problemet är att
hitta folk, 40 procent har troligen bytt efternamn. Det finns en förhoppning att göra
detta igen, och då kan vi bli fler.
En som inte var svår att hitta var Birgitta
Höök Seuffert, som ledde en del av körerna
då det begav sig och som fortfarande jobbar som kyrkomusiker i Sollentuna. Hon
kommer att leda kören under helgen.
Det blir en blandning av sånger, rätt lättsamt, berättar Ludvig.

– Vi har ju bara en helg på
oss och vissa av oss har inte
sjungit på kanske 15 år.
Ludvig tillhör själv dem som
inte har sjungit i kör på åtminstone 10
år. Fast han är sugen på att börja igen.
Åren i gosskören, och inte minst på körlägren, var roliga och betydelsefulla.
– Lägren var bra för självkänslan, vi
blev större. Man umgicks med olika åldrar
också, de yngsta var runt 8 och de äldsta
över 20.
Marita Sköldberg

Nostalgi blir det när barnkörbarn från Sollentuna möts på läger igen efter omkring 30 år.

Lotta Zacke och Åsa
Schmidt var två av
många barn som var
med på lägren på Stjärnholm. Åsa är nu organist i Markuskyrkan i
Skarpnäcks församling.
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Kyrkoåret – Trefaldighetstiden

del 4 av 6

Växandets tid

– avslutas med tacksamhet
Trefaldighetstiden är växandets tid. Det påminns vi om genom att den liturgiska färgen är grön på prästens skrud och på andra
textilier i kyrkan som till exempel altarklädet, det så kallade antependiet.
Söndagarnas ämnen berör det andliga
och kristna livet, som att vara rik inför Gud
och lyssna i tro, men också vårt samhällsansvar. Ämnes- och texturval har gjorts för
att belysa hur man kan växa som människa
och kristen. Om det kan bli kravfyllt så
avslutas serien av trefaldighetssöndagar
dock med nåden och att den går över allt
annat. Den är störst. Ämnet för den tjugotredje söndagen efter trefaldighet är förlåtelse utan gräns.
Den sextonde söndagen efter trefaldighet har ämnet döden och livet. Den brukar
kallas för höstens påskdag då den kommer
som en repris och påminnelse om påskens
budskap om livets seger över döden.

Inga barnvänliga änglar
Kyrkoåret bjuder under sina sista månader
inte på stora högtider men några särskilda
högtidsdagar finns under denna tid. Den
helige Mikaels dag eller Mikaelidagen är i
många församlingar familjegudstjänstdag.
Skälet till det är säkert att ämnet tidigare
var barnen och änglarna. Nu är ämnet enbart änglarna.

Fakta sen trefaldighetstid
15–23 söndagen efter Trefaldighet
Nu återstår endast tre månader av
kyrkoåret. Två av dessa, september
och oktober, utgörs av den avslutande
delen av trefaldighetstiden. Den sista
trefaldighetssöndagen kan infalla i november om första söndagen i advent
kommer senare än den gör i år.
Två av trefaldighetssöndagarna får
under denna tid lämna plats för andra
helgdagar. Det är Den helige Mikaels dag som egentligen är den 29
september men som firas den därpå
kommande söndagen. Den andra
söndagen i oktober firas Tacksägelsedagen. Den liturgiska färgen är vit båda
dessa dagar eftersom de är högtidsdagar. Trefaldighetstiden har grön färg.

När sommaren övergår i tidig höst
erbjuder trädgård och natur en
rik palett för blomsterkonstnären.
16–18 och 21–23 söndagen efter
trefaldighet ska altaret prydas av
blommor i blandade färger. På bilden ser vi Montbretia, zinnia och
septembersolros, alla rikblommande och utmärkta att odla i kyrkorabatterna. Höstanemon, blodtopp,
kantlök, höstaster, rudbeckia med
flera passar också. Nypon, slånbär,
höstlöv kan smygas in allteftersom
hösten framskrider.
Texterna är inte så barnvänliga. De är
dramatiska och handlar om striden mellan
ont och gott. Mikael är en ärkeängel och
det gäller inom både judendom, kristendom och islam. De två andra ärkeänglarna
är Gabriel och Rafael. Mikael beskrivs ofta
som den stridande och beskyddande ängeln mot det onda och framställs i konsten
ofta med ett svärd.
Mickelsmäss var i det gamla bondesamhället en av de största helgerna på året. Den
markerade gränsen mellan sommar- och
vinterhalvår. Det var en skördefest och
arbetet på åkrarna skulle då vara klart och
skörden bärgad. Veckan därefter fick arbetarna på gårdarna ledigt och de hade då
också möjlighet att säga upp sig och söka
sig till någon annan gård.

Tackar för skörden
Tacksägelsedagen som kommer därefter
är dagen då man tackar Gud för skörden
och bär fram gåvor i kyrkorna som ett slags
tackoffer. Tidigare lämnades de gåvorna till
de fattiga i socknen efter gudstjänstens slut.
I många församlingar fortsätter denna
tradition då man har med sig olika varor
till kyrkan, som grönsaker och bröd. Idag
brukar varorna auktioneras ut efter gudstjänstens slut och pengarna går till Svenska
kyrkans internationella arbete. Dagen präglas av tacksamhet och lovsång till Gud som
alla goda gåvors givare.
Detta är en dag då sången därför får en
självklart stor plats. Följdriktigt går kollekten i Sveriges alla kyrkor denna dag till
Sveriges Kyrkosångsförbund.

Illustration:
Clara Romberg

Förslag till körrepertoar
för sen trefaldighetstid
av Sabina Nilsson
16 e Trefaldighet
SAB och piano, medel
Fredrik Sixten: Kristus är vår broder
(Gehrmans/Sensus 11115)
Mikaelidagen
Diskantkör och piano, enkel
Maria Löfberg: Jag önskar jag vore
en ängel (Wessmans 9713)
Tacksägelsedagen
SA och orgel, medel
Charles King: Jag vill lova min Gud
(Wessmans 8505)
SSAA a cappella, halvsvår
Oskar Janner: Psalm 150
(Wessmans 9908)
SAB och piano, medel
Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluja
(Gehrmans/Sensus 11335)
SATB a cappella, medel
Johann Crüger/ Johann Sebastian
Bach: Vi tackar med vår sång
(SKsf 1006/Wessmans)
22 e Trefaldighet
SATB och piano, halvsvår
Georg Riedel: Bara en vindfläkt är
människorna (Gehrmans 7383)

Jan-Olof Johansson
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Jan Rudérus

Psalmjakten nr 4 2016

#
& c

Dags för en ny psalmjakt! Vi har just passerat 14 söndagen e Trefaldighet och då var temat ”Enheten i Kristus”. En utmärkt utgångspunkt för detta nummers
psalmjakt!

Notexempel 1

Notexempel nr 1 är hämtat från en psalm som finns
med på psalmvalslistor för just denna söndag. Den
passar bra åtminstone om man firar mässa. Ledtråd 1:
Vilket nummer har psalmen?

Notexempel 2

Notexempel nr 2 står också med i en psalmvalslista för
den passerade söndagen, kanske lite oklart varför. Ett
tips kan kanske vara att den Helige Ande är inblandad i
texten. Ledtråd 2: Vilket nummer har psalmen?

Notexempel 3

j
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œ œ ˙

Her - ren är en

œ
-

œ
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œ
-
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œ

ja!

j
œ

Hal

j
& b 46 ˙ œ œ . œ œ ˙ œ œ œ œ
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här vid natt - var - dens bord.

œ

-

˙ œ ˙

œ

œ

lu

-

œ

ja!

œ œ œ œ ˙.

Hal - le - lu - ja! Ing - en en - sam, ing - en hjälp - lös läm - nats kvar.

Notexempel nr 3 är en lovpsalm som skulle kunna passa vilken söndag som helst. Men visst finns”Enheten i
Kristus” även i detta exempel. Ledtråd 3: Vilket nummer har psalmen?

Ny vinst i Psalmjakten:

Swedish Hymns

Matematiken, som ska leda fram till svaret är följande:
Ledtråd 1+ledtråd 2-ledtråd 3=ett psalmnummer
Vi vill alltså ha en psalm, namn och nummer, och svaret på en följdfråga: Vad heter tonsättaren och vilket
landskap kommer han ifrån enligt psalmboken?
Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta eller i mejl till kj@sjungikyrkan.nu
senast 15 september. Vinnaren får boken Swedish Hymns
(Verbum). Vinnaren och svaret presenteras i nästa nummer
av Körjournalen.

Swedish Hymns (Verbum 2016)
innehåller 43 svenska psalmer med text på både
svenska och engelska, och med noter. Psalmerna är hämtade ur Den svenska psalmboken
med tillägg samt Psalmer i 2000-talet. Till varje
psalm finns en berättelse om dess uppkomst,
översatt till engelska. Bokens redak tör och
skribent av originaltexterna är Per Harling,
översättningen är gjord av Rachel Stenback.
Somliga av de engelska psalmöversättningarna
är gamla, andra är
nygjorda av bland andra Per Harling.

Svar psalmjakt nr 3 2016
Notexempel nr 1: Sv Ps 646 Kosketa minua,
Henki (Grip du mig, helige Ande)
Notexempel nr 2: Sv Ps 51 Kom, helge
Ande, Herre Gud (citatet från mitten av
vers 1)
Notexempel nr 3: Sv Ps 405 Hur fröjdar
sig i templets famn (citatet från början av
vers 3)

Svaret: 646-51-405=190
Psalmen Bred dina vida vingar,
textförfattare Lina Sandell.
Vinnare av psalmjakten blev denna gång
Ing-Britt Sjödahl, Örkelljunga som får Nationella Ungdomskörens skiva Pärlor. Grattis!

Psalm 190, Bred dina vida
vingar
I sin tidigaste form påträffas Lina Sandells
kvällspsalm i ett brev till en väninna 1860:
Bred dina vida vingar, o Jesu, över mig
och låt din lilla kyckling få gömma sig i
dig!
Bliv du mitt allt i alla, min visdom och
mitt råd,
och låt mig alla dagar få leva blott på
nåd!

14

I brevet har hon strukit under
som i citatet ovan. Strofen skrevs
under en tid av sorg och bedrövelse.
Fadern hade drunknat inför hennes åsyn under en resa på Vättern
1858. Året efter hade en av hennes
systrar dött och efterlämnat flera
småbarn. Linas hjälp behövdes och
själv var hon i behov av visdom och
råd. Med två verser och rubricerad
Barnets aftonbön trycktes psalmen
1865 i kalendern Korsblomman och
därpå i barnkalendern Korn åt små fåglar
1866.
Liksom i flera andra sånger, särskilt
dem som var skrivna för barn, använder
Lina Sandell i denna text bilden av Gud
eller Jesus som beskyddar mänskobarnet
med sina vingar som en fågelmor sin unge.
Vingmetaforen finns i Psaltaren, t.ex. 17:8:
”Bevara mig såsom en ögonsten, göm mig i
dina vingars skugga”. Jesus använder bilden
av en beskyddande höna om sig själv i Matt
23:37: ”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar
profeterna och stenar dem som blir sända
till dig. Hur ofta har jag inte velat samla
dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte”.
Psalmen fick stor spridning i frikyrkliga

sångböcker. Den togs in i Nps21 och psb
1937. Efter utbyte av några ålderdomliga
ord och ordformer överfördes den till psb
1986. I engelsk översättning har den spritts
i Amerika och i de s.k. missionsländerna.
Melodin är tidigast känd från Sionstoner
1889 (391) till denna text. Den anges där
vara ”svensk folkmelodi” och sägs ibland
komma från Skåne. Det rör sig om en enkel
folklig melodistil som till största delen
använder sig av grundackordens toner
genom brutna ackord.
Ur boken Psalmernas väg, kommentarer till
text och musik i Den svenska psalmboken,
band 1, Per Olof Nisser, Inger Selander,
Hans Bernskiöld, Wessmans Musikförlag
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Jubileum med skönsjungande pojkar
Gosskörfestivalen i Rättvik är för
hundratals körsjungande pojkar
den inspirationskälla som de i tanken återvänder till under resten av
året, då många av dem sjunger i
gosskörer med bara några få medlemmar.
Det är jätteroligt att träffa pojkar från andra
delar av landet med samma stora intresse
som man själv, och sjunga de stora verken
som den egna kören kanske inte har resurser att framföra.
Det gick inte att ta miste på sångglädjen
i årets repertoar. Ode for St Cecilia’s Day
av Georg Friedrich Händel är en enda lång
hyllning till kyrkomusiken: till rösten,
orkestern och kyrkans instrument framför
alla – orgeln.
Den inbjudne gästdirigenten, Jan
Schumacher från Limburg i Tyskland,
inspirerade unga och äldre gossar med sitt
höga repetitionstempo, sin humor och sin
förväntan på pojkarnas kapacitet. Jan ledde
även festivalens manskör.

Riedel och Delibes
De yngre, som vi kallar aspiranter (de förhoppningsfulla), sjöng förutom några sånger av Georg Riedel även två satser ur Messe
brève av Léo Delibes. Aspiranternas ledare
var Stina Wennberg, till vardags dirigent
för Lunds gosskör.
Som alla andra år sjöng alla tillsammans
Sommarpsalm av Waldemar Åhlén och
Hallelujakören ur Händels Messias. Andra
traditioner är att inleda måltiderna med
Allas ögon av Schütz och avsluta kvällen
med aftonbön vid korset på gräsmattan
framför Siljan.
Grabbarnas afton är precis vad det låter
som, en kväll då pojkarna själva utformar
programmet. Det dansas, berättas historier, sjungs i ensembler, trollas och spelas
instrument. Alla som vill får uppträda och
publikens uppbackning är enorm.
Och så finns det fritid med plats för bad,
fotboll eller kanske en film om det regnar.

Avslutningskonsert i Falu Kristine kyrka.
Foto: Margareta Raab
Gustav Sjöstedt Eriksson från Uppsala blev utsedd till Årets gossopran.
Foto: Karin Skogberg Ankarmo

Sjöstedt Eriksson från Uppsala domkyrkas
gosskör.
Årets festival var extra högtidlig, då
arrangören Svenska kyrkans gosskörförening fyller 20 år 2016. Vid avslutningskonserten i Falu Kristine kyrka hedrades gosskörfestivalens grundare, tillika föreningens
första ordförande, Anders Lindström, alias
Mr Gosskörfestivalen.
Margareta Raab
Ordförande i
Svenska kyrkans gosskörsförening

Gustav årets gossopran
Under gosskörfestivalen utses varje år Årets
gossopran. Titeln togs i år hem av Gustav

Det finns plats även för annat än sång under
Gosskörfestivalen. Foto: Magnus Hedenstierna
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Ungdomskörer möttes
i försommarskönt Växjö
Växjö bjöd på ett gudomligt försommarväder när Sveriges Kyrkosångsförbunds ungdomskörfestival för första gången kom till
Småland.
Omkring 160 ungdomar från Sundsvall
i norr till Åhus i söder, Göteborg i väster
och Stockholm i öster sjöng tillsammans
i Växjö domkyrka. På programmet stod
en stor blandbukett sånger, från Bach till
nyskrivet av tidigare festivaldeltagare, med
svenska vårsånger i mitten. Storfavoriter för

deltagarna blev Michael Bojesens Eternity
och Bob Chilcotts arrangemang av Billy
Joels And so i goes.
De allra största favoriterna var emellertid ungdomarna själva, och deras sångval,
under lördagskvällens festmiddag på Stadshotellet. Då underhöll körerna varandra
med det ena applådåsknedkallande numret
efter det andra.
Foto: Marita Sköldberg

Försommarvärmen lockade ut deltagarna på nya Växjö domkyrkocentrums Lilla torg.

Hallå där
Karin WallKällming, stiftsmusiker i Linköpings
stift, vars stiftsfest
i Vadstena 17
september är fylld
med körsång
Vilka körer ska
sjunga på stiftsfesten?
– Barnen sjunger ur
Att älska är gratis
– det är snart 400
barn som har gjort
det på barnkördagar i stiftet. Ungdomarna
gör African Madonna, som vi har gjort sedan
2013. Det blir som en återsamling för dem
som har varit med tidigare. Kyrkokörerna är
med på sing-a-long. Alla övar en timme var.
För vilka arrangeras stiftsfesten?
– I första hand anställda, förtroendevalda
och andra engagerade i Svenska kyrkan i
stiftet, men den är öppen för alla. Vi tror att
det kommer omkring 2000 personer.
Hur ser programmet ut?
– Det börjar med en kort gudstjänst. Sedan
blir det marknad i området, en scen där
det händer olika saker och program inne i
Klosterkyrkan. Den avslutas med en sing-along-mässa. Temat är ”I rörelse” och utgår
från biskopens herdabrev som heter Kyrka
i rörelse.
Är det särskilt mycket musik denna gång?
– Ja. Vi har stiftsfest ungefär vartannat år
och det här är första gången under mina
tio år som det är så mycket. Det blir också
babypsalm, gospelworkshop, orgelquiz och
Kan de kan vi – en grupp funktionshindrade
som leder allsång från scenen.
Du beskriver denna fest som en personlig
seger. Hur då?
– Ja, att man ser att körsångarna är den
stora gruppen ideella och kyrkomusikerna
de stora bärarna! Jag gjorde ett förslag i
höstas och projektgruppen tog alltihop.
Budgeten var begränsad, man fick titta på
vad som fanns i skafferiet. Och så har jag en
positiv chef och en positiv projektledare.
Ni har haft flera sing-a-long i stiftet. Är konceptet detsamma?
– Vi har vävt ihop sing-a-long-konceptet
med lite nytt som passar till mässan och
andra delar från dagen. Vi har tryckt upp ett
nytt sing-a-long-häfte. I mässan blir Hallelujakören hallelujaropet och en av sångerna ur
Att älska är gratis blir huvudpredikan.
Text och foto: Marita Sköldberg
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Romans messa i Lysekil

Den 21 maj bjöds på en riktig högtidsstund
i Lysekils kyrka. Då framfördes nämligen
Johan Helmich Romans ”Den svenska Messan” av en projektkör. Stommen utgjordes
av sångare ur Lysekils kyrkokör och damkören Klara ensemble. Till dessa fogades
andra intresserade sångare, samt musiker
och solister från andra håll i Bohuslän och
Göteborg.
Som sångsolister framträdde Anna-Karin Lindström-Bergqvist, sopran, Katarina
Andersson, alt och Bo Svensson, bas. Allt
leddes av Johan Hårsmar, organist och körledare i Lysekils församling.
Text och foto: Bernt Ortner

Dags för körresa?

Letar din grupp efter nya resmål
att upptäcka tillsammans?

Vi sätter ihop körresan efter Vi föreslår t ex
era önskemål, hjälper er
Krakow/Gdansk,
att arrangera konserter
Prag, Wien & Rom.
på resmålet samt ev.
Paketpris från
möte med lokal kör på plats.
2950:-

Inspireras av körer från
norr till söder! 6 nr per år
reportage • nyheter • fortbildning
– allt det och lite till för 170 kr per år

Prenumerera på
Kyrkokörjournalen!
www.sjungikyrkan.nu • ekonomi@sjungikyrkan.nu

inkl flyg

Kontakta oss fö

r fri offert och id

éer!

Välkommen till er personliga resebyrå:
ni får god service, trygghet och minnen för livet.
031-780 08 90 info@smarttravel.se www.smarttravel.se

KÖRBELYSNING

Diskret körbelysning understryker
upplevelsen av körens framträdande.
Smal pelare med inbyggda sladdar,
hjul och spotlights.

Sparta System AB
Tel 0523-22517

www.spartasystem.se

Boka körhelg!
Ett perfekt körhelgsarrangemang
med bra lokaler, utmärkt boende,
god mat och fin service i genuin
österlensk bymiljö.

Välkomna!

Skåne Tranås Hotell & Vandrarhem • Festsalar & Konferens
www.skanetranas.com • info@skanetranas.com • 0417-20330

Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts
kyrkosångsförbund

Kyrkosångsförbundet
i Lunds stift

22 okt Kördag i Uppsala Domkyrka under
ledning av förbundsdirigenterna; Milke Falck,
Barbro Björklund, Kristofer Sundman och
Ellen Weiss
11–13 nov Barn-och ungdomskörhelg i
Uppsala. Med Händels Messias för unga
röster under ledning av Margareta Raab
Info: Mia Oldeberg-Huusko, maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

24 sep Röstcoachdag, S:t Hans församlingshem, Lund
13 nov Stiftshögtid, Lunds domkyrka
Info: Irene Jönsson,
irene8jonsson@gmail.com
www.fkl.se

12 nov Gotlands körförbund firar 90 år med
konsert på Visby Strand kl 18. Medverkan av
en tillfälligt hopsatt förbundskör och Vocal
Six från Malmö
Info: Anne Dungner Hjellström, anne.
dungner@svenskakyrkan.se
gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund

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

Svenska kyrkans
gosskörförening

17 sep Stiftsfest ”I rörelse med kör för alla
åldrar”. Barnkör: Att älska är gratis. Barnoch ungdomskör: African Madonna. Kyrkomusikalisk Sing-a-long.
Info arrangemang:
Stiftsmusiker Karin Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund

8 okt Gospeldag i Falköping med Magnus
och Anki Spångberg
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
www.skara.sjungikyrkan.nu

3 sep, 1 okt Obligatoriska körövningar inför
Faurés Requiem, Västra Frölunda
27 okt, 10 nov Extra körövningar inför
Faurés Requiem, Västra Frölunda
12 nov Gabriel Fauré: Requiem mm i Västra
Frölunda kyrka, avslutas med konsert kl 18
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund

22 okt Ungdomskördag i Caroli kyrka och
församlingshem, Borås, kl 9.30–18.30. Ledare: Ruth Lindholm, Marie Englund Hyllstam
och Birgitta Rosenqvist Brorson
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

17 och 24 sep Kördagar i stiften med
förberedelse inför stiftskyrkosångshögtid
8 okt Stiftskyrkosångshögtid, Åmål
Info: Anders Göranzon,
Anders.Goranzon2@svenskakyrkan.se

Skara stifts
kyrkosångsförbund

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

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
1 okt Kördag för seniorkörer, Grangärde
Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Agneta Sonnebo,
agneta.sonnebo@svenskakyrkan.se
www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts
kyrkosångsförbund

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
Info: Ann-Kristin Färnström,
Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu, menyn Delförbund

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund
2–4 sep Koristkurs i Hemavan
Info: Ewa Miller,
ewa.maria.miller@gmail.com
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund
22 okt Inspirationsdag och extra årsmöte,
Luleå
Info: ordf Siv Larsson,
sivlarsson66@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu
www.facebook.com/sjungmedlunk

Gotlands Körförbund

Info: Carina Olofson,
carina.olofson@svenskakyrkan.se
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Info: Margareta Raab,
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.se
www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening

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

Svenska Schützsällskapet
14–16 okt Schützhelg i Nacka under ledning av organisten och kyrkomusikern Per
Rönnblom. Repertoar: Monteverdi, Schütz
mm. Ensemble ur Nacka Kammarkör, Drottningholms Barockensemble samt solister
medverkar. Helgen innefattar också ett symposium om Schütz och hans samtida.
Info: Ann-Cristine Lundquist,
anncristine.lundquist@gmail.com
www.svenskaschuetz.se

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

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

Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

18

Kyrkokörjournalen 4 2016

Förbundsinfo

nsen sep
a
h
c
a
Sist n senast 2
ä la
Anm
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R I K S F E S T F Ö R U N GA R Ö S T E R
B R O M M A 2 016

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

Anmäl kören på
sensus.se/riksfestforungaroster2016

Förbundskamrer
Sofia Wahlstedt, 072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Nationell körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson, 070-651 41 88
brb@sjungikyrkan.nu

Sveriges Kyrkoångsförbunds sjunde

Riksfest för unga röster
S:ta Birgitta kyrka i Bromma 15–16 okt 2016

Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson
jano.johans@gmail.com
Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87
peter.lundborg@svenskakyrkan.se

Konsert

Föredrag

Sång

Samtal

Gudstjänster

Bankgironummer
880-0617

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

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

Kyrkosångsfester 2018
Svenska kyrkan i Östersund och Västerås är
värdar för 2018 års riksfester. Stora kyrkan i
Östersund inbjuder till riksfest mitt i vintern:
2–4 februari. Festen i Västerås domkyrka
kommer att hållas under Kristi himmelsfärdshelgen, 11–13 maj.
2018 är det också Nordisk kyrkosångsfest. Den hålls i Odense i Danmark under
Kristi himmelsfärdshelgen.

Sjung i kyrkan

V I N T E R M Ö T E I S I G T U N A 2017
9–11 januari
Medverkande: Lars Björklund, David Thurfjell,
Caroline Gustavsson, Nadja Eriksson, Åsa Hagberg,
vokalkvartetten Schola Gothia under ledning av Ulrike Heider
Kursavgift: 1500 kr (rabatt för arbetslag)
Kost och logi: 2700 kr del i dubbelrum 3200 kr enkelrum
Sista anmälningsdag: 22 november på www.sjungikyrkan.nu

Nytt körmärke!
Pin att fästa på klädesplagg
ca 20x20 mm

15 kr/st
Paketpris 10 st – 100 kronor.
Porto tillkommer.
Beställ på
bestallning@sjungikyrkan.nu

I samarbete med

Organisationsnummer
873201-0569
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Projektet Vaerla Vaken med vokalgruppen Kongero och folkmusikbandet Massivet hade premiär i Östersund den 25 maj. Då medverkade kören
Mozaik. Foto: Sara Norling

Dialektprojekt gav inspirationskick
Att sjunga folksånger på dialekt är
inte vardagsmat för särskilt många
kyrkokörer. Men i våras fick några
körer i Jämtlands län prova på, i projektet Vaerla Vaken.
– Såna här projekt är otroligt viktiga för
glesbygdens kulturliv, säger Eva-Britt Nordlund, en av de körsångare som deltog i Vaerla Vaken.
– Det här har varit en riktig inspirationskick för oss. En sån glädje, och så har
musikerna varit så duktiga att ta ur det allra
bästa av oss.
Hon sjunger i Hedekören i Härjedalen,
som i detta projekt deltog tillsammans med
grannkören i Vemdalen. Här fick de lära sig
att använda en annan slags röst, en bruksröst, berättar hon.
– Man behövde inte skapa klanger utan
mer ett uttryck. Folkmusik griper tag i en.

Stark spelmanstradition
Projektet Vaerla Vaken (”världen vaknar”
på jämtska) startade redan 2012, då vokalgruppen Kongero och folkmusikgruppen
Massivet spelade jämtländsk folkmusik tillsammans på några folkmusikfestivaler. Inte

i Jämtland dock.
– Det finns en stark spelmanstradition
i Jämtland, det finns fint material bevarat
och även dikter skrivna på jämtska, förklarar Anna Wikenius som sjunger i Kongero.
Själv har hon inga rötter i landskapet, men
flera av de andra musikerna har det.
Önskan att spela musiken i dess rätta
miljö och koppla lokala körer till sig väcktes, och i höstas kontaktades några körer i
Jämtland och Härjedalen. Resultatet blev
tre konserter i slutet av maj, i Östersund
med kören Mozaik, i Ström med Ströms
kyrkokör och i Hede med Hedekören och
Vemdalskören.

Blomstertid på vemdalska
Just efter nyår började Hedekören att öva
på de fem sånger som skulle sjungas tillsammans med Kongero och Massivet: en
dikt, två vallvisor, en danslek och en spelmanslåt. Alla är nykomponerade eller nyarrangerade för projektet. Under våren
hölls två workshops med musiker från
Kongero och Massivet.
I konserten sjöng Hedekören och
Vemdalskören även en egen sång, en översättning till vemdalska av Den blomstertid

”Vaerla vaken, lauve grönt
sommarn artu som mae
drömt. Vaermen som mae
trodd mae glömt. Ongan
näckjen! Utan krim!”
(Ur Vaerla Vaken av Alan Kristensson)

nu kommer, på en dalamelodi. Musikerna
hade också ett eget program. I ett fullsatt
församlingshem i Hede.
Det finns stora likheter mellan jämtska
och härjedalska tycker Eva-Britt Nordström, som själv kommer från Jämtland.
– Men det var inte helt enkelt att förstå. Det var roligt att klura på vad orden
betydde.
Anna Wikenius i Kongero hoppas på
en fortsättning för projektet under nästa
år, det finns också planer på att spela in en
skiva.
– Det är några andra körer som har visat
intresse. Det är roligt att få göra något som
är så förankrat i sin tradition.
Marita Sköldberg

