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Ledaren

”… för däremellan kommer fasta”

Fastetiden börjar under den tid som detta
nummer av Kyrkokörjournalen är aktuellt.
Om det är någon gång under kyrkans år då
upplevelse och känsla får plats, så är det då.
Fastetidens körsånger och psalmer har en
annan ton än både julens och påskens. Och
det är alldeles som det ska vara. Fastetidens
ärende kryper inunder skinnet, utan att
vara känslosamt.
För mig är koralerna i fastetid de mest
fantastiska. Med ”Se, vi går upp till Jerusalem” slår jag följe med Jesus och skaran

För den körsångare och gudstjänstfirare som vågar hasa in i
fastetiden och hålla sig kvar där kommer påsknatten att vara
början på ett långt och glädjefyllt studsande.
lärjungar. Jag är ju faktiskt en av dem,
men i nutid. Och på något sätt är fastetidens körsånger och psalmer nutid och
närvarande. Bibeltexter och sjungna texter
berättar om Jesus som nu delar tillvarons
baksidor.
Någon har sagt: ”Jesus döptes för att dela
mitt liv. Jag döptes för att dela hans liv”.
Det kristna dopets samhörighet med Jesus
genomsyrar mig med vem han är och vad
han gör. Julens pynt byts ut mot vardagens
osminkade liv.
Jag kom att tänka på en slogan som
Vara konserthus hade för många år sedan:
”Hasa in och studsa ut”. För några upplevs
fastetidens ton nog inte så inbjudande
och inspirerande. Men för den körsångare
och gudstjänstfirare som vågar hasa in i
fastetiden och hålla sig kvar där kommer
påsknatten att vara början på ett långt och
glädjefyllt studsande.
Gör det! Hasa in i fastetiden och studsa ut
i påskens glädje! En oslagbar och alldeles

korrekt beskrivning på den kristna trons
tid nu och några veckor framöver. Vilken
tid att leva i och fest att se fram emot! Vilken innerlig glädje att få sjunga om både
Jesu lidande och död och med puka och
trumpet lovsjunga uppståndelsen!
Vilken tur att jul och påsk inte går
direkt i varandra. Vilken tur att fastetiden kommer emellan och tar oss med till
evangeliets innersta ärende: Vem du än
är och hur du än har det, hur det än låter
i kören så gäller den regeln att den som
sjunger, ber och firar mässa får hasa in och
kommer att studsa ut. Trons språk kallar
det för försoningens hemlighet.
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Jul och påsk hör ihop, inte bara i visan. Jul
och påsk behöver varandra, även om påsken firades från början medan det tog några hundra år innan kyrkan började fira Jesu
födelse.
Om du funderar på julsånger och påskens sånger kommer du att hitta fler kring
jul. Vilken sorts sånger du letar efter spelar
ingen roll, julens är fler.
Men påskens sånger är väl ändå viktigast? ”Dina händer är fulla av blommor”,
”Livet vann, dess namn är Jesus”. Jag tror
att julen och påsken skapar olika känslor
inom oss. Påskens vårvärme och sol förmår
inte tränga undan glädjen över alla ljus och
stämningen kring jul. Och ändå är påsken
större ”… för däremellan kommer fasta”.

Per Larsson
Vice styrelseordförande i Sveriges
Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader

"Kanske var det när jag fick veta mer om Luthers ungar som
en viss välvilja väcktes ..."

”Ni måste väl inte alls göra något med
Luther”, sa jag i höstas till en musikkonsulent som funderade över vad stiftet skulle
göra musikaliskt under reformationsåret.
Jag var redan utled på Luther. Vilket tjat om
denna reformation!
Jag ville inte låta Martin Luther breda ut
sig i Kyrkokörjournalen under 2017. Fast
helt skulle jag inte komma undan reformationsinslag i tidningen, det förstod jag.
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Jag vet inte när det vände, men vände
gjorde det. Kanske var det när jag fick veta
mer om Luthers ungar som en viss välvilja
väcktes; Karin Runows redan formidabla
musikalsuccé som under året kommer att
framföras flitigt runt om i Sverige (och
även i Finland). Kanske var det när jag
hörde talas om psalmfrossa och sökande
efter den lokala reformationen som jag veknade. Kanske när jag såg andras entusiasm
inför stundande satsningar.
Min skepsis mot Luther (förutom att
jag rent generellt lätt ledsnar på det som är
”inne”) handlar inte om en gängse tråkighetsbild. Jag har länge förstått att ”Luther
på axeln” som övervakare av vår plikttrohet
är fjärran från verklighetens reformator,
och har att göra med andra samhälleliga
utvecklingstrådar. Martin Luther både
levde och lärde livsglädje.
Nej, min motvilja beror på Luthers

antisemitism. Visst går det att plocka fram
förklaringar om tidsanda, sjukdom och
besvikelse över att judarna inte omvände
sig trots att Bibeln nu fanns på tyska. Men
det är omöjligt och oansvarigt att bortse
från att vissa av Luthers uttalanden om
judar är förfärliga, har bidragit till enormt
mänskligt lidande och aldrig, aldrig kan
accepteras.
Emellertid går det heller inte att bortse
från Martin Luthers enorma betydelse för
kyrkans och samhällets utveckling inte
minst i Sverige. Dessutom var han i hög
grad en musikens man.
Så därför, det förskräckande judehatet
till trots, kommer Martin Luther och reformationsåret att breda ut sig ordentligt i
Kyrkokörjournalen under 2017.
Marita Sköldberg
Redaktör
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Körsångaren

Mikael Klaening, Göteborg

”Det blir bara roligare
och roligare i NUK”

– Jag håller mig kvar, det får mig att känna
mig ung i alla fall, säger Mikael Klaening
och skrattar åt frågan om han fortfarande är en ungdom, han sjunger ju i en ungdomskör. Nyligen blev han 29.
– När man väl har fyllt 30 får man nog acceptera att man är vuxen, fortsätter han.
Men det blir bara roligare och roligare i
Nationella Ungdomskören, tycker Mikael.
Med nya människor kommer nya röster
och kören utvecklas hela tiden, menar han.
– Vilket gör det svårare att ta steget och
säga till Birgitta att nu är det dags…

Allt är roligt
I november fyllde Nationella Ungdomskören (NUK) tio år. Den är Sveriges Kyrkosångsförbunds egen kör och leds av förbundets nationella körpedagog Birgitta
Rosenquist Brorson. Kören består av sångare från hela landet och träffas några helger
per termin.
Jubileet firades i Arboga, och även
tidigare körsångare bjöds in. I jubileumskonserten sjöng hela jubileumskören en del
och nuvarande NUK annat.
– Tioårsjubileet var väldigt kul, säger
Mikael när han får frågan om det roligaste
som NUK har gjort.
Men han har mycket svårt att peka ut en
enda sak. Allt är roligt, alla sånger är roliga,
tycker han.
– Det är en fantastisk kör, det låter fantastiskt och gemenskapen vi har är något
unikt.
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Träffade NUK-are på skolan
Efter gymnasiet började Mikael
ta sånglektioner. Dittills hade han
mest ägnat sig åt elbas. Sångläraren
tipsade honom om musiklinjen på
Södra Vätterbygdens folkhögskola.
Där tillbringade Mikael två roliga
år, och upptäckte hur fantastiskt
det var med körsång.
– Sången ger tillbaka så himla
mycket, man blir verkligen glad av
att sjunga.
På folkhögskolan lärde han
känna Tora Hyllstam, som sjöng
i Nationella Ungdomskören. Hon
frågade om inte Mikael ville vara
med.
Mikael gillar att pröva på olika saker
och hakade som ett test på körens sommarturné i Västra Götaland sommaren 2010,
just efter att han slutat på folkhögskolan.
– Jag blev förälskad direkt. Jag tänkte
”å Gud, det här är bra”! Det kändes väldigt
rätt. Jag gillar när man åker på läger och
träffar människor på ett helt annat sätt –
man hinner inte riktigt prata med folk när
man bara sjunger.
Mikael har prövat flera olika körer i
Göteborg. Han har haft svårt att hitta rätt,
bland annat eftersom han jämför alla körer
med Nationella Ungdomskören. Det är
svårt för en varje veckas-kör att uppväga
lägergemenskapen, och en vuxenkör att
motsvara ungdomskörklangen.
– Det är något med Nationella som ger
så otroligt mycket sångmässigt, det passar
min röst väldigt väl.

Kontrabasist
Sedan förra sommaren är Mikael med i
Vocal Art Ensemble i Göteborg och trivs
väl. Under hösten blev han klar med sin
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Det var på folkhögskolan som Mikael Klaenings intresse för körsång
väcktes. Han blev medlockad till Nationella Ungdomskören och drabbades av förälskelse. Nu vill han helst
inte bli vuxen.

Nyheter

Upprop om kyrkohandboken

Kyrkomusikern Maria Löfberg startade
strax före jul en namninsamling som skrivs
under av kyrkomusiker som är kritiska till
förslaget till ny kyrkohandbok i Svenska
kyrkan. Den 18 januari hade 630 personer
skrivit under uppropet, där det också är
möjligt att skriva personliga kommentarer
till ställningstagandet, vilket många gjort.
Som jämförelse kan sägas att Kyrkomusikernas riksförbund har omkring 2800
medlemmar.
Namninsamlingen ska skickas till
ärkebiskopen, kyrkostyrelsen och kyrkokansliet. Det sker i samband med att revisionsgruppen i vår lämnar sitt kyrkohandboksförslag till kyrkostyrelsen.
Bakgrunden till uppropet är att ärkebiskop Antje Jackelén under ett möte med
Maria Löfberg i december frågade henne
om alla kyrkomusiker är kritiska till handboksförslaget 2016. För att få veta svaret
startade Maria Löfberg, som tillhör de kyrkomusiker som uttryckt sin kritik offentligt, uppropet.
Processen att ta fram en ny kyrkohandbok, liksom förslagen, har under åren kritiserats hårt från bland annat musikerhåll.
Ett tidigare upprop 2014 ledde till samtal
men inte till något mer konkret.
Enligt planen ska ett slutförslag till kyrkohandbok behandlas av kyrkostyrelsen
på försommaren och av kyrkomötet i höst.
Därefter ska handboken kunna tas i bruk
under 2018.

Psalmboken
revideras

Kyrkomötet beslutade i november att kyrkostyrelsen ska komma med förslag till
revidering och utökning av Den svenska
psalmboken. Därmed bifölls motionen
från Katarina Ramnerö Ödestad och Sven
Milltoft (båda Borgerligt alternativ, BA).
Motionärerna menar att det är nödvändigt
att revidera psalmboken när Svenska kyrkan får en ny kyrkohandbok, så att dessa
ska fungera tillsammans.

Strängnäsförbund
från 1923

Strängnäs stifts kyrkosångsförbund bildades 1923. I förra numret av Kyrkokörjournalen efterlystes det exakta årtalet för förbundets bildande. Dagen före utgivningen
av den tidningen hittade redaktören av en
slump uppgiften.
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Tuffare ekonomi när
stiftskollekter flyttas
De flesta stiftskyrkosångsförbund
får i år räkna med lägre intäkter. Kollekten på kyndelsmässodagen, som
av tradition brukar vara stiftskollekt till kyrkosångsförbunden, är i år
en rikskollekt till Svenska Kyrkans
Unga.
Även för 2014 beslutade Svenska kyrkans
kyrkostyrelse om en rikskollekt på kyndelsmässodagen. Den gången till Svenska
kyrkans internationella arbete. Detta påverkade ekonomin för kyrkosångsförbunden i stiften i hög grad och Sveriges Kyrkosångsförbund påpekade i en skrivelse till
kyrkostyrelsen betydelsen av stiftskollekt
på kyndelsmässodagen. De två senaste åren
har dagen åter varit avsatt för stiftskollekter.
Men i år är det alltså ändring igen.
– Sedan urminnes tider har vi i vårt
delförbund – ihop med Halland och
Sjuhäradsbygden – levt på kollekten på
kyndelsmässodagen, säger Lars Söderlund,
ordförande i Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund. Efter att vi numera har en
ambulerande kollektdag har kollekten till
oss sjunkit ordentligt. Men än viktigare är
kanske att vårt varumärke blivit suddigare.
Poängen med kyndelsmässodagen var ju att
denna proklamerats som ”Kyrkomusikens
dag”, vi satsade ofta lite extra med musikalisk medverkan, både i högmässan och på
musikgudstjänster.

Västerås stift protesterar
Även Kristin Kalmelid, ordförande i Västerås stifts kyrkosångsförbund, hänvisar till
kyrkomusikens dag som motiv för stiftskollekten på kyndelsmäss.
– Stiftet vill ge oss den kollektdagen och
gör det när de har möjlighet. Inför 2017 har
domkapitlet och biskopen i Västerås stift
lagt in en välmotiverad protest till kyrkostyrelsen vilket de har gjort även de andra
år som kyndelsmäss har låsts av rikskollekt.
Också i Karlstads stift är kontakterna
mellan kyrkosångsförbundet och stiftet gott.
– Vi får kollekten på bönsöndagen (det
vill säga 21 maj). Vi fick faktiskt lämna
önskemål utifrån de möjliga dagarna under
året så det känns bra, säger ordförande
Karin Marcusson, som även hon nämner
Kyrkomusikens dag i sammanhanget.
Birgitta Gunnarsson är bland annat admi-

Ljusen står i centrum på kyndelsmässo
dagen, då kyrkosångsförbunden brukar få
stiftskollekt. Det får de inte i år.

nistrativ chef för kyrkomötet på Svenska
kyrkans kyrkokansli. Hon kommenterar kyrkostyrelsens beslut för 2017 så här:
– Kyrkosångsförbundet har sedan
många år önskat att få rikskollekt på tacksägelsedagen, och anger att det är en kyrkomusikens dag. Detta har kyrkostyrelsen
för det mesta kunnat hörsamma. När det
gäller kyndelsmässodagen händer det att
en rikskollekt förläggs på denna söndag.
Kyrkostyrelsen försöker fördela rikskollekterna jämnt över året och i möjligaste
mån inte placera rikskollekter söndagarna
direkt efter varandra. Därför kan det vissa
år hända att en rikskollekt förläggs till kyndelsmässodagen.

29 januari vanligast
I år är den vanligaste kollektdagen till kyrkosångsförbunden i stället 29 januari, 4 efter trettondedagen. Endast ett förbund, det
i Skara stift, har fått en tydlig ”kyrkosångsdag” som kollektdag, nämligen påskdagen.
Flera förbund har denna gång av olika
skäl missat att ansöka om stiftskollekt i tid.
Sista datum för att lämna in ansökan om
stiftskollekt varierar från stift till stift.
Sveriges Kyrkosångsförbund har sedan
många år fått rikskollekt på tacksägelsedagen, vilken man anger som kyrkosångens
dag, till skillnad från kyndelsmässodagen
som Svenska kyrkan på 1980-talet beslutade skulle vara kyrkomusikens dag.
Text och foto: Marita Sköldberg
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Många tävlar i musik
Musiktävlingarna avlöser varandra
detta reformationsår. Finalkonsert i
Stockholm, juryarbete i Västerås och
psalmsnickrande för Växjöstiftare är
på gång just nu.
På lördag 4 februari blir det finalkonsert i
Oscarskyrkan i Stockholm, då vinnarna i
Stockholms stifts kyrkosångsförbunds stora
kompositionstävling ska koras. Där är det
psalmer och körsånger som gäller och församling och utvalda körer framför musiken
(läs mer på sidan 11-13).

Musikfestival i Västerås stift

Den senaste i raden av utlysta tävlingar är
Växjö stifts kyrkosångsförbunds psalmtävling. Tävlingen drog igång i och med förbundets nyårsmöte i början på januari och
är öppen fram till 31 juli.
Psalmen ska innehålla både text, melodi
och gärna körsats och ska kunna användas
vid gudstjänster och andra samlingar i
kyrklig verksamhet. Den bör handla om att
”reformera mera”– kontinuerlig reformation.
Tävlande ska ha anknytning till Växjö stift.
Vinnarna, minst tre stycken, tillkännages vid
kyrkosångsfesten i Älmhult i oktober.
Marita Sköldberg
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Psalmtävling i Växjö stift

Musikkonsulent Hannes Tidare har tagit emot 115 bidrag till musikfestivalen i Västerås.

sjungikyrkan.nu

I Västerås stift är konceptet ett annat och
där bestämmer låtskrivarna vem som ska
framföra deras låtar. En jury ska nu bland
115 inskickade bidrag välja ut tio som ska
tävla under musikfestivalen den 2 juni. Festivalen inleder Svenska kyrkans stora Världens fest som i år hålls i Västerås.
– De flesta bidragen är av karaktären
visa/vispop/psalm med några utstickare åt
olika håll, berättar Hannes Tidare, musikkonsulent i Västerås stift och den som tagit
emot bidragen.
56 personer har skickat in bidrag, vilket
innebär att en del har skickat flera. De flesta
är vuxna, några ungdomar, de är från olika
delar av landet, några har skrivit låtar ihop.
– Att så många engagerat sig och skickat
in bidrag tycker jag visar på ett behov av
fler arenor där man kan få framföra sin
egen musik, menar Hannes Tidare.
Finalisterna får välja om de vill framföra låten själva, med husbandet eller med
egna musiker. Finalen äger rum på Stora
torget i Västerås. Besökarna är sedan med
och röstar fram vinnaren via mobiltelefon
med betalfunktion och intäkterna går till
Svenska kyrkans internationella arbete.
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Martin Luther – familjefadern

Mycket musik i reformationen
Reformationsåret kommer att speglas på mängder av
platser och olika sätt runt om i Svenska kyrkan. Ofrånkomligen i fokus står reformatorn Martin Luther.
Kyrkokörjournalen kommer också att uppmärksamma
reformationsåret, naturligtvis huvudsakligen ur ett musikaliskt perspektiv. Under året kommer något eller flera

av alla evenemang att uppmärksammas och lite fakta om
Martin Luther förmedlas. Först ut är Karin Runows musikal Luthers ungar, som sätts upp på många håll i landet
under 2017.
En lista med fler musikaliska reformationsarrangemang finns hela året på www.sjungikyrkan.nu.

Martin Luther musicerar tillsammans med sin familj. Reproduktion av målning av Gustav Adolph Spangenberg, cirka 1875. Finns i Museum der
bildenden Künste i Leipzig.

Luther och familjen
Martin Luther föddes 10 november 1483 i
Eisleben i kurfurstendömet Sachsen i nuvarande Tyskland. Han var äldsta barnet till
Hans Luder och Margarethe Ziegler, och ska
ha fått minst sex syskon. Familjen flyttade
snart till närbelägna Mansfeld där fadern
drev koppargruvor. Föräldrarna var stränga
och straffande, något som Martin Luther
inte ville vara gentemot sina egna barn.
Martin började läsa juridik enligt
faderns önskan, men gick snart i kloster i
stället. Han utbildade sig vidare i teologi
och från 1508 undervisade han i teologi i
Wittenberg.
År 1523, flera år efter att han spikat upp
sina teser, hjälpte Martin Luther en grupp
nunnor som flytt från ett kloster att finna
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nya liv (i de flesta fall = män att gifta sig
med). Till slut gifte sig Martin själv med en
av dem, Katharina von Bora. I juni 1525
ingicks resonemangsäktenskapet mellan
26-åriga ”Käthe” och den 15 år äldre Martin. Käthe behövde försörjning och Martin
behövde leva som han lärde, det vill säga
mot prästcelibatet.
En kärlek växte fram mellan de två som
fick ett omvittnat gott äktenskap. Martin
Luther var 42 år när han blev far första
gången. Makarna fick sex barn: Hans,
Elisabeth (dog vid 9 månaders ålder), Magdalena (dog vid 13 års ålder), Martin, Paul
och Margarethe.
Familjen fick även ta hand om flera av
Martins syskonbarn, då deras mödrar dog.

Katharina basade över ett storhushåll i
Svarta Klostret i Wittenberg där familjen
bodde. Det innefattade bland annat internat för elever och lärare, sjukvård, grönsaksodling och ölbryggeri och därmed en
del tjänstefolk.
Faderskapet kom att få stor betydelse för
Martin Luthers tro och lära. Han tog stor
del i sina barns uppväxt och uppfostran
och i sina skrifter jämförde han ofta föräldrakärleken med Guds kärlek till oss.
Martin Luther lade stor vikt vid husfaderns roll och höll undervisning för både
husfolket och gäster. Luthers Katekes, där
husfadern är viktig, kom ut i tryck första
gången 1529, några år efter att han hade
blivit far.
Informationen är huvudsakligen hämtad ur
Luther själv. Hjärtats och glädjens teolog av
Birgit Stolt (Artos 2004)
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Här görs musikalen Luthers ungar under 2017
11 februari Turebergskyrkan Sollentuna kl 15 med körerna Mini- och Juniorgospel
15 februari Turebergskyrkan Sollentuna kl 18 med körerna Mini- och Juniorgospel
18 mars Sävja kyrka, Uppsala kl 17 med körerna Happy Voice, Sweet Sound och Funbo flickkör
19 mars Uppenbarelsekyrkan Hägersten kl 11
25 mars Linköpings domkyrka kl 18 med barnkörsångare från Linköpings stift
1 april Orsa kyrka med barnkörsångare från Västerås stift
9 april Krokoms kyrka kl 15 med barnkörerna i Rödön, Näskott, Aspås och Ås pastorat
6 maj Härlanda kyrka kl 18 med Härlanda Unga Körer
6 maj Guldsmedshyttans kyrka med barnkörsångare från Västerås stift
13 maj Kungsholms kyrka kl 16 med Flick- och gosskören och Minikören
21 maj Alla helgona kyrka Nyköping kl 10
3 juni Kyrkbacksgården i Västerås kl 11, under Världens fest, med barnkörsångare från Västerås stift
Under bokmässan i Göteborg med Härlanda Unga Körer
14 oktober Lunds domkyrka kl 15 med barnkörsångare från Lunds stift
21 oktober Kristina kyrka Sala med Sala pastorats barnkörer och Västerfärnebo barnkör
Många fler uppsättningar av Luthers ungar är på gång. Känner du till någon? Skriv då till info@sjungikyrkan.nu och
tala om plats, tid och medverkande körer. På www.sjungikyrkan.nu finns en lista med musikaliska evenemang under
reformationsåret, en lista som uppdateras kontinuerligt.

Dags för körresa?

Letar din grupp efter nya resmål
att upptäcka tillsammans?

Vi sätter ihop körresan efter Vi föreslår t ex
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2950:-
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- Inbyggda sladdar och hjul.

- Fyra ljusstarka spotlights med
fjärrstyrt varmvitt eller
färgväxlande ljus.

Tel 0523-22517

Sparta System AB

Det finns mer på vår hemsida

www.spartasystem.se
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Populär barnmusikal
lär om Luther
Kanske är det en barnmusikal som
kommer att sprida reformationsinformation till flest människor i Sverige under 2017. I alla fall har omkring 150 församlingar, pastorat och
kyrkosångsförbund redan beställt
Luthers ungar.

”Luthers ungar det är vi, vår mor är Katharina. Våran pappa, Martin Luther, tycker vi
är fina”, sjunger alla barnen i kören medan
gästerna välkomnas till familjen Luther i
Svarta Klostret i Wittenberg. De fem syskonen Luther har presenterats redan i musikalens första av 13 sånger.
När gästerna är på plats sjunger hela
kören vidare i bordsbönen Allas ögon av
Heinrich Schütz. Förutom den och ett specialskrivet arrangemang av Luthers egen
Vår Gud är oss en väldig borg är sångerna
nyskrivna av musikalförfattaren Karin
Runow, tillika kyrkomusiker i Sollentuna.
Utöver sångerna är det gott om repliker
för de sju i familjen och de tre gycklarna
som sätter in publiken i sammanhanget.
– Jag tittade på tv-serien Game of Thrones och där är det narrar som berättar jobbiga saker, som om kungahuset, förklarade
Karin Runow när hon talade om sin musikal under Sveriges Kyrkosångsförbunds
Vintermöte i januari.
Så Karin snodde narridén från den
populära tv-serien och lät ett gyckelspel
berätta om samhällssituationen på 1500talet och Luthers kritik av kyrkan. Därmed
löstes en stor del av problematiken kring att
förklara ord som avlatsbrev och renässans,
och ge en bild av hur samhället såg ut på
den tiden.

musik med dito instrument. De skapade
egna arrangemang till sångerna och kortare
mellanspel där sådana var lämpliga. Det går
att göra musikalen med bara piano sa Karin
Runow under Vintermötet.
– Men det är bra att skaka fram lite fler
instrument.
Musikalen är skriven med diskantkör
7–14 år i åtanke, men Karin menar att den
med fördel kan göras tillsammans med
vuxen- eller ungdomskör eller kanske med
konfirmander.
Det mesta är enstämmigt, men det finns
både två-, tre- och fyrstämmiga delar.

Gudstjänster i Namibia
Det var Stockholms stift som beställde musikalen till sin kick-off-dag inför reformationsåret. Karin Runow har gjort många
barnmusikaler och var särskilt lämpad för
uppdraget även av en annan anledning.
Hon ingår nämligen i en internationell
grupp som planerar för gudstjänsterna under Lutherska världsförbundets generalförsamling i Namibia maj i år. Där kommer
reformationen naturligtvis kommer att
uppmärksammas. Arbetet i gruppen väckte
Karins intresse att lära sig mer om Luther
och reformationen.
Urpremiären av Luthers ungar skedde
på kick-off-dagen den 29 oktober i Immanuelskyrkan i Stockholm. Medverkade
gjorde Karins egna körbarn i Sollentuna
tillsammans med barnkörer från Danderyd

och Lidingö. Barn och ungdomar i en dramagrupp från Sollentuna spelade huvudrollerna.
– Det finns många småroller som
körsångarna kan ha, som nunnor och samhällsbyggare, berättar Karin. Alla barnen
fick själva bestämma vilket skrå de skulle
tillhöra, då klädde de sig till det.
I kören fanns bland annat bönder,
bagare, slaktare, präster och adliga.

Reformationen till många tusen
Musikalen har redan blivit en stor succé.
I början av januari hade 150 församlingar och pastorat köpt in den. Förmodligen
lär de flesta framföra den under året. Flera
stifts kyrkosångsförbund sätter också upp
musikalen och bjuder in körsångare från
hela stiftet.
Under den stora Världens fest i Västerås
i juni och under Bokmässan i Göteborg
kommer musikalen också att uppföras. En
kortversion finns med i inledningen av
Teologifestivalen i Uppsala i februari.
Med matematikexemplet 200 föreställningar och kanske lika många medverkande och besökare per föreställning så
blir det 40 000 människor som får ta del
av reformationshistorien genom Karin
Runows barnmusikal – det kan mycket
väl bli betydligt fler. Det är en betydande
folkbildningsinsats av Svenska kyrkans
barnkörer.
Marita Sköldberg

Under årets Vintermöte i Sigtuna fick några av deltagarna vara med och spela musikal. Här är
det gyckelspel med musikalförfattaren Karin Runow längst till höger.

Kryddad historielektion
Hela musikalen utspelas under en dag i familjen Luthers liv, året är 1839. Med hjälp
av bannbulleleken, skvaller på stan om herr
och fru Luther och barnens nyfikna frågor
till sina föräldrar berättas i sång och samtal
om Luthers liv och lära, med nåden allena
som en höjdpunkt och ämnen som barnaga och kvinnors rättigheter längs vägen.
Det är en rejäl historielektion kryddad med
sprittande musik och en hel del humoristiska inslag.
I urpremiären i oktober medverkade
musikgruppen Tjaut, som spelar medeltida
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Det finns ingen större skada i kristenheten än att man försummar sina barn. För om man
vill vara kristenheten till hjälp, så måste man i sanning börja med barnen, alldeles så som
man gjorde förr i världen.


Citatet finns i Vad säger Luther? ett Lutherlexikon av Kurt Aland (EFS-förlaget 1970)

Karin Runows musikal Luthers ungar hade urpremiär i Imma
nuelskyrkan i Stockholm den 29 oktober 2016 med körer från
Sollentuna, Lidingö och Danderyd samt kompgruppen Tjaut.
Föreställningen var en del i Stockholms stifts upptaktsdag för
reformationsåret. Bilderna är tagna från en videofilm som spela
des in och som finns i sin helhet på www.runowmedia.se.
Bilder: Kristofer Runow
Hela familjen Luther: barnen Paul, Magdalene, Margarethe,
Martin och Hans med föräldrarna Katarina och Martin bakom.

Middagsgäster hos familjen Luther, de
sjunger Allas ögon som bordsbön.

Tre gycklare driver föreställningen framåt.

Berättelsen om
hur Katarina
tillsammans
med elva an
dra nunnor
flydde ur klost
ret i silltunnor
finns med i
musikalen.
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Musikalförfattaren Karin
Runow.
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KanNoter
roligaste körnamnet
Det blev KanNoter, barnkören från
Gustavsberg-Ingarö församling i
Stockholms stift, som vann Kyrkokörjournalens omröstning om det
roligaste körnamnet.
När KanNoter sjunger i gudstjänsten i Gustavsbergskyrkan på Kyndelsmässodagen
den 5 februari har de alltså skäl att ha extra
roligt. Så småningom under våren ska kören, som just nu består av elva 9–11-åringar, också göra påskspel och en musikal.
– Det var mest två kolleger, två pedagoger, som engagerade sig, säger körledaren

Kamilla Arlestrand om mobiliseringen som
skedde i församlingen för att kören skulle
få många röster i namntävlingen. ”Vi måste
ju vinna det här”, sa de. Till sist gick de runt
i huset med vykort som kollegerna fick
skriva.
Vilket kan intygas av undertecknad
som numera i det närmaste kan tapetsera
en vägg med vykort föreställande vy från
vattentornet i Gustavsberg. Ungefär en
tredjedel av de över 200 röstande la sin röst
på kören från Gustavsberg.
Men KanNoter var långt ifrån ohotad
som vinnare. Kören hade hård konkurrens

av framför allt den norrbottniska barnkören Musicalix. På en stark tredje plats kom
den blandade vuxenkören MusiKentherna
från Timrå.
Körnamnet KanNoter var det en tidigare körledare, Hannele Iivonen, som kom
på. Gustavsberg-Ingarö är en skärgårdsförsamling med nära till vatten överallt. Körledaren Kamilla Arlestrand skriver dock
gärna körens namn med ett stort N mitt i,
för att betona att det handlar om musik och
inte paddling.
Marita Sköldberg
Foto: Kristina Eriksson

Den glada vinnarkören KanNoter under
sin första övning för vårterminen.
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Ny musik hela året
I varje nummer av Kyrkokörjournalen under 2017 kommer en av vinnarna i Stockholms stifts kyrkosångsförbunds psalm- och tonsättartävling att publiceras. Det blir
några psalmer och några tonsättningar för kör.
Först ut är Bertil Murrays text Högt lyfts bägaren i ljuset, som vann kategorin Nattvardspsalm vid huvudgudstjänst och därefter tonsätts av Paula af Malmborg Ward.
itionsFinalkonserten i kompos
äger
gen
vlin
rtä
ikta
och psalmd
ckholm
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i
an
yrk

k
ars
Osc
i
rum
4 februari kl 16.

Övriga vinnande psalmer offentliggörs lördag 4 februari
under konserten Laudate i Oscarskyrkan i Stockholm.
En av förutsättningarna i tävlingen var att stiftskyrkosångsförbundet skulle ha rätt att under tre år fritt sprida
de vinnande verken till Sveriges Kyrkosångsförbunds alla
medlemskörer.

Varsågoda och använd den nya musiken!

Nu ska vinnarna utses!

Foto: Johanna Hanno

Tävlingen utlystes i våras och omkring
300 bidrag kom in. Ungefär hälften var
körtonsättningar till befintliga texter och
hälften psalmtexter. Texterna skulle knyta
an till reformationens idéer och luthersk
teologi.

ken och smart komponerat så att det låter
mer avancerat än det är, förklarar hon.
Oscars ungdomskör ska framföra
ungdomskörbidragen medan Danderyds
vokalensemble, Boo kammarkör och Gustavsbergs kammarkör framför finalbidragen
i de tre andra SATB- och SAB-kategorierna.

Den 4 februari utses vinnarna i
Stockholms stifts kyrkosångsförbunds kompositionstävling. Det
sker i en stor finalkonsert i Oscars
kyrkan i Stockholm.
En jury har utsett tre finalister vardera i
fem kategorier med kortare verk för kör.
Under Jubilatekonserten ska samtliga finalbidrag framföras, av en kör per kategori.
Vinnarna ska till slut utses av juryn.
Dessutom ska de fyra vinnande psalmerna sjungas av församlingen. Två psalmer
för huvudgudstjänst och två för familjegudstjänst har utsetts och tonsätts av Paula af
Malmborg Ward respektive Georg Riedel.

Smart komponerat för barn
Diskant-, goss- och flickkörerna i Danderyds församling ska framföra bidragen i
kategorin barnkör med orgel/piano. Körledaren Kerstin Evén tror att de tre barnkörsångerna kommer att användas i många
körer framöver.
– Jag tycker att texterna har valts med
omsorg och det är olika karaktär på musi-

Gustavsbergs kammar
kör är en av körerna
som ska framföra bidrag
i finalkonserten i Oscar
skyrkan.
Foto: Martin Sunnerstig

Både humor och allvar
Gustavsbergs kammarkör ska framföra de
tre sångerna i kategoring SAB a capella.
– Fantastiskt att det kommit så många
tävlingsbidrag och vilken succé det blir för
nyskriven svensk körmusik. Vi tycker att
sångerna är fina och innehåller både humor
och allvar, berättar körledaren Stefan Själander efter den första riktiga repetitionen
av körstyckena.
Han är den enda i kören som känner till
vilka kompositörerna är.
– Detta projekt passar perfekt till körens
reformationstema, förklarar han vidare.
Kammarkören ska i vår göra Bachs
Johannespassion i en svensk nyöversättning
av Claes-Otto Hammarlund med hjälp av
Ragnar Holte.
Under Jubilatekonserten i Osarskyrkan
ska biskop Eva Brunne också dela ut årets
Ceciliapris till en kyrkomusiker i stiftet.
Marita Sköldberg

Varsågod! – Ny musik hela året

Från födelsedagsrim
till passionstexter
En symbol från sportens värld inspirerade Bertil Murray till Högt lyfts
bägaren i ljuset. Med den vann han
kategorin ”Text till nattvardspsalm
vid huvudgudstjänst” i Stockholms
stifts kyrkosångsförbunds psalmdiktartävling.
Bertil Murray kommer farande på sin cykel
till kaféet vid Uppsala resecentrum där vi
bestämt träff. På cykeln har mången textrad
kommit till honom. Somliga har hamnat i
färdiga psalmer, andra väntar i en mapp i
datorn.
Av de kanske 100 psalmtexter han
skrivit har han inte upplevt särskilt många
sjungas i församling. Men det är inte avgörande säger han, eftersom han primärt skriver texterna för sig själv.
– I någon mån är det även ett gudstilltal
till mig själv. Gud kan finnas vid min sida
och viska i örat.
Bertil är nybliven pensionär efter ett
långt yrkesliv som präst, och njuter av det.
– Det är en enorm förmån att få gå in
i ett nytt skede och ha krafter och glädje,
säger han.

Älskar att leka med ord
Att formulera sig har han alltid tyckt om.
– Vi är tre syskon och vi älskar att leka
med ord alla tre, det har vi fått från våra
föräldrar.
Tidigare handlade det för Bertils del
mest om att skriva födelsedagstexter till
befintliga melodier.
– Där handlar det om att låta rimmen
driva iväg, rim kan vara fruktansvärt roligt.
Men det måste jag avstå från när jag skriver
psalmtexter, säger han och skrattar.
För ett tiotal år sedan gjorde han
sina första försök att skriva psalmer. Så
småningom fick han ett stipendium från
Anders Frostensons stiftelse Psalm och
sång och därefter gick han stiftelsens
psalmskola och även fördjupningskurs.
Nästan all tid (36 dagar totalt under fyra
år) ägnades enbart åt text, men under några
dagar i Hjo fick fördjupningskurseleverna
arbeta tillsammans med tonsättare. Bertil
kom att samarbeta med Maria Löfberg.
Hon väckte tanken att de två skulle skriva
en psalm för varje helgdag under kyrkoåret.
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Bertil Murray.

Från påsk till påsk 2015–2016 varade projektet. Bertil hoppas att noterna kommer ut
på förlag till advent.
När Maria sedan föreslog att de skulle
skriva en passion slog Bertil bort det, det
kunde han absolut inte. Men så började han
ändå titta på Lukaspassionen. Resultatet
kom ut på förlag just före jul och kommer
troligen att uruppföras i Falkenberg i vår.

emot kommunionen och i förlängningen
förvandlas hela skapelsen.
Text och foto: Marita Sköldberg

Liturgiskt lyft
Bertil ser det som ett stort ansvar att skriva för gudstjänst – att formulera dogmatik
som, om det sjungs, påverkar människors
tro. För att möta det har han oftast utgått
från bibeltexter.
Men det kunde han inte riktigt göra
när han skrev bidrag till Stockholms stifts
kyrkosångsförbunds psalmdiktartävling.
I sin nattvardspsalm utgick han från det
sentida liturgiska agerandet i att kalken och
bägaren lyfts, och hur detta ska kunna bli
folkligt begripligt.
– Inom sporten lyfter segraren bucklan
och strålar av glädje och då kan man göra
så för att Kristus vunnit över all djävulskap
i hela världen.
Den andra bilden i psalmen utgår ifrån
att liksom brödet och vinet förvandlas i
nattvarden förvandlas också alla som tar

La Chorale, Arnäs församling
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Högt ly fts bägaren i ljuset
Nattvardspsalm vid huvudgudstjänst

Högt lyfts bägaren i ljuset, nu är segerns glada tid.
Högt lyfts brödet, som blev brutet för att världen ska få liv.
Högt ska kyrkans lovsång höras, allt av Jesu kraft beröras.
Djupt ur livets friska källa ger Guds Ande hopp och mod.
Djupt har skapelsen förändrats, märkts av Kristi kropp och blod.
Djupt ska Kristi kärlekshandling leda allt mot sin förvandling.
© Bertil Murray 2016
Tonsättningen var vid denna tidnings pressläggning inte klar. Noten publiceras på www.sjungikyrkan.nu.

Prenumerera mera
och vinn en kördag
Kyrkokörjournalen har många läsare, men vill ha fler! Därför
utlyser vi nu en prenumerationstävling. Två vinnare får en
kördag med Sveriges Kyrkosångsförbunds nationella kör
pedagog Birgitta Rosenquist Brorson.

!

Vinn en dag åt er
kör, full med
glädje och sång!

Värde 4 000–6 00
0
Så här går det till:

kr!

Skaffa fler prenumerationer med samma faktureringsadress! Den kör/för
samling/pastorat som mellan 7 december 2016 och sista februari 2017 har
skaffat flest prenumeranter i antal, respektive den som har skaffat flest pre
numeranter procentuellt sett vinner en kördag med Birgitta. Kördagen bokas
för hösten 2017 eller våren 2018. Ökning från 0 till 1 prenumeration räknas
som 100 procent.Ytterligare åtta priser delas ut.

Läs hur tävlingen går till på www.sjungikyrkan.nu
eller kontakta Sofia Wahlstedt på ekonomi@sjungikyrkan.nu
eller ring 072-727 12 12
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Psalmjakten nr 1 2017
Det är kyndelsmässotid så det är lämpligt att börja i den änden. Notexempel 1 är taget från en psalm som har anknytning till just kyndelsmässodagen. Denna koralmelodi användes av J S Bach när han skrev koralkantaten ”Wie schön
leuchtet der Morgenstern” som i Bachs verksförteckning
(BWV) getts nr 1. Det tyska namnat på koralkantaten kan
kanske vara till viss vägledning för att hitta psalmnumret?
Från notexempel 1 ska två ledtrådar extraheras.
Ledtråd 1: Vilket nummer har psalmen i vår psalmbok?
Ledtråd 2: Vilken vers är citatet taget från?

Jan Rudérus

Notexempel 1

&C

˙

Pris

˙

va

#
& # 43

Notexempel 2

˙

-

re

Notexempel 2 och 3 ska ge var sin ledtråd:
Ledtråd 3: Vilket nummer har psalmen i notexempel 2?
Ledtråd 4: Vilket nummer har psalmen i notexempel 3?
Matematiken ska leda fram till en psalm som är högaktuell
när svar och vinnare publiceras i nästa nummer. Då är det
nämligen dags för Jungfru Marie bebådelsedag.
Gör så här: Ledtråd 1 + ledtråd 2 + ledtråd 3 – ledtråd 4
= ett psalmnummer
Vi vill veta vilket nummer psalmen har, vad psalmen heter
och vad originaltextförfattaren heter i förnamn
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Så till något helt annat. De följande notexemplen går säkert
att sjunga, åtminstone i vissa sammanhang, på kyndelsmässodagen men har ingen koppling till just den dagen. De hör
hemma i en musikalisk tradition skapad i den ekumeniska
kommuniteten i Taizé.
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Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95
Knivsta eller i mejl till kj@sjungikyrkan.nu senast 27 februari. Vinnaren får
Nationella Ungdomskörens cd Pärlor. Vinnaren och svaret presenteras i nästa
nummer av Körjournalen.

Svar psalmjakt nr 6 2016
Notexempel 1: 421 vers 5; ger ledtråd 1 =
421 och ledtråd 2 = 5
Notexempel 2: 39 vers 2; ger ledtråd 3 = 39
och ledtråd 4 = 2
Notexempel 3: 107 vers 2; ger ledtråd 5 =
107 och ledtråd 6 = 2
Notexempel 4: 479 vers 3; ger ledtråd 7 =
479 och ledtråd 8 = 3
Matematiken: 421 + 5 – 39 + 2 – 107 + 2 +
479 + 3 = 766
Psalmen 766 har namnet Trosbekännelse. Text: Christina Lövestam, musik:
Jan Mattsson, båda från Göteborg
Vinnare blev denna gång Maria Peroharju i Norrköping, som får boken Swedish
Hymns (Verbum). Grattis!

Om 766, Trosbekännelse
I Svenska kyrkans gudstjänsttradition ingår att församlingen tillsammans instämmer i kyrkans bekännelse. I huvudsak används två texter från 200- och 300-talen,
den Apostoliska respektive den Nicenska
trosbekännelsen. I 1986 års Kyrkohandbok
anges dock att ”i stället för läst trosbekännelse kan en trospsalm sjungas” – enligt
gammal luthersk tradition (…)
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Christina Lövestam, uppvuxen i Värmland, prästvigdes 1977 för Stockholms stift.
Under några år på 1980-talet arbetade hon
i Genève på Lutherska Världsförbundets
avdelning för kvinnofrågor (…) På 1990talet utbildade hon sig även till psykoterapeut. Lövestam har alltid varit en skrivande
människa. Många sångtexter liksom böneoch tankeböcker har kommit ur hennes
hand. Christina Lövestam har berättat om
tillkomsten av hennes text Trosbekännelse:
”Min första tjänst som präst var i Stockholm. Vi använde 1942 års gudstjänstordning, och vi läste trosbekännelsen, en stark
sammanfattning av den kristna tron. Men
jag kände ett behov av att formulera min
tro med egna ord (…). Jag skrev texten
till Trosbekännelse bara med tanke på att
formulera för mig själv. Den låg i min
skrivbordslåda en tid. Så tog jag fram den
en gång och visade den för en kollega.
Han tyckte om den och frågade om han
fick använda den i sin predikan söndagen
därpå. Det fick han. Han kom tillbaka och
berättade att flera kyrkobesökare hade bett
att få texten efter gudstjänsten. Då vågade
jag själv läsa den i en predikan, och även då
kom folk fram efteråt och bad att få texten.
En dag hade någon lagt den på Jan Mattssons (f. 1953, pastor i Missionskyrkan och

Christina Lövestam, Jan Mattsson

själv sångförfattare) skrivbord. Han blev
berörd av texten och skrev en melodi till
den, och den började sjungas alltmer. Med
musiken fick texten vingar.”
Sången blev under många år en favorit
bland landets kyrkokörer innan den letade
sig in i psalmbokstillägget. Med den trefaldiga upprepningen av den sista raden i
varje vers, nöts människans längtansfyllda
gudsberoende in på ett berörande sätt.
Texten finns på engelska i boken Swedish
Hymns and the stories behind them, red Per
Harling (Verbum)
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I 2016 års nyårskonsert i Mellösa sjöngs In the jungle illustrerad med elefantdräkter. På bilden
några av medlemmarna i Ungdomskören.

Resetema i sörmländsk nyårskonsert
Resebyrån Flyg och Far var namnet på 2016
års nyårskonsert i Mellösa kyrka utanför
Flen. Bland sångerna fanns Husvagn, Du
ringde från Flen, En helt ny värld och Over
the Rainbow.
Traditionen med nyårskonsert tog fart
när en av medlemmarna i Mellösa Hem-

bygds- och Kyrkokör arrangerade en konsert i kyrkan i samband med sin 50-årsfest
2009. Kören fick mersmak och tyckte att
vi skulle göra något utöver de traditionella
uppsjungningarna som följer kyrkoåret.
Varje år jobbar vi utifrån ett tema som
körmedlemmarna valt. Vi skriver manus

Nyhet!

med repliker och koreografi med dans.
Kläder och rekvisita följer temat. Sångerna
framförs solistiskt, i mindre grupper och
med körens stämsång. Även Ungdomskören
medverkar.
Före konserten är det mingel med dryck
och tilltugg. En scen har byggts i koret och
på en stor bildskärm visas bildspel med
anknytning till sångerna och temat. Ackompanjemang sker ofta med piano, bas, flöjt och
trummor.
Tidigare års teman har varit: En resa i tid
och rum, Mellösa Airlines, Som i en dröm,
Körens nyårskarameller, Korcafét samt
Schlager och Hits vi minns.
Sångerna har följt årets tema, som exempel kan nämnas Gå upp och pröva dina
vingar, Fångad i en dröm, sånger ur Ogräs i
rabatten och Dolce Vite.
Det som alltid återkommit är avslutningen av konserten. Då sjunger vi Happy
New Year av ABBA och sedan sjunger alla
besökare Pomp and Circumstances tillsammans med kören.
Lena Karlsson,
kyrkomusiker Mellösa församling

Lediga tjänster
inom kyrkan

Sök efter lediga tjänster på
www.sjungikyrkan.nu
Vill du annonsera ut en ledig tjänst?
Kontakta Ola Tallbom: ola.tallbom@display-umea.se, 090-711 512 eller
Mikael Lindholm: mikael.lindholm@display-umea.se, 090-711 511

Kyrkokörjournalens utgivningsplan 2017
Nr

Materialdag

Utgivningsdag

Nr

Materialdag

Ugivningsdag

1
2
3

12 januari
2 mars
20 april

31 januari
21 mars
9 maj

4
5
6

17 augusti
5 oktober
23 november

5 september
24 oktober
12 december

Annonsera i Kyrkokörjournalen – ola.tallbom@display-umea.se
Kyrkokörjournalen 1 2017
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Hallå där

I körsvängen

Korister i hela världen sjunger
tillsammans
Den 21 februari är det dags för One Earth
Choir. Körsångare från hela världen sjunger samma musik samtidigt, där de är. För
svensk del är tiden kl 12.00. Sången streamas live med bilder från olika platser. Körer och enskilda kan gå med i kören på
www.oneearthchoir.net och där även ladda ner arrangemanget. Även instrumen-

talnoter finns tillgängliga.
Stycket, kallat Ìnin – on the path of the
people – är skrivet av musikern och forskaren Anna Bacchia som också är projektledare för One Earth Choir. Kören samlas
varje år sedan 2012 den 21 februari, kl 11
Greenwichtid.

Följ oss på
Facebook.se - Sveriges Kyrkosångsförbund

Julkorsordet 2016
Här är den rätta lösningen.
Vinnarna i Körjournalens julkorsord 2016 blev Henning Normark, Skellefteå, Ingrid Berglund,
Sandviken och Elisabeth Almqvist Hansson, Halmstad. Grattis! Vinsten, varsitt cd-paket, kom
mer med posten.
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Kirsten Alm, präst
i Finspång och
ledamot i Linköpings stifts kyrkosångsförbund som
tillsammans med
stiftet arrangerar
Psalmfrossa under
reformationsåret.
Varför anordnar ni
Psalmfrossa?
– Vi hade idén att göra något till Lutheråret
och då var det en given sak att det skulle
vara något med psalmsång. För Luther var
bästa sättet att framföra det glada budska
pet att sjunga.
Vad händer under psalmfrossan?
– Sången står i medelpunkten. Vi börjar med
Luthers ”Vår Gud är oss en väldig borg” –
den måste ju vara med. Det har hänt mycket
efter Luther, så det blir väckelsesånger, Lina
Sandell och nyare psalmer. Vi slutar med
premiär för en psalm som en i planerings
gruppen har skrivit. Sen är det en inramning
där vi ska informera om Luther.
Det är du som står för inramningen. Vad ska
du berätta?
– Tanken är att berätta lite vem Luther var
och om hans stora betydelse för psalm
sången. Det ska vara informativt och lite ro
ligt. Luther var ganska rolig i och för sig. När
man läser hans citat om kyrkomusik blir man
glad som körsångare och psalmsjungare.
Det är bara en psalm av Luther med, varför
inte fler?
– Vi ville spegla lite av Sveriges psalmhistoria
och psalmerna skulle vara sjungbara och ha
bra körsättningar. Det finns inte så mycket
körstämmor till Lutherpsalmerna.
Vilka är med och sjunger?
– Värdförsamlingarnas kyrkokörer är på
plats. Andra körsångare är välkomna att
vara med i försångarkören. Sedan blir det
”hela kyrkan sjunger” och kören sjunger
stämmor. Det görs ett speciellt häfte med
alla psalmerna.
Psalmfrossan är inplanerad på tre ställen.
Blir det fler?
– Förhoppningen är att fler nappar. Inram
ningen som jag skriver kan användas i andra
församlingar också, jag är bara glad om den
används.
Marita Sköldberg
Fotnot. Psalmfrossan arrangeras i Eksjö
19 februari, i S:t Lars i Linköping 18 mars
och i Åtvidaberg 19 november. Anmälan till
försångarkören görs till Linköpings stift.
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Reformationstema i Växjö
Den sjungande reformationen – så var temat för årets nyårsmöte som anordnades
i Växjö den 9 januari. Efter inledande andakt av biskop emeritus, tillika ordförande
för Sveriges Kyrkosångsförbund, Jan-Olof
Johansson, var det dags för den förste av
dagens huvudtalare som var biskop emeritus Carl-Axel Aurelius att ta sig an ämnet.
Hans anförande utgick från Martin Luth-

Carl Axel Aurelius talade om Luthers psalmdiktning
under nyårsmötet i Domkyrkocentrum i Växjö.

ers psalmdiktning i synnerhet inspirerad
från Psaltaren. Vi har ingen annan skatt än
evangeliet och det är det vi ska dela ut och
att sjunga psalmer är att predika evangeliet.
På eftermiddagen tog Kalmar Domkyrkas organist Jan H Börjesson alla med på
en musikalisk reformationsresa och belyste,
inte minst genom ett flertal inspelade exempel, hur kyrkomusiken utvecklats genom

tiderna där kontentan var att det vi har
att förvalta av reformationens arv idag är
psalmerna.
I samband med nyårsmötet offentliggjordes också den psalmtävling som kyrkosångsförbundet i Växjö inbjuder till under
år 2017 (läs mer på sid 4).
Mona Wallinder
Foto: Patrik Sassersson

Nya körböcker
Två nya böcker med körsångsperspektiv
har just kommit ut på Wessmans musikförlag.
Älska körsång! Teori och praktik för
körsångare är just precis vad titeln säger.
En 90-siding i ganska litet format som ger
både teoretisk information och praktiska
exempel. Författaren Kjell Perers är tonsättare, kördirigent och sångare och har
även undervisat i komposition, musikteori
och musikhistoria på högskolor och universitet.
Sångrösten beskrivs teoretiskt med
inslag av råd för intonation och röstbehandling. I avsnittet om notbilden kompletteras teorin med övningar för bland
annat rytm, melodi- och ackordläsning. En
rad begrepp kända från notbilder förklaras
och boken innehåller också en musikhistorisk exposé från medeltid till nutid.
Etnologiprofessorn Owe Ronströms
Körer och kulturhistoria är också en
90-siding (i lite större format dock), men
ändå något helt annat. Undertiteln Etnolo-
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giska aspekter på ett svenskt massfenomen
indikerar att detta inte handlar om några
praktiska övningar. Boken handlar om
körhistoria, vad körsång är och körers roll i
samhälle och för människor. Från den förste beskrivne körledaren Kenanja – verksam när kung David enligt Andra krönikeboken förde förbundsarken till Jerusalem
– fram till efterkrigstidens svenska körunder och 2000-talets hälsokörer.
Däremellan finns bland mycket annat
det antika Greklands ”choreuter” – maskerade pojkar och män som ramade in handlingen i dramerna, georgisk flerstämmighet
i förkristen tid och ”chorus” särskilda plats
i kyrkorna sedan kristendomen blivit
romersk statsreligion år 385.
Kyrkorglar, nationalism, demokratisering, glädje och individualisering är andra
ämnen som avhandlas. Och att körsång
som fenomen alltid har kretsat kring samordning, organisering, disciplin, tillgång till
resurser och idén om att fler är bättre.
Marita Sköldberg

17

Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts
kyrkosångsförbund
25 mars Årsstämma i Hille. Lunchkonsert i
Hille kyrka kl 12 med ungdomskörerna Hop
pet och Kram, kl 13 soppa och årsstämma
Anmälan till ellen.weiss@svenskakyrkan.se
26–27 aug Koristkurs på Undersvik
Info: Mia Oldeberg-Huusko, maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
24 feb Workshop och konsert med Pekka
Simojoki och kören EtCetera, Sankt Lars
kyrka Linköping kl 15–20
4 mars Barnkördag ”Att älska är gratis”,
kl 14–18 i Asby,
Musikalen Luthers ungar:
12 mars Övningsdag, Linköping
25 mars Barnkördag. Övning 14:30,
musikalen framförs i Domkyrkan kl 18
Psalmfrossa (läs mer på sid 14):
19 feb Eksjö, 18 mars S:t Lars kyrka,
Linköping, 19 nov Åtvidaberg
Info: Stiftsmusiker Karin Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift
(Kurser och mötesplatser)

Skara stifts
kyrkosångsförbund
3–5 mars Ungdomskörhelg med Gunnar
Eriksson, Flämslätt
11 mars Årsmöte och förbundskördag,
Skara. Avslutas med musikgudstjänst kl 18
24–30 juli Ljungskilekursen
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund
Info: Ordförande Lena Fagéus,
lena.fageus@svenskakyrkan.se

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
10–12 mars Flickkörfestival, Stiftsgården
i Rättvik, tjejer 10–18 år
25–26 mars Jubilatedagar för vuxenkörer i
Nora kyrka, med bl a Hans Kennemark
1 april Orsa och 6 maj Guldsmedshyttan
Barnkördag med musikalen Luthers ungar.
6-10 år + kör för medföljande vuxna
3 juni Världens fest, Västerås. Barn från
stiftet framför Luthers ungar på Kyrkbacks
gården kl 11. Familjegudstjänst i Domkyrkan
kl 15 med Västerås stifts festivalbarnkör
Info: Anna Kjellin,
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Erik Tinnis, erik.tinnis@svenskakyrkan.se
www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts
kyrkosångsförbund

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund

Kyrkosångsförbundet
i Lunds stift

8–9 april Barnkörläger, Hortlax
6 maj Inspirations-/övningsdag inför
k yrkosångshögtiden i september, Kalix
och Boden
23–24 sep Stiftskyrkosånghögtid med
70-årsjubileum, ungdoms- och vuxenkörer,
Nedeluleå kyrka
Info: ordf Siv Larsson,
sivlarsson66@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

11 mars Barnkördag, Hovmantorp
16 sep Ungdomskördag, Växjö
14–15 okt Kyrkosångsfest, Älmhult
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

17 mars Kick off inför musikalen Luthers
ungar
6 maj Årsmöte i samband med ”Lördagsmusiken” i Domkyrkan, Lund
23 sep Röstcoachdag, Lund
14 okt Barnkördag med Luthers ungar, Lund
Info: Irene Jönsson,
irene8jonsson@gmail.com
www.lund.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
Info: Anne Dungner Hjellström,
anne.dungner@svenskakyrkan.se
gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund

11 mars Barnkördag med Anne Johansson
och Petter Ekberg, för åk1–6
23 april Kördag med ombudsmöte
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
www.halland.sjungikyrkan.nu

4 feb Finalkonsert i kompositionstävlingen,
Oscarskyrkan kl 16 (se sid 11)
25 mars Ungdomskördag i Uppen
barelsekyrkan, Hägersten under ledning av
Susanna Lindmark. Startar kl 15 och avslu
tas med Earth Hour-mässa kl 20:30
Info: Veikko Kiiver,
vkiiver@hotmail.com
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund

Svenska kyrkans
gosskörsförening

25 feb Barnkördag i Solberga med Elise
Edström och Anette Olsson. Avslutas med
musikgudstjänst kl 16
4–5 mars Gospelhelg på Åh med Anki och
Magnus Spångberg. Avslutas med gospel
mässa söndag kl 11
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv

Hallands
kyrkosångsförbund

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

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
18 mars Barnkördag (6–10 år), Alnön. Kon
takt: Lars Lind, lars.lind@svenskakyrkan.se
7 maj Kyrkosångshögtid vuxenkörer,
Härnösands domkyrka
Info Ann-Kristin Färnström
ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund
18 mars Koristdag Lövångers kyrkstad
23 april Extra övningsdag inför kyrkosång
shögtid: Skellefteå, Umeå, Vindeln
19–21 maj Kyrkosångshögtid i Vindeln
8–10 sep Koristkurs i Hemavan
Info: Ewa Miller,
ewa.maria.miller@gmail.com
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

18–21 maj Gosskörfestival i Rättvik
Info: Margareta Raab,
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.se

5–6 maj Gregorianskt dygn i Vadstena
Info: Mattias Lindström,
mattias@lindstrom.be
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Svenska Schützsällskapet
5–7 maj (Obs ändrade datum) Schützhelg i
Umeå under ledning av Jonas Östlund
Info: Ann-Cristine Lundquist,
anncristine.lundquist@gmail.com
www.svenskaschuetz.se

Psalto – Kristna
Dansgemenskapen
i Sverige
18 mars Dansdag i Tölö församling,
Kungsbacka
Info: Gunnel-Maria Palmqvist,
gunnelmariapalmqvist@gmail.com
www.psalto.se

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

Förbundsinfo

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

Sjung i kyrkan

U N G D OM S KÖRF ES T I VA L Ö REB RO 2017

Redaktör och projektledare
Marita Sköldberg, 070-212 21 66
info@sjungikyrkan.nu
Förbundskamrer
Sofia Wahlstedt, 072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Nationell körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson, 070-651 41 88
brb@sjungikyrkan.nu
Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson
jano.johans@gmail.com
Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87
peter.lundborg@svenskakyrkan.se
Bankgironummer
880-0617
Organisationsnummer
873201-0569

Vinterpsalm för
nedladdning

Endast få platser kvar!
12–14 maj Olaus Petri kyrka
Repertoar:
Antonio Vivaldi/Gloria
Anglikansk psaltarpsalm 98 Sjung till Herrens ära en ny sång
Sven-Erik Bäck/Som hjorten törstar
Ola Gjeilo/Ubi caritas
Nu ä
Rolf Gravé/en sats ur Latinsk mässa
fort ven m
Billy Joel, arr Bob Chilcott/And so it goes
e
kyrk bildnin d
Piret Rips/Ave Maria
omu g för
sike
Gordon Young/Alleluia
r
Lars Åberg/Visa i Backa

I förra numret av Kyrkokörjournalen fanns
noten till Vinterpsalm av Lars Åberg och
Martin Lönnebo med som en gåva tillägnad
Svenska kyrkans körsångare. Noten kan nu
laddas ner från www.sjungikyrkan.nu – vad
gör vi – arkiv. Sök dig ner till Noter i arkiv
listan.

Dirigenter: Birgitta Rosenquist Brorson, Mats Bertilsson

Riksfest för unga röster

Kostnad: 1000–1300 kronor/deltagare

Hösten 2017 är Sundsvalls församling
värd för Riksfest för unga röster, för barn
körsångare från 9 år. Festen äger rum
21–22 oktober. I repertoaren ingår bland
annat de tre första styckena i Benjamin Brit
tens A ceremony of carols.

Ur programmet: Repetitioner, konserter, gudstjänster,
workshops, middag på slottet med öppen scen
Ur workshoputbudet: Skriv egna texter, kyrkvandring,
manskör, ställ prästen mot väggen

Anmälan senast 8 mars på: www.sjungikyrkan.nu
Sveriges Kyrkosångsförbund i samarbete med

Kyrkosångsfester 2018
Svenska kyrkan i Östersund inbjuder till riks
fest 2–4 februari 2018 och Västerås dom
kyrka 11–13 maj. Nordisk kyrkosångsfest
hålls i Odense i Danmark 10–13 maj.

Kyrkokörjournalen 1 2017

Kombinera med fortbildning för kyrkomusiker
11–12 maj! Ledare: Birgitta Rosenquist Brorson och
Mats Bertilsson. Läs mer på www.sjungikyrkan.nu
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på framsidan
(ej adressidan) till KörJournalen,
Morgonvägen 40, 743 32 Storvreta

Körresa,
personalresa, eller
församlingsresa …

Gör som många andra grupper, låt Klosterresor arrangera er körresa, församlingsresa
eller personalresa.
TEL. 0703 16 70 36

www.klosterresor.se

