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Våren 2005 anordnade Sveriges Kyrko-
sångsförbund en ungdomskörfestival för 
första gången. Sedan dess har festivalen 
kommit att bli ett årligt inslag i förbundets 
verksamhet, och den har anordnats i en ny 
stad varje år. 

Ungdomskörfestivalen genom åren:
2005: Linköping
2006: Örebro
2007: Västerås
2008: Sundsvall
2009: Stockholm
2010: Linköping
2011: Falun
2012: Luleå
2013: Frustuna
2014: Malmö
2015: Umeå
2016: Växjö

2005 åkte jag till Linköping tillsammans 
med den ungdomskör som jag sjöng i då 
(Olaus Petri Ungdomskör OPQ i Örebro). 
Sedan dess har jag medverkat vid varenda 
festival, både som körsångare (i OPQ och 
i Nationella Ungdomskören), solist och på 
senare år som sångpedagog. 

I maj kommer festivalen att hållas i just 
Örebro, i Olaus Petri kyrka, där festivalen 
också var 2006, och det känns för mig 

litegrann som att komma hem! 
Tolv festivaler senare kan jag inte säga 

annat än att ungdomskör och att sjunga 
med ungdomar är det roligaste jag vet! 
Repertoaren vid festivalerna är i det när-
maste helt klassiskt inriktad, och vi jobbar 
i stor utsträckning med sångteknik och 
röstvård. Roligast av allt tycker jag är hur 
otroligt fort det går, ungdomar kan lära sig 
vad som helst på hur kort tid som helst. 

Mitt allra bästa minne – bland otroligt 
många fina minnen – från dessa år är från 
festivalen i Umeå 2015, då Ungdomskör-
festivalen och Riksfest för unga röster för 
första gången sammanstrålade och till-
sammans framförde bland annat Rutters 
Requiem. Ett minne för livet, både för alla 
medverkande och för mig som fick lyssna 
på allt det vackra. I oktober 2018 kommer 
de båda festivalerna att sammanstråla igen, 
denna gång i Skara. Missa inte det! 

Men först är det dags för årets ung-
domskörfestival. Festivalen som vi har 
framför oss i maj är sedan länge fullbo-
kad(!!), vilket känns enormt roligt! Körer 
står på kö för att få vara med, och drygt 
200 ungdomar kommer att möta våren i 
Örebro, och tillsammans med en barocken-
semble framföra bland annat Vivaldis Glo-

ria, med solister ur Nationella Ungdomskö-
ren. Det kommer också att bli workshops, 
konsert med Nationella Ungdomskören, 
festhögmässa, sång på stan och festmid-
dag på slottet. Vad är väl en fest på slottet? 
Superkul gissar jag!  

Våriga sångarhälsningar

Linnéa Brorson

Styrelseledamot Sveriges Kyrkosångsförbund

Ps. Nationella Ungdomskören kan du 
träffa i Osby i mars: 25 mars klockan 18 
är det konsert i Osby kyrka, och 26 mars 
högmässa. Kören är förstås också med vid 
Ungdomskörfestivalen i Örebro 12–14 
maj, där de är navet i den stora festivalkör 
som alla ditresta ungdomar bildar. Vi ses 
längs vägen! 

”Tolv festivaler senare kommer jag hem”

Vilken är din favoritpsalm? Den frågan har 
jag ställt till ett antal personer som figure-
rar i det här numret av Kyrkokörjournalen. 
Ingen har behövt fundera särskilt länge, 
men några har haft svårt att bestämma sig 
för en enda av flera älsklingspsalmer. Det 
förstår jag mycket väl när jag, naturligtvis, 
ska svara på min egen fråga. 

Många psalmer skulle aldrig komma 
på fråga som favoriter för mig. Texter med 

blod och makt går genast bort och psalmer 
som hallelujar det förfärliga har jag svårt 
för: ”På korset med sin bittra död, halle-
luja”. Liksom nödrim som blödde-dödde, 
trädde-hädde eller, ”var och en var nödd 
och tvungen, tyckte han, att finna kungen”.  

Ålderdomliga ord kan förtjusa mig, 
men till dem hör inte vorden, tillstunde 
och förbida. Huruvida Frälserman, herrdag 
och kristtrogna är ålderdomliga eller mest 
hittepå låter jag vara osagt, men favoriter 
blir de inte. 

Däremot kan jag bli lite lycklig av till 
exempel underfull, hugsvala och hjärte-
grunden och följande hallelujapsalm finner 
jag djupt trösterik: ”Tack, Gud, för syster 
Död, som tar allt levande i sitt förvar. Hal-
leluja, halleluja.” 

Ännu lyckligare blir jag av formule-
ringar som följande, tagna ur några av 
favoritpsalmerna i denna tidning: ”’Det går 
en bro från tro till ro”, ”En sommarpsalm 
jag sjunga må i själens vinterdagar”, ”All din 
nåd är öppen famn” och ”Vid Guds hjärta 

är jag buren, innesluten i hans famn”.
En melodi – hur vacker den än må vara 

– räcker inte utan en skimrande och bety-
delsefull text. I min absoluta favoritpsalm 
(nu bör tilläggas, tidigare har det varit 
andra) blir text och musik en underfull för-
ening som hugsvalar mig i hjärtegrunden. 
Tack salig Tore Littmarck för 752 Över berg 
och dal.

”Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta 
mot var stund ur hans hand.”

Marita Sköldberg

Redaktör

Linnéa Brorsons  
favoritpsalm 
Mitt 7-åriga jag hade svarat 
psalm 333 Änglarna sjunger i 
himlen, för att den gick så fort. 
Mitt 30-åriga jag svarar psalm 
303 Det finns en väg till himme-
len. För att den är så vacker.

Marita Sköldbergs  
favoritpsalm
752 Över berg och dal. En 
härligt livsbejakande text och 
en mjukt böljande melodi i 
fulländad symbios.

Hon är fast rotad i den västgötska 
myllan, men samtidigt en idog re-
senär. Inte minst olika körsamman-
hang lockar Lena Ringdahl att ge sig 
iväg, ofta på egen hand. 

– Där ligger din bok, säger Lena Ringdahl 
och visar på ett litet bord i vardagsrummet. 
Psalmernas väg är visserligen inte min, men 
Lena har vunnit den i Kyrkokörjournalens 
psalmjaktstävling. Lena skickar alltid in 
svar, och vinsten gladde henne. 

– Jag hade tittat på den på bokmässan i 
Göteborg, men den var rätt dyr. 

Boken har också dykt upp under kursen 
på Hjo folkhögskola som hon går det här 
läsåret, en dag i veckan. En 55+-kurs som 
handlar om bland annat psalmer, kyrkohis-
toria och Johannesevangeliet. Lena såg en 
blänkare om kursen i ett nyhetsbrev från 
Skara stift och nappade.

– Jag är ju med på det mesta…
Som till exempel Kyrkosångsförbun-

dets riksfester, festivalen Nordklang och 
körsammandragningar i Skara stift. Och 
Laurentius Petri Sällskapets gregorianska 
dygn i Vadstena. 

– Att sitta där och bara sjunga detta som 
inte kräver någonting, och i denna kyrka, 
Klosterkyrkan – det är underbart! säger 
Lena med längtan i blicken. I år kan hon 
antagligen inte åka dit.

Blev vänner på nattbussen
Lena åker i allmänhet iväg ensam på körar-
rangemang.

– Jag får nästan aldrig med mig någon, 
säger hon obekymrat. 

Vänner kan hon få på plats. Som 1992 
då hon sjöng Verdis Requiem med Pava-
rotti och tusentals körsångare i World Fes-
tival Choir. Hon var med i kören ett tiotal 
år, och den gången, när deltagarna bussa-
des på natten från Stockholm till Oslo och 

tillbaka nästa natt träffade hon Ulla-Britta 
från Färingsö som blev en vän för livet.

– Vi satt och skrattade hela natten, de 
andra i bussen var nog inte så glada…

Några augustidagar varje år brukar Lena 
hälsa på Ulla-Britta och de går på Ekerö 
körveckas konsert. Förutom den gången 
Lena själv var med i kören. 

– Just att sjunga i ett stort sammanhang 
är så roligt. Det lyfter en annan också när 
man har dem omkring sig som är duktiga, 
säger hon.

Förutom alla körresor blir det också 
många resor tillsammans med maken, och 
ännu fler konsertbesök i närområdet.

– Det är ett jättefint konserthus i Vara. 
Vi har abonnemang på en orkesterserie, det 
är fyra gånger per termin. 

Konsertbesöken i Skara domkyrka är 
också frekventa och Göteborgsresor blir det 
lite nu och då. 

Brittiskt i kören
Samtidigt har Lena alltid varit sin hembygd 
trogen. Vi befinner oss i hennes och maken 
Sverres i omgångar tillbyggda stuga, omgi-
ven av stengärdsgårdar och knotiga träd. I 
denna urgamla västgötska kulturbygd har 
Lena bott nästan hela sitt liv. 

Hemkyrkan är Skärv. Där är hon konfir-
merad och vigd och sedan länge kyrkvärd, 
och hon sitter i församlingsrådet i Axvalls 
församling som Skärv numera tillhör. 

I över 30 år sjöng hon i kyrkokören i 
Axvall, men när den en tid låg i malpåse 

sökte hon sig till grannförsamlingen 
Varnhem, och har blivit kvar i kören där. 
Körledaren är från England, vilket märks i 
repertoaren.

Några dagar efter att vi ses är det dags 
för en viktig tradition i Varnhem. Sem-
melkaféet på fettisdagen. Varnhems kyr-
kokör deltar varje år i ett melodikryss till-
sammans med husband och andra sångare. 

– I år ska vi sjunga Beatles. Sen blir det 
Even song på Jungfru Marie bebådelsedag 
26 mars. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Lena Ringdahl, Axvall

”Jag är med på det mesta”

Sjunger i: Varnhems kyrkokör
Stämma: Sopran
Körsångare sedan: 1960
Bor: Axvall
Familj: Maken Sverre
Sysselsättning: Pensionerad banktjäns-
teman. Jobbar varannan måndag i Röda 
Korsets second handaffär i Skara, går 
folkhögskolekurs, engagemang i bl a för-
samlingsråd, som kyrkvärd och i Kvinnor i 
Svenska kyrkan
Intressen: Klassisk musik, konst, resor 
och vandring – ”vi har gjort minst 20 
resor till Österrike och vandrat i Alperna”, 
flitig besökare på Friskis&Svettis

Lena Ringdahls  
Favoritpsalm
313 Min frälsare lever. Orden 
talar till mig och melodin är lätt-
sjungen.
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Nyheter

Bygget av Svenska kyr-
kans musikplattform är 
i gång. 45 byggarbetare 
– de allra flesta kyrkomu-
siker och präster – håller 
som bäst på att ta fram 
ett utkast till dokumentet. 
Nästa vår ska plattformen 
stå klar.

Den 13 mars träffades stifts-
musikerna i Svenska kyrkan, 
de flesta domkyrkoorganister, 
ett antal stiftsadjunkter liksom 
referensgrupp och projektleda-
re till en av tre seminarieträf-
far kring den nya plattformen. 
Ytterligare några personer ut-
sedda efter nomineringar från 
stiftskanslierna fanns med. 
Samtliga stift deltar i seminarieprocessen. 

– Jag är glad att vi fått ett så brett anslag, 
säger Marit Torkelson, handläggare för kyr-
komusik på Svenska kyrkans kyrkokansli 
och projektledare för plattformsarbetet. 

Motion 2013
Bakgrunden till arbetet med musikplatt-
formen kan gå tillbaka ända till 2003, då 
kyrkostyrelsen lät göra en utredning om 
kyrkan mitt i musiklivet. Det fattades dock 
inga beslut kring utredningens förslag, som 
inte fick något större genomslag. 

Bristen på former för samordning och 
stöd till kyrkomusiken från Svenska kyrkan 
på nationell nivå uppmärksammades i en 
motion till kyrkomötet 2013. Britt-Louise 
Agrell (FiSK) och Anna Lundblad Mår-
tensson (POSK) föreslog att kyrkostyrelsen 
skulle få i uppdrag att utreda ”hur nationell 
nivå fortsättningsvis ska ta sitt ansvar för 
kyrkomusiken som en del av det kyrkliga 
kulturarvet” och även ”etablera att brett 
samråd kring kyrkomusikens framtida roll i 

samhällets kulturliv”. 
Motionen gick igenom och kyrkosty-

relsen lät göra en förstudie om Svenska 
kyrkans ansvar för kyrkomusik som kultur-
arv. I enlighet med förstudiens rekommen-
dation inleddes arbetet med att ta fram en 
plattform för Svenska kyrkans musik och 
Marit Torkelson fick projektledaruppdra-
get. Till sin hjälp har hon en sakkunnig i 
Johan Norrback samt en fem personer stark 
referensgrupp som deltar i hela arbetet. 
Själva seminarieprocessen leds av två pro-
cessledare från Sensus studieförbund.

Dörröppnare i filmformat
Förberedelsematerialet inför seminariepro-
cessen består i huvudsak av en knapp halv-
timmeslång filmad podd. Den är inspelad 
på historiska museet bland gamla orglar 
och altarskåp. John Sjögren, kulturskribent 
och författare till boken Konstens sakra-
ment (Artos 2015) och prästen, symbolfors-
karen och teol dr Arne Wiig samtalar om 
kyrkans musik. 

– De medverkar med sitt samtal som 
dörröppnare till tankeflödet i seminarie-
processen, säger Marit Torkelson.

Första seminarieträffen inleddes med 
ytterligare en tankeväckare, av kulturjour-
nalisten Erik Schüldt som under vintern 
bland annat lett programmet Idévärlden i 
Sveriges Television.

Den sista dagen, i slutet av april, ska ett 
första utkast till plattform bli klart. Detta 

ska sedan bearbetas och samrådas i olika 
grupper innan det kommer på kyrkostyrel-
sens bord under våren 2018. 

Kan ses av alla
Också andra än de som ingår i gruppen 
som seminarieprocessar eller finns med i 
andra samråd kan komma med infallsvink-
lar. Podden med John Sjögren och Arne 
Wiig kommer att läggas ut på Svenska kyr-
kans hemsida omkring 1 april.

– Vi vill att så många som möjligt ska 
kunna se den, säger Marit Torkelson. Det 

Ny plattform ska 
stärka kyrkomusiken

Marit Torkelsons 
favoritpsalm
217 Gud för dig är allting klart. 

Den återkommer ständigt till 

mig, som en älskad psalm som 

jag gärna sjunger och vilar i.

går också bra att höra av sig till mig med 
frågor och infallsvinklar på plattformsar-
betet.

Plattformen kommer att vara ett slags 
ideologiskt dokument där Svenska kyr-
kan formulerar sin syn på kyrkomusiken. 
Kyrkomusiksymposiet i september samma 
år kommer att genomsyras av plattfor-
men, berättar Marit Torkelson. Temat för 
symposiet är ”Kyrkomusik – kulturarv i 
rörelse”. 

Svenska kyrkans plattform för musik 
kommer att bli ett redskap för Svenska 

kyrkan på nationell nivå, men skulle också 
kunna bli ett vägledande dokument för stift 
och församlingar, förklarar Marit Torkelson. 

– Det är bra att kyrkomusiken kommer 
i fokus och artikuleras genom plattforms-
bygget. Det är onekligen ett spännande 
arbete vi befinner oss i. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Fotnot: Kyrkokörjournalen återkommer till 
plattformen under hösten, då det finns ett 
innehåll att rapportera om. 

Sista ansökningsdag är 15 april 201

www.svenskakyrkan.se/yrken

Kyrkomusiker utbildning ges vid följande skolor

ersta sköndal högskola 
Institutionen för diakoni, kyrkomusik  
och teologi 
Tel: 08-555 051 50 Fax: 08-555 051 65 
E-post: kyrkomusik@esh.se
www.esh.se

geijerskolan 
Tel: 0552-302 50  
E-post: info@geijerskolan.se
www.geijerskolan.se

hjo folkhögskola 
Tel: 0503-323 00 Fax: 0503-323 10 
E-post: 
www.folkhogskolan.com

mellansels folkhögskola 
Tel: 0661-654 400 Fax: 0661-409 03 
E-post: info@mellansel.fhsk.se
www.mellansel.fhsk.se

oskarshamns folkhögskola 
Tel: 0491-768 100 Fax: 0491-768 112 
E-post: robert.ohman.osk@folkbildning.net
www.oskarshamnsfolkhogskola.se

Sparta System AB  www.spartasystem.se
Det finns mer på vår hemsidaTel 0523-22517

NOTSTÄLL
Sveriges största sortering  
av notställ, notbelysning,  
transport-/förvaringsvagnar  
och tillbehör.

Karin Oldegren får 
Ceciliapriset
Karin Oldegren, kyrkomusiker i Engel-
brekts församling i Stockholm, har fått 
Stockholms stifts Sankta Ceciliapris 2017. 
Hon är även lektor i kördirigering vid 
Musikhögskolan i Örebro. 

”Med konstnärlighet, noggrannhet och 
med sinne för det nyskapande leder hon 
kör på högsta nivå. Generöst delar hon med 
sig av sina djupa kunskaper till studenter 
och kollegor, och bidrar så till att vidareut-
veckla den svenska körtraditionen”, lyder 
motiveringen.

Karin Oldegren fick motta priset, som 
är på 10 000 kronor, av biskop Eva Brunne 
under Jubilatekonserten i Oscarskyrkan 
den 4 februari.

Samma summa från 
Kulturrådet
Sveriges Kyrkosångsförbund får i år samma 
bidrag från Statens kulturråd som i fjol, 
nämligen 330 000 kronor. 

Sammanlagt får 22 centrala amatörkul-
turorganisationer dela på knappt 11,1 mil-
joner kronor från Kulturrådet. De flesta får 
samma belopp som förra året. 

Mest bidrag får Amatörteaterns Riks-
förbund, drygt 2,5 miljoner kronor, och 
Sveriges Körförbund, 2 miljoner.

Svenska kyrkan 
utlyser åter kultur-
stipendier
Tiden att söka kulturstipendier från 
Svenska kyrkan är inne. Varje år utlyser 
Svenska kyrkan fem kulturstipendier på 
sammanlagt 500 000 kronor inom littera-
tur, musik, film, bildkonst och teater. Sti-
pendierna ska uppmuntra till nyskapande 
arbeten om tro- och livsfrågor, och till 
utbyten mellan kulturutövare och kyrka. 

Stipendierna kan sökas av kulturarbe-
tare eller av församlingar och institutioner 
inom Svenska kyrkan i samarbete med kul-
turarbetare. Ansökningstiden går ut den 
15 maj.
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Marit Torkelson.
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Martin Luther – psalmförfattaren Martin Luther – psalmförfattaren

Reformationsåret speglas på mängder av platser och 
olika sätt runt om i Svenska kyrkan. Ofrånkomligen i 
fokus står reformatorn Martin Luther. 

Kyrkokörjournalen uppmärksammar också refor-
mationsåret, naturligtvis huvudsakligen ur ett mu-
sikaliskt perspektiv. I förra numret handlade det om 
Karin Runows musikal Luthers ungar, som sätts upp 
på många håll i landet under året. Nu har vi kommit 
till psalmsång, som Martin Luther har haft en enorm 
inverkan på.

En lista med fler musikaliska reformationsarrange-
mang och utgivningar finns och uppdateras kontinu-
erligt på www.sjungikyrkan.nu. Hittills har drygt 100 
evenemang samt sju musikutgivningar lagts in. Tipsa 
gärna om fler, skriv till info@sjungikyrkan.nu.

Mycket musik i reformationen
Martin Luther var en stor musikälskare 
och såg musiken som ett förnämligt sätt att 
sprida evangelium. Det är till stor del hans 
förtjänst att musiken spelar en så stor roll 
i Svenska kyrkan. Luther ansåg att psalm-
sången var en viktig del av gudstjänsten och 
skrev själv många psalmer. 

I Den svenska psalmboken finns 23 
psalmer som bär Martin Luthers signatur. 
Till sju av dem har han skrivit både text 
och musik. Till åtta av dem har han skrivit 

enbart musiken – dock bara på tre olika 
melodier. Nio av psalmerna har han skrivit 
hela eller delar av texten till. I många fall 
använde sig Luther av medeltida melodier 
och eller texter. I vissa fall har han skrivit 
fler verser till en befintlig text. Många av 
Luthers texter översattes av den svenske 
reformatorn Olaus Petri. Senare har flera 
av dem bearbetats av Anders Frostenson, 
några av Johan Olof Wallin. 

Lutherpsalmen framför andra är 237, 

Luther och psalmen
Vår Gud är oss en väldig borg, men de flesta 
av Luthers psalmer i Den svenska psalmbo-
ken sjungs numera sällan. Några av julpsal-
merna – varav flera har samma melodi – är 
undantag. Den allra mest kända julpsalmen 
signerad Luther torde vara 126, Ett barn 
är fött. Den har han emellertid bara skrivit 
texten till (Olaus Martini och J O Wallin har 
senare översatt och bearbetat). Melodin är 
en folkmelodi. 

Psalmsång i Luthers anda
Här blir det psalmsång i Luthers anda under 2017

21 mars EFS-kyrkan i Skellefteå kl 18: Luther och 
musiken, bordssamtal under ledning av kyrkomusikern 
Anders Lindberg

2 april Linköpings domkyrka kl 12:45: Övning av 
nytolkade koraler inför uppförandet av Bachs Matteus-
passion 9 april. Alla är välkomna att sjunga med

4 april Församlingsgården Skellefteå lands kl 19: 
Luther och musiken, bordssamtal under ledning av 
 kyrkomusikern Anders Lindberg

9 april Edsbergskyrkan, Sollentuna kl 11: Musikguds-
tjänst. Kören Sångglädje sjunger Lutherpsalmer och 
Stefan Therstam improviserar över psalmerna på orgel

9 april Linköpings domkyrka kl 18: Bachs Matteus-
passion med koraler i ny svensk tolkning av Ylva Eg-
gehorn. Medverkande bl a Domkyrkans kammarkör 
och kammarorkester. Alla är välkomna att sjunga med 
i koralerna

20 april S:t Hans kyrka Linköping kl 19: Föredrag 
med teologie doktor och psalmkännare Per-Olof Nisser. 
Vi får veta mer om några psalmer som vi också sjunger 
tillsammans

23 april Stjärnorps kyrka kl 16: Psalmgudstjänst med 
brassensemble

29 april Älmhults kyrka kl 16: Psalmmaraton del 4 
med efterföljande kaffemingel

29 april Västerås domkyrka kl 23: Candlelight con-
cert under Västerås orgeldagar, med Luther-sing-
a-long. Johan Hammarström och Joakim Hansson 
Lindström, orgelduo

14 maj Gustaf Adolfskyrkan Stockholm kl 15: 
 Älskade psalmer med Luthertema

16 maj Bolidens församlingshem kl 19: Luther och 
musiken, bordssamtal under ledning av kyrkomusikern 
Anders Lindberg

20 maj Älmhults kyrka kl 16: Psalmmaraton med ef-
terföljande kaffemingel, femte och sista delen

4 juni Bomhus kyrka Gävle kl 11: Luther i nya kläder, 
en gudstjänst med Bomhus kyrkokör och kompgrupp 
där Luthers psalmtexter möter nya melodier av Leif 
Nahnfeldt (läs mer på sid 11)

22 augusti Broselsgården Byske kl 19: Luther och 
musiken, bordssamtal under ledning av kyrkomusikern 
Anders Lindberg

12 oktober S:t Nicolai kyrka Nyköping kl 19: Två halv-
lekar med Luther. 2x45 minuter med Luthers psalmer, 
liv och musik 

14 oktober Gustavi domkyrka Göteborg, Luthersång i 
vår tid, Kyrkosångsfest med stiftets kyrkosångsförbund

19 november Åtvidaberg kl 16: Psalmfrossa (läs mer 
på sid 8–9)

Våra sånger förargar djävulen mycket. Men han gläder sig och skrattar, när vi gör oss 
pina och ropar ”oj,oj”. För musiken flyr djävulen. 
Från Livet enligt Luther, sammanställd av Johan & Kristina Reftel (Argument 1999)

Sparta System AB  www.spartasystem.se
Det finns mer på vår hemsidaTel 0523-22517

NOTHANTERING
Notskåpsystemet NOTMASKEN  
förenklar arbetet för alla not- 
bibliotekarier.
  ts åp med  

 tdra ar h a  
 med st pp anter
 ts rterare
 tmappar

Ekerö körvecka är en hel sommarvecka full med det 
bästa du vet: sång och musik.  
Årets artister och kompositörer är Elise Einarsdotter 
och Magnus Lindgren.  De kommer till körveckan med 
nyskrivet material som kommer att uruppföras av oss 
på konserterna. Första konserten gör vi i Storkyrkan i 
Gamla stan under ledning av Kerstin Baldwin Sterner.

Läs mer och anmäl dig på www.ekerokorvecka.se 
senast 15 maj.      

 

Arr: Färingsö Församling och Ekerö pastorat med stöd av  
Ekerö Kultur- och Fritidsnämnd, Sveriges kyrkosångsförbund 
och Studieförbundet Sensus.

Ekerö Körvecka 
7-12 augusti  2017

Magnus Lindgren och  
Elise Einarsdotter är 
årets artister och 
kompositörer.  
De finns med under 
körveckan 2017.

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag

www.korigang.se 

Gradänger i trä som alla körer har råd med. Skapa 
snabbt en formation där alla syns! Lastas lätt i 
 bilen, ihopfällda och platta. 

Ein feste Burg ist unser Gott (Vår Gud är oss en väldig borg) i Joseph Klugs 
sångbok från 1533. 
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Från 400-tal till 2017 i 13 psalmer 
och så Martin Luther-kunskap däre-
mellan. Det är konceptet för Psalm-
frossa som är Linköpings stifts kyr-
kosångsförbunds stora satsning 
under reformationsåret. 

Försångarkören välkomnar mig med ”Möt 
mig nu som den jag är” när jag träder in i 
Eksjö kyrka denna gråruggiga februarisön-
dag. En varm körklang och en mjuk cello 
tinar bort det rösna, som vi säger på små-
ländska.  

När jag satt mig i andra bänken är 
sången slut. Dirigenten Reine Karlsson 
böjer sig mot Psalmfrossans primus motor 
Karin Wall-Källming i första bänken och 
säger:

– Vad kul det här är, det är nästan så 
man skulle kunna få löneavdrag!

Sandell och schlager
Psalmfrossa är just en frossa i psalmer. 
Försångarkören, som först övar några ef-
termiddagstimmar, sjunger i stämmor i 
psalmerna samt två egna stycken. Alla kyr-
kobesökare som vill sjunger med i de 13 
psalmerna. Ibland till orgel, oftare till strå-
kar, piano och slagverk. Trumpet och flöjt 
finns också med. Den äldsta psalmen – nr 1 
– är från 400-talet, den yngsta är nyskriven 
av Helena Larsson. Däremellan finns bland 
annat Lina Sandell-potpurri och modern 

schlagerpsalm (Stad i ljus). De flesta körar-
rangemangen har gjorts av kapellmästaren 
Fredrik Ingå.

Eksjö är värd för den första av tre 
psalmfrossor som arrangeras av Linköpings 
stifts kyrkosångsförbund. Före denna tid-
nings utgivning har den andra ägt rum i 
Linköping och i november är det dags för 
Åtvidaberg. Fler lär göras lokalt, det finns 
församlingar som står på kö för att låna 
materialet, enligt Karin Wall-Källming som 
är stiftsmusiker i Linköpings stift.

I Åtvidaberg är många redan förbe-
redda. Därifrån kommer huvuddirigenten 
Reine Eriksson som är förbundsdirigent i 
Linköpings stifts kyrkosångsförbund. Han 
har med sig Åtvids kyrkokör som utgör en 
del av den 56 personer starka försångarkö-
ren i Eksjö.

Jaga bort djävlarna
– Luther sa att man jagar bort djävulen 
med glad musik, så ju mer vi sjunger de-
sto fler djävlar jagar vi bort. Hoppas att det 
räcker ända bort till Syrien, säger Karin 
Wall-Källming när hon träder fram inför 
försångarkören för att leda den i övningen 
av psalm 787, Nära marken.

På grund av sportlov är kören barnlös 
denna dag, och sopranerna får sjunga 
melodin.

Karin har också med sig en kör, Stäm-
bandet från Mjölby.

– Det är roligt att vara med på sådant 
här, när man är fler, säger Stämbands-
sångaren Inger Tingman under kaffe- och 
smörgåspausen mellan övningen och själva 
frossan. 

Hon och hennes körkompisar runt kaf-
febordet berättar om körens 40-årsjubileum 
(Karin har lett kören i alla år), konserter 
med Peter Johansson, Sanna Nielsen, Cindy 
Peters med flera och att ingen i kören slutar 
med annat än flytt eller döden. 

Denna dag har 20 av körens 33 medlem-
mar följt med för att delta i försångarkören. 
Kören har övat en hel del på hemmaplan 
och några av arrangemangen har de sjungit 
även i sing-a-long-konserter som Linkö-
pings stifts kyrkosångsförbund har anord-
nat tidigare.

Hastigt insatt ersättare
Frossaförberedelserna har inte varit smärt-
fria för arrangörerna. Fyra dagar före pre-
miären i Eksjö fick Karin Wall-Källming 
ett dåligt besked. Kirsten Alm, som skrivit 
manus till frossans röda tråd-berättelse om 
Martin Luther och psalmsången, hade bli-
vit ordentligt sjuk. Manuset fanns i hennes 
under sjukdomen oåtkomliga jobbdator.

Karin lyckades i en hast övertyga Martin 
Riessen, organist i Östra Husby och Luther-
kännare, att plocka fram material från sina 
Lutherföreläsningar och ta en tur till Eksjö. 

Martin Riessen berikade kyrkobesökarna 

med inblickar som att barn på 
Luthers tid lärde sig att sjunga 
i stämmor i hemmen, att det i 
Luthers första psalmbok fanns 
en psalm skriven av en kvinna 
och att den tämligen illitterate 
Karl XI såg sig tvungen att dra 
in Jesper Svedbergs psalmbok 
på grund av några få teologers 
massiva kritik. 

Luthers betydelse för kyrko-
musiken sammanfattade Martin 
Riessen i tre punkter:

– Han var en god musiker 
själv – han sjöng, spelade luta 
och komponerade. Han var en 
god teolog och djupt förtjust i 
Psaltaren. Han säger att man 
blir glad av musik – i dåva-
rande kyrkan kunde det vara 
farligt att vara glad. 

Värt att vara löjlig
Nog tycks både kören och besö-
karna i Eksjö kyrka denna sön-
dag bli glada av musiken.

Men de får inte bara sjunga. 
Till psalmen Nära marken blir 
det också till att göra rörelser, 
enligt Karin Wall-Källmings 
instruktioner. Nigning, 
maskringling, stolpig små-
barnsgång.

– Och om ni känner er löj-
liga, tänk på att om vi får bort 
lite ondska i världen så kan det 
vara värt det – och om alla gör 
samma sak så blir det ju inte 
löjligt. 

Text och foto:  

Marita Sköldberg

Den första Psalmfrossan i Linkö-
pings stift ägde rum i Eksjö kyrka 
19 februari.

Karin Wall-Källming, stiftskonsulent och primus 
motor för Psalmfrossa, och Martin Riessen, or-
ganist i Östra Vikbolandet och inhoppande be-
rättare.

Stora delar av kören Stämbandet från Mjölby var med i försångarkören. Från 
vänster Maria Juthe, Mats Forsberg, Inger Tingman, Britt Kardell och Ritva 
Wretmark. 

Eksjöbor först ut att frossa i psalmer

Fredrik Ingås  
favoritpsalm
Musiker (kapellmästare i Psalm-
frossa), Norrköping.
490 Guds Son en gång i mor-
gonglans. För att den har en så 
otroligt vacker melodi. Jag fick 
upp ögonen för den när jag gick 
kantorsutbildningen och en klass-
kamrat skrev ett så vackert ar-
rangemang på den. 

Ritva Wretemarks  
favoritpsalm
Sjunger i Stämbandet i Mjölby och 
i Åsbro kyrkokör.
703 Ropa till Gud. Det är power i 
den, en sån som fastnar i huvu-
det. Jag älskar Bengt Johansson! 
(Bengt Johansson är medförfat-
tare till texten, reds anm)
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I Gävle får Luther nya kläder när 
prästen Leif Nahnfeldt ska ge nutida 
musikdräkt till 1500-talspsalmer. Vid 
pingst kan de nya kläderna upple-
vas i en musikgudstjänst med Bom-
hus kyrkokör.

Hur upplever människor en text beroende 
på vilken melodi den sjungs till? Den frå-
gan ställde sig prästen och musikern Leif 
Nahnfeldt sedan han läst en forskningsbok 
om Lutherpsalmer*.

– I den sista sammanfattningen i fjärde 
punkten står det ”om Luther hade levt 
idag, hur skulle han då ha formulerat sig i 
sina psalmer, vilka musikaliska traditioner 
skulle han ha anslutit sig till?”, läser Leif 
Nahnfeldt högt och berättar hur denna 
fråga fick fäste i honom. 

Leif reflekterade över Luthers utbild-
ningsreformation med folkbildning i fokus 
och hur han var präglad av klosterlivet och 
det gregorianska sångarvet men samtidigt 
tog in sin tids musik. 

– Jag tittade på de Lutherpsalmer som 
finns i psalmboken och tänkte, okej, om 
jag skulle sjunga de här texterna med unga, 
hur skulle jag få dem att känna att detta är 
på riktigt?

Han konstaterade att många av Luther-
psalmerna sällan sjungs i gudstjänsterna, 
främst eftersom melodierna i de gamla kyr-
kotonarterna är svårsjungna.

Från experiment till musikgudstjänst
Leif, som numera arbetar som präst i Heli-
ga Trefaldighets kyrka i Gävle, började skri-
va, mest som ett experiment. Så fick Gunil-
la Winther, musiker i Bomhus församling i 
samma pastorat, reda på det och ville göra 
något mer. 

Resultatet blir ett 15-tal nya melodier 
som ska sjungas i en musikgudstjänst under 
namnet "Luther i nya kläder" med Bomhus 
kyrkokör, en kompgrupp och några solister 
i Bomhus kyrka på pingstdagen 4 juni. För-
samlingen är med och sjunger i alla psal-
mer och Gunilla Winther skriver tre- och 
fyrstämmiga körarrangemang till sin kör. 
Invävt mellan psalmerna blir det kommen-
tarer om Luther, berättar Leif. 

Egentligen skulle han vilja sjunga både 
de gamla och de nya melodierna, för att just 
uppleva texterna till olika melodier. Men 
redan 15 psalmer blir en lång gudstjänst.

– Vår starka tradition att text och 
musik hör ihop är egentligen ganska unik. 
I Skottland till exempel har melodierna 
ett namn och så kan man använda olika 
texter till dem. 

Visa och lovsång
Psalm 50, Kom, Skaparande, Herre god, har 
blivit nästan gospelsvängig, berättar Leif. 
Visa och lovsångsstil à la 700-psalmerna är 
annars de vanligaste tongångarna i de ny-
skrivna melodierna. Ambitionen är att no-
terna också ska ges ut. 

Några av psalmerna kan Leif själv känna 
att det varit klåfingrigt att ge sig på, men 
det var ändå kul. 

– Jag är inte övertygad om att det här 
blir bättre, men jag vill se om man kan få 
Lutherarvet att närma sig människor. 

Leif Nahnfeldt är involverad i ytterligare 
ett projekt som har med reformationsåret 
att göra. Tillsammans med en prästkollega i 
Gävle och några i Stockholms stift har han 
under ledning av barnboksförfattaren Ulf 
Nilsson skrivit en barnbok om Luther, där 
Luthers barn berättar om sin pappa. Präs-
terna har skrivit ett kapitel var. 

Boken ska vara färdig i höst och till 
varje kapitel skriver Leif sånger som ska 
göras i ett sångspel med barnkörerna i 
Gävle pastorat i höst. 

– Vi ska göra det som en höstlovsaktivi-
tet och ta med en dramaturg. 

Marita Sköldberg

Foto: Magnus Aronson

*Boken heter Martin Luthers psalmer i 
de nordiska folkens liv och är skriven av 
Sven- Åke Selander och Karl-Johan Hans-
son.

I Melleruds pastorat med fyra församling-
ar har reformationsjubileet uppmärksam-
mats med Lutherpsalmtopp och föreläs-
ningar.

Sist ut var Holms församling där för-
samlingspedagog Ingvar Lisius berättade 
om Luthers liv från vaggan till graven. För-
samlingen bjöd på kaffe och smörgås, vilket 
var mycket uppskattat.

Psalmmaraton i 
Älmhult
Fem samlingar, 65 psalmer per gång, bara 
första versen. Så ser konceptet ut för det 
psalmmaraton som Älmhults församling i 
Småland sprider ut under våren. 

Det är de 325 första psalmerna i Den 
svenska psalmboken som sjungs, de som är 
gemensamma för flera samfund i Sverige. 
Varje maratondel tar ungefär en timme 
och det sjungs utan avbrott, i sifferordning 
enligt psalmboken. 

Den första samlingen var i januari, med 
ett 70-tal besökare, och den sista blir i maj. 
Organist Per Gunnar Petersson spelar orgel 
och kören Mixturen är med som ett stöd i 
sången. Efteråt är det kaffe med eftersnack. 

Det skrivs ständigt nya psalmer. En hel del 
av dem läggs ut på Psalmportalen. Vem 
som helst kan gå in och titta på psalmerna, 
men för att kunna skriva ut och använda 
dem i gudstjänster med mera krävs ett årsa-
bonnemang, som kostar 250 kronor. 

Drygt 40 författare och tonsättare med 
sammantaget närmare 580 psalmer finns 
nu representerade på Psalmportalen.

 Psalmerna är indelade efter samma 
teman som i psalmboken. Det finns också 
möjlighet att söka på bland annat psalm-

Bordssamtal i 
Skellefteå
Runt om i Svenska kyrkans församlingar 
pågår under 2017 mängder av så kallade 
bordssamtal. Uttrycket kommer från Mar-
tin Luther som gärna förde samtal med sitt 
husfolk under måltiderna. 

I Skellefteå pastorat äger en lång rad 
bordssamtal rum under året i alla försam-
lingar. Bordssamtalen är indelade i flera 
teman som belyser Martin Luther och 
reformationen ur olika aspekter.

Anders Lindberg, musiker i Skellefteå 
landsförsamling, leder det bordssamtal som 
heter Luther och musiken, där Luthers fli-
tiga psalmskrivande tas upp. Se datum för 
samtalen i listan på sidan 6.

Luthersärtryck 
och psalmlexikon
Psalmernas väg band 2 kommer prelimi-
närt ut på Wessmans Musikförlag på för-
sommaren. Del 2 av kom-
mentarverket om psalmer 
i Den svenska psalmboken 
innehåller psalmerna 205–
420 och är en fortsättning 
på del 1 som gavs ut 2014. 

En rad författare 
finns representerade i 
boken, med Per Olof 
Nisser i spetsen. Hans Bernskiöld svarar 
för samtliga musikkommentarer. Nytt för 
detta band är att det kommer att finnas 
jämförande register med andra samfunds 
psalmböcker.

Wessmans ger redan under våren ut 
ett särtryck ur alla band av Psalmernas 
väg med 16 psalmer som på något sätt bär 
Martin Luthers signatur. 

Anders Fredriksson som led-
de kvällens psalmsång.

Kantor Anders Fredriksson hade 
plockat fram fem psalmer som sjöngs 
och man pratade om textens innehåll och 
betydelse. Slutligen valdes som bästa psalm 
”Vår Gud är oss en väldig borg” där Luther 
skrivit både text och melodi. Komminister 
Lena Hildén avslutade kvällen med en 
andakt

Text och foto: AnnChristine Ivarsson

Borgen vann psalmtoppen

Här sjungs Lutherpsalmer där inte alla melodierna var välkända. 
Längst till höger i bild sitter församlingspedagog Ingvar Lisius.

Kristina Sandgren Furberg är initiativtagare 
till Psalmportalen. Foto: Magnus Aronson

Ständig påfyllning av nya psalmer
titlar och upphovspersoner.

Det var diakonen och psalmförfattaren 
Kristina Sandgren Furberg som tillsam-
mans med prästen Per Anders Sandgren 
tog initiativ till Psalmportalen som har 
funnits på nätet sedan 2012. Kristina var 
också en av vinnarna i Stockholms stifts 
kyrkosångsförbunds psalmdiktartävling 
(läs mer på sid 15).

 Nu drivs Psalmportalen av Kristina till-
sammans med Ragnar Håkanson och finns 
under Wessmans Musikförlag. 

Nahnfeldts melodier ger 
nya psalmupplevelser

Leif Nahnfeldts  
favoritpsalm
870 För att du kom. ”Om vi tän-

ker Argentina och musik tänker 

vi tango, rytm och dans. Men 

det här var den första psalmen i 

tangorytm som man överhuvud-

taget tagit emot i kyrkan i Argen-

tina. I kyrkan har den populära 

musiken hela tiden suttit hårt.”

Ylva Eggehorn har gjort nya tolkningar på 
svenska av koralerna i Johann Sebastian 
Bachs Matteuspassion. Församlingen sjung-
er med i koralerna när den nya versionen 
av Matteuspassionen under våren uppförs 
i Malmö och Linköping och på ”lutherskt” 
vis får församlingen att uppleva ett av kyr-
kohistoriens mäktigaste verk på nytt.    

De nya koralerna är en satsning som 
görs under reformationsåret 2017 av 
Linköpings domkyrkoförsamling och S:t 
Johannes kyrka i Malmö i samarbete med 
Sveriges Kyrkosångsförbund.

– Det här är verkligen en passion. 
Lidandet och kärleken, längtan och smär-
tan ingår en allians där de för alltid blir 
oskiljaktiga. Det är opera-format på alla 
känslor. Smärtsamt, praktfullt, innerligt, 
erosmättat, säger Ylva Eggehorn.

Här är texten till koralen på melodin till 
”O huvud blodigt sårat”:
Du böjer dig mot jorden och säger: 
– Allt är klart. Hos mig i paradiset är grön-
skan underbar.
Och dödsriket är öppnat, för dig ska jag 
gå dit. Jag överger dig aldrig. Jag trampar 

upp en stig.
När jag en gång skall resa, följ med mig dit 
jag går. När fågelsången tystnar, sjung du 
i mina spår.
När ångesten tar strupgrepp och tomheten 
slår till, sträck ut din hand och säg mig:
– Nu går vi, om du vill.

Matteuspassionen framfördes 19 mars i S:t 
Johannes kyrka, Malmö och kommer att 
framföras 9 april i Linköpings domkyrka. 
Den 2 april är alla välkomna att öva kora-
lerna i Domkyrkan.

Eggehorn tolkar passionskoraler

Leif Nahnfeldt.
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Det är både trösterikt och uppmunt-
rande att läsa om Martin Luthers 
inställning till kyrkomusik. Rubri-
ken för den här artikeln är hämtad 
från ett citat av Luther där han med 
dessa ord sammanfattar sin beskriv-
ning av körsången där stämmorna 
med "jubel leker och dansar runt 
varandra i en himmelsk ringdans".

Flera i Luthers samtid var inte lika positi-
va till körens sång. Vid motreformationens 
kyrkomöte i Trident 1545–1563 ställdes 
frågan om flerstämmig sång alls kan tillå-
tas i gudstjänsten. Risken var att ordet för-
dunklades när det sjöngs i en sammanflä-
tad polyfon körsats. Musikens syfte fick inte 
vara att det ”kittlade i öronen” utan den 
skulle i de troendes hjärtan uppväcka ”en 
åstundan efter de himmelska harmonierna”. 
Beslutet blev dock att körmusiken kunde 
tillåtas ”emedan den icke sällan inbjöd till 
andakt”. 

Synen på sång i gudstjänsten skilde sig 
åt drastiskt mellan reformatorerna. Jean 
Calvin menade att den unisona försam-
lingssången i gudstjänsten är överlägsen 
körmusiken, och den polyfona sången 
påverkar menligt tydligheten i Guds ord. 
Huldrych Zwingli förbjöd både körsång, 
sång från altaret och gemensam sång i för-
samlingen. 

Martin Luthers ideal
Martin Luther är den som till fullo accepte-
rar musiken i gudstjänsten och vill att den 
skall klinga på alla sätt, i instrumentalmusik, 
i flerstämmig sång, i församlingssång och i 

altarsång. Kören var, ansåg Luther, både este-
tisk och didaktisk och hade avgörande litur-
giska funktioner. Luthers ideal var en sam-
verkan mellan kör och församling.

Luther motiverade sin inställning med 
att den av Gud skapade och genom Kristus 
återupprättade världen inte kan finnas till 
utan musik. Precis som gudsordet skapade 
ordning ur kaos så är musik den gåva Gud 
givit människan för att ordna ljuden så 
att kaotiskt buller kan formas till välljud. 
Musiken har därvid den enastående för-
mågan att kombinera ordning och frihet i 
perfekt balans. Detta, menade Luther, blir 
särskilt tydligt och kraftfullt då evangeliet, 
det glada budskapet, får kläs i toner. Helst 
såg han att detta skedde med stämsång. 

Han ansåg att den polyfona konst-
musiken (musica figuralis) bättre kunde 
beskriva evangeliets fullhet än den enstäm-
miga sången (musica naturalis). Detta 
beskriver han livligt – och på lutherskt vis 
lite opolerat – i ett förord till en körsångbok 

som gavs ut 1538 av Luthers bokförläggare 
Georg Rhau. Där skriver han

"Men varest den naturliga musi-
ken blir genom konsten skärpt och 
polerad, där ser och erkänner man 
först med stor förundran Guds sto-
ra och fullkomliga vishet i sina verk 
om musiken, i vilken det framför allt 
är sällsamt och förundransvärt, att 
en stämma sjunger en enkel melodi, 
jämte vilken tre, fyra eller fem andra 
stämmor också sjungas, som med ju-
bel leka och hoppa runt omkring en 
sådan enkel, enfaldig melodi och un-
derbart utsira och utsmycka samma 
melodi på mångahanda sätt och upp-
föra en himmelsk ringdans, vänligt 
möta och hjärtligt omfamna varan-
dra. Den som något litet tänker härpå 
och ej håller det för ett outsägligt un-
derverk av Herren, han måste sanner-
ligen vara en grov kluns och ej värd 
att kallas människa och borde icke få 
höra något annat än när åsnan skriar 
och suggan grymtar."

Den amerikanske musikprofessorn Mark 
Sooy menar att Luther med sin tydliga och 
vitaliserande musikteologi lade grunden för 
att många av musikhistoriens betydande 
musiker kände större frihet att verka. Dit 
hör till exempel Bach, Haydn och Händel. 
Även om inte Luthers inställning till kör-
musik är hela förklaringen så är det uppen-
bart att hans syn på musiken i allmänhet 
och körmusiken i synnerhet hade en stär-
kande och befriande effekt på det kyrko-
musikaliska skapandet. 

Några tankar om Luther och körmusiken
… ett outsägligt underverk av Herren

Varsågod! – Ny musik hela året

Ragnar Håkansons  
favoritpsalm
305 A Var är den vän som över-
allt jag söker. Jag gillar den för 
öppenheten, nyfikenheten och 
längtan. Det fascinerande är att 
Wallin skriver den för att läsas vid 
ett tal han höll vid invigningen av 
en begravningsplats (i Västerås). 
Den har också en folkmelodi som 
passar väl, mjuk och följsam, lite 
sökande.

Ragnar Håkanson
Den här artikeln är inspirerad av Rag-
nar Håkansons arbete med att utforska 
hur kyrkokören har växt fram. Den 
litteratur han använt är i huvudsak pro-
fessor Oscar Söhngen, Theologie der 
Musik, professor Mark Sooy, Essays on 
Martin Luther’s Theology of Music och 
F.M. Allard, Från Luther till Bach. Allard 
var kyrkoherde i Linköpings stift och 
en av de ledande i starten av Sveriges 
Kyrkosångsförbund. 

Det var en målarkurs och en Iphone 
som banade väg för Gudrun Roséns 
psalmdiktande. Nu har hon fått pris 
för en lovpsalm vid familjeguds-
tjänst. Trots att hon tycker att det är 
svårast att skriva för barn. 

För några år sedan fick Gudrun Rosén frå-
gan av en kollega om hon kunde skriva en 
lovsång för familjegudstjänst. 

– Jag kom ingen vart. Det är svårt att 
skriva för barn, det är så viktigt att det blir 
bra. Men jag hade några tankar. 

Tankar som blev till ett tävlingsbidrag 
i Stockholms stifts kyrkosångsförbunds 
psalmdiktartävling. Nu, sedan Gudrun fått 
mer erfarenhet av att skriva psalmer, inte 
minst för att hon deltar i Anders Frosten-
son-stiftelsens psalmskola. 

Lovpsalmen Följ med och se sjöngs 
första gången i Jubilatekonserten i Oscars-
kyrkan i Stockholm i februari. Gudrun satt 
bland alla pristagare framme i koret. 

– Det kändes overkligt, säger hon. 
Någon skojade och sa att vi var på Oscars-
galan… 

Text och musik ihop
Följ med och se tonsattes av Anna Ceder-
berg-Orreteg. Men oftast skapar Gudrun 
text och musik ihop. 

– Numera försöker jag koka ner det jag 
vill säga i min predikan i en psalm. Ofta 
sjunger vi den efter predikan. Jag har pre-
dikat i 28 år, så det är ett sätt att göra det 
roligt för mig själv och förhoppningsvis ger 
det också församlingen något. 

Vanligtvis är det församlingen i Vind-
hemskyrkan i Uppsala som får vara med 
om psalmuruppförandena. Där har Gud-
run gudstjänst ungefär en gång i månaden, 
någon gång i Uppsala domkyrka. Men mest 
är hon på Akademiska sjukhuset, där hon 
arbetat som sjukhuspräst i sex år. Tidigare 
var hon kyrkoherde i Björklinge.

– Första året hade jag fantomsmär-
tor – jag måste ha något att göra. Som 
kyrkoherde har man hela tiden saker att 
göra, på sjukhuset är det viktigaste att vara 
tillgänglig. 

Kreativt sätt att tänka
Gudrun skrev sin första psalm till Sjuk-
huskyrkans rikskonferens i Uppsala 2011. 

Hon har hållit på med 
musik hela livet och 
skrivit texter sedan 
tonåren, berättar hon. 
Men det egna sång-
skrivandet började 
egentligen med att hon 
lärde sig måla. 

– Jag kunde ing-
enting. Jag gick några 
kurser och fick öva 
in ett kreativt sätt att 
tänka, att inte censu-
rera eller värdera det 
jag gjorde utan gå upp 
i skapandebubblan. 

Spelar in 
Ett par år senare fick 
Gudrun en Iphone 
med inspelningsmöj-
ligheter och började 
använda det kreativa 
sättet med den – hon 
spelar in sina idéer. 
Sedan dess har hon 
skrivit ett 50-tal sånger och psalmer. Sång-
erna görs ofta till gruppen utan namn som 
hon sjunger i. Där kombineras sång med 
kontrabas, saxofon och piano i vad de kall-
ar jazz- och viston, till bilder av en natur-
fotograf. 

Kontrabasisten i gruppen, Tomas 
Rylander, är också Gudruns körledare i 
S:ta Maria kyrkokör i Stenhagen i Uppsala. 
Eftersom hon numera tjänstgör få söndagar 
kan hon för första gången sedan tonåren 
sjunga i kyrkokör. I kören används hennes 
sånger ofta, i Tomas körarrangemang. 

Om sorg för barn
Just nu försöker Gudrun skriva psalmer 
om sorg för barn – de ska även fungera för 
vuxna.

– Jag tycker att jag har en skyldighet att 
göra det – jag har i alla år månat om barnen 
i samband med begravning och sorg. Vi är 
så snabba att trösta, särskilt när det gäller 
barn, för vi står inte ut med barn som är 
ledsna. Men en tröst kan vara att bli bekräf-
tad i sin sorg, att det finns vuxna nära, att 
Gud finns nära. ”Ni ska ses igen” får inte 
komma för tidigt.

Text och foto: Marita Sköldberg

Gudrun kokar ner  
predikan till en psalm

Gudrun Roséns  
favoritpsalm
522 I Guds tystnad får jag vara. 
Den har en fantastisk text, varje 
strof innehåller så mycket. Den 
texten skulle jag ha velat skriva 
själv… I Sjukhuskyrkan används 
den mycket. 

En resa i tiden
Sjung i kyrkan
Kyrkosångsfester under 90 år

Beställ på  
bestallning@sjungikyrkan.nu. 
Pris 100 kr. 
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Följ med och se
Text: Gudrun Rosén
Musik: Anna Cederberg-Orreteg 

I februari avgjordes det. Vinnarna i 
Stockholms stifts kompositions- och 
psalmdiktartävling utsågs i en final-
konsert i Oscarskyrkan. 

Två texter av Martin Luther fanns med 
bland finaltonsättningarna i kompositions-
tävlingen. En av dem – ”Be kort men ofta 
och starkt” – blev finalkonsertens sväng-
igaste sång och gick hem med segern i klas-
sen SAB a capella. 

I en konsert i den fullsatta Oscarskyrkan 
i Stockholm framfördes finalbidragen i de 
fem körsångskategorierna – av en kör per 
kategori – och församlingen fick sjunga 
med i fem nyskrivna psalmer. En av dem 
passade inte in i någon av tävlingsklasserna 
tyckte juryn, som ändå ansåg att tonsätt-
ningen var så bra att den fick juryns spe-
cialpris. Den inledde den cirka två och en 
halv timme långa Jubilatekonserten. 

Totalt hade över 300 bidrag skickats in 
till tävlingen. De fyra psalmvinnarna hade 
valts ut tidigare för att psalmerna skulle 
hinna tonsättas, men de offentliggjordes 
först under konserten. I kompositionstäv-
lingen hade juryn valt ut totalt 14 sånger 
som deltog i finalen. 

Många vinnare i kyrkomusikens Oscarsgala
Här är vinnarna i samtliga klasser
Psalmdiktartävlingen

Bästa lovpsalm för huvudgudstjänst: Skönheten av Dag Lindberg, Stockholm. 
 Psalmen har tonsatts av Paula af Malmborg Ward
Bästa lovpsalm för familjegudstjänst: Följ med och se av Gudrun Rosén, Uppsala. 
Tonsatt av Anna Cederberg-Orreteg
Bästa nattvardspsalm för familjegudstjänst: Se solkatters lek av Kristina S Furberg, 
Oslo. Tonsatt av Åsa Jinder
Bästa nattvardspsalm för huvudgudstjänst: Högt lyfts bägaren i ljuset av Bertil Mur-
ray, Uppsala. Tonsatt av Paula af Malmborg Ward. (Se Kyrkokörjournalen nr 1/17, 
tonsättningen finns på www.sjungikyrkan.nu – arkiv – noter)

Kompositionstävlingen

SATB a capella
1. Ett nådens år av Mattias Sjöberg, Uppsala, till text ur Lukasevangeliet
2. För evigt din, text och musik Ilian Lundberg, Järna 
3. Triptyk av Janniz Jönsson, Storvreta, till text av Rolf Larsson

SATB med ackompanjemang
1. O Guds lamm av Niklas Lindström, Örebro, till den vanliga mässtexten 
2. Du såg mig först av Kjell Perde, Täby, till text av Göran Sahlberg

Barnkör
1. Som, text och musik Elin Rise, Sollentuna 
2. Ängen, text och musik Johan Sundström, Lidköping 
3. Minsta lilla korn, text och musik Eva-Marie Angelid, Bandhagen, och Anders Pers-
son, Göteborg

SAB a capella
1. Kort ska man be av Johan Denke, Bro, till text av Martin Luther 
2. Den inre tystnaden av David Åberg, Sköndal, till text av Dom Helder Camara
3. Men nu … av Maria Löfberg, Glommen, till text ur Romarbrevet
Ungdomskör
1. Våga släppa taget av Linda Sandström, Habo, till text av Katarina Stolt Simfors 
2. Jag överlämnar mig av Johan Denke, Bro, till text av Martin Luther 
3. Se vem du är av Emil Råberg, Bromma, till text av Ylva Eggehorn

Juryns specialpris

Morgon, morgon, gränslösa morgon av Gabriel Wilczkowski, Uppsala

Oscars ungdomskör framförde de tre final bidragen i kategorin ungdomskör.

Vinnarna i kategorin barnkör, från vänster: Elin Rise, Johan Sundström, 
 Eva-Marie Angelid och Anders Persson. 

Sven Milltoft, ordförande i Stockholms stifts kyrkosångsför-
bund, med alla vinnare i tävlingen i bakgrunden. 

Samtliga bilder på sidan, fotograf  Magnus Aronson.

KÖRNOTER 
säljes och bortskänkes
Kungsholms Baptistförsamling, Stockholm,  
upphör i juni 2017.  Kyrkans stora notförråd  
kommer därför att avvecklas. Intresserade  
körer kan som gåva få noter eller köpa.

Ur innehåll:  
SBS Sången, Mixturen, Spiros notserie. Klassiska 
körverk (ex: Te deum, O Olsson, Bachkoraler mm) 
Moderna mässor (ex.Apokalyps, Gloria, Missa 
popular Salva dorena m fl) Musikaler, Musikför-
eningssånger  
Säljes: Klang- och rytminstrument, Alt- och  
sopranxylofoner, claves, klangboxar, trummor 
m.m.

Intresserade, kan kontakta Allan Samuelsson 
tel 08-32 72 75  eller 070-712 87 99 för utförlig 
information. allan.samuelsson@comhem.se

Dags för reformation –  
Bryt partipolitiseringen  
i kyrkovalet!

Knyt inte näven i fickan –  
starta en grupp i din församling!
Vi hjälper er med  
Startpaket, råd och stöd. 

Har ni redan  
en lokal obunden grupp?
Välkomna med i POSK  
och påverka hela kyrkan!  
(Ni måste inte byta namn!) 

Med i en annan  
nomineringsgrupp  
och trött på  
den politiska kopplingen? 
Löp linan ut  
och bli obunden på riktigt! 

info@posk.se • 070-471 07 40
www.posk.se/kyrkoval
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Psalmjakten nr 3 2017

Svar psalmjakt nr 2 2017

Jan Rudérus I körsvängen

Följ oss på
Facebook.se - Sveriges Kyrkosångsförbund

Vi syr och formger
kläder för din kör! 

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

La Chorale, Arnäs församling

16–20 AUGUSTI 2017 BJUDER  
GÖTEBORG BAROQUE IN TILL 
FORTBILDNINGSKURS FÖR KÖRSÅNGARE
Kursen vänder sig till dig som är rutinerad kör-
sångare eller körledare som vill fördjupa dig i 
eller få en inblick i historisk uppförandepraxis.
Repertoaren 2017 blir Händels oratorium Israel 
in Egypt, utgåva CARUS.
Ledare för kursen är Ulrike Heider, kyrko-
musiker och körledare i Haga kyrkan, Göte-
borg. Tillsammans med Göteborg Baroque och 
Magnus Kjellson utmynnar kursen i festivalens 
avslutningskonsert i Varnhems Klosterkyrka  
20 augusti 2017 kl. 18.00. Kursen hålls i Mösse-
bergs kyrka i Falköping och startar 16 augusti  
kl 13.00. Kostnad: 2.000 kr (entréavgift till festi-
valens samtliga konsert er ingår i avgiften). 
Anmäl dig till info@goteborgbaroque.se senast 
1 maj. Vi kan komma att göra ett urval för att 

säkerställa en jämn 
stämfördelning.VALLE

16–20 augusti 2017

si n n ena s
festi va l

BAROQUE

NYTT FRÅN WESSMANS
Anti-Aging för rösten del II
Nu finns fortsättningen på 
Elisabeth Bengtson-Opitz 
populära metod för att träna 
och bibehålla din röst. Ingen 
är för ung för att hålla sin 
röst i trim!

Älska körsång!
Tonsättaren och pedagogen  
Kjell Perders bok innehåller 
teori och praktiska övningar 
för körsångare och körledare 
som vill utveckla sitt 
musicerande. 

WWWESSMANS
MUSIKFÖRLAGWW

Phone +46 498 22 61 32 
order@wessmans.com
www.wessmans.com

Den här gången är det bara två notexempel 
men desto fler matematiska krumbukter 
för att komma fram till svaret.

Kommande helg är det Jungfru Marie 
bebådelsedag och det får bli vår utgångs-
punkt. Första notexemplet hör definitivt till 
denna dag men är nog inte så ofta sjungen, 
tyvärr. Läs gärna hela texten när du kom-
mit på vilken psalm det är, det är den san-
nerligen värd.

Notexempel 1
Ledtråd 1: Vilket nummer har psalmen?
Ledtråd 2: Från vilken vers är citatet häm-
tat?

På vägen fram till att lösningen på 
denna jakt publiceras passerar vi självaste 
påsken. Nästa notexempel hör hemma där. 
Kanske inte helt lätt eftersom citatet är 
taget mitt i en av verserna i denna frejdiga 
påskpsalm som handlar om att hylla liv och 
frihet med glädje och sång. 

& œ jœ jœ jœ
Så som vatt net

jœ jœ œ œ
fyl ler ha vet

œ jœ Jœ Jœ Jœ jœ
och ett barn sin mo ders

œ œb
vä sen,- - - - - -

& b ˙ ˙ œ œ
Rym den fylls av

œ œ ˙
få gel sång,

˙ œ ˙ œ
Sta dens par ker

˙ ˙
lö vas.- - - - - -

Notexempel 1

Notexempel 2

Notexempel 2
Ledtråd 3: Vilket nummer har psalmen?
Ledtråd 4: Från vilken vers är citatet häm-
tat?

Så till den något komplicerade matemati-
ken:

Ledtråd 1 – ledtråd 2 – ledtråd 3 delat med 
2 (alltså halva psalmnumret) – ledtråd 4 = 
numret på den psalm vi söker. 

Notexempel nr 1 är psalm nummer 478 
Hell morgonstjärna, mild och ren, vers 4.

Notexempel nr 2 är psalm nummer 777 
Tacka Herren.

Notexempel nr 3 är psalm nummer 778 
I min Gud.

Ledtråd 1 (478) + ledtråd 2 (4) + ledtråd 
3 (777) – ledtråd  4 (778) = 481.

Svaret har koppling till en person som är 
anledning till ett aktuellt jubileum. Han har 
skrivit både originaltexten och musiken till 
psalmen som vi frågar efter. Vilket num-
mer har psalmen och vad heter den? 

Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till 
Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta 
eller i mejl till kj@sjungikyrkan.nu senast 
12 april.  Vinnaren får ett överrasknings-
pris. Vinnaren och svaret presenteras i näs-
ta nummer av Körjournalen.

Jan Rudérus 
favoritpsalm
202, De blomster som i marken 
bor. Harry Martinssons fina, po-
etiska text kan hoppfullt sjungas 
även i dyster vintertid. Erland von 
Kochs tonsättning är suverän 
med sin mjuka melodik och lugnt 
vaggande tretaktskänsla. Saken 
blir inte sämre av att Erland von 
Koch också gjort en fin sättning 
av psalmen för kör.

Psalmen 481, Alla källor springer 
fram i glädje har originaltext av 
Eyvind Skeie.

Vinnare denna gång blev Folke Thorburn, 
Fristad. Ett exemplar av Nationella Ung-
domskörens cd Pärlor kommer på posten. 
Grattis!

Jan Rudérus som gör psalmjakten. 

Körsång på  Sollidenscenen 
Förra sommarens satsning Körklang på Skansen upprepas i år. Under tre torsdagskvällar i juli finns det möjlighet att sjunga i stämmor tillsam-
mans med husband, en gästartist och en gästkör som leder sången från scenen. På premiären 6 juli är det Ola Salo som är gästartist. 

Precis som förra året är det Simon Ljungman som är kapellmästare och programledare. Varje torsdag får ett eget tema. 

Redan i slutet av januari var det mer än 
fullsatt till Sveriges Kyrkosångsförbunds 
ungdomskörfestival i Örebro i maj. Över 
250 personer var då anmälda till 200 plat-
ser och ytterligare anmälningar kom in i 
februari. Efter ett par återbud, bland annat 
på grund av att körsångare skulle delta i 
MusikRUM (se intill) har några av körerna 
som stod på kö också kunnat beredas plats.

Ungdomskörfestivalen har arrangerats 
sedan 2005. Ingen tidigare festival har 
lockat så många deltagare. Även senaste 
Riksfest för unga röster, för åldrarna under 
ungdomskörfestivalen, lockade fler delta-
gare än någonsin tidigare. 

I år kommer Ungdomskörfestivalen 
bland annat att framföra Antonio Vivaldis 
Gloria. Den stora kören kan höras i en 
musikgudstjänst den 13 maj och högmässa 
14 maj i Olaus Petri kyrka i Örebro. 

Fullsatt till årets 
festival Samma helg som Ungdomskörfestivalen 

äger rum i Örebro arrangeras MusikRUM 
Västerås av Riksförbundet Unga Musikanter 
(RUM). Till festivalen kommer olika orkest-
rar och ensembler men även körer. Ett av 
MusikRUM:s fem spår handlar om kör, och 
festivalen inleds med en körtävling. 

Förra året deltog närmare 2000 ung-
domar i MusikRUM, vilket var en ökning 
med över 50 procent enligt RUM. 262 

Körtävling arrangeras av RUM

Hoburgs pastoratskör på Gotlands sydspets 
har av Gotlands körförbund utsetts till årets 
kyrkokör på Gotland 2016.

Liv Stenström, ledare för kören, säger till 
helagotland.se att det är väldigt roligt att bli 
utsedd.

– Vi har gjort många spännande projekt 
och arbetat mycket ambitiöst. Som kör har 

Nationella Ungdomskörens cd Pärlor
Beställ på bestallning@sjungikyrkan.nu. 
Pris 100 kr. 

körsångare från åtta körer var med i kör-
mästerskapet. 

Årets körtävling äger rum fredag 12 
maj. Den är indelad i fem klasser i ålders-
spannen 9 till 25 år och vinnarna koras i 
välkomstkonserten på kvällen. 

Andra punkter i programmet är blås-
orkestertävling, parad genom Västerås 
centrum, workshops och inte mindre än 86 
deltagarkonserter.

vi hittat ett sätt att kommunicera musika-
liskt och vi växer tillsammans. Det tror jag 
märks när vi framträder. 

Årets profankör blev Sångsällskapet NS 
och årets barn- och ungdomskör Gotlands 
gosskör. Vinnarna tog emot sina priser 
på Gotlands körförbunds årsmöte den 18 
mars. 

Årets kör kommer från Storsudret
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 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
26–27 aug Koristkurs på Undersvik
10–12 nov Ungdomskörhelg på Undersvik
Anmälan: ellen.weiss@svenskakyrkan.se
Info: Mia Oldeberg-Huusko,  
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Linköpings stifts 
kyrkosångsförbund
25 mars Barnkördag, Luthers ungar. Musi-
kalen framförs i Linköpings domkyrka kl 18
19 nov Psalmfrossa, Åtvidaberg
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift 
(Kurser och mötesplatser)
Info: Stiftsmusiker Karin Wall-Källming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 

Skara stifts 
kyrkosångsförbund
24–30 juli Ljungskilekursen
Info: Gunilla Jacobsson  
Gunilla.Jacobsson@slu.se 
www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens 
kyrkosångsförbund
14 okt Kyrkosångsfest: Luthersång i vår tid, 
Gustavi domkyrka Göteborg
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts 
kyrkosångsförbund
1 april Årsmöte i Eskilstuna. Introduktion 
Birgitta Rosenquist Brorson
19–20 maj Barnkörläger på Stjärnholm under 
ledning av Lars Lind. Musik av bl a Riedel
29 okt Körfest i Strängnäs domkyrka under 
ledning av Stefan Säfsten. Gammalt och 
nykomponerat till Luthers texter
Info: Mathias Thornander,  
mathias.thornander@svenskakyrkan.se 
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Västerås stifts 
kyrkosångsförbund
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 
av Karin Runow. Tjejer och killar 6-10 år + 
kör för medföljande vuxna
3 juni Världens fest, Västerås. Barn från 
stiftet framför Luthers ungar på Kyrkbacks-
gården. Familjegudstjänst i Domkyrkan 
kl 15, med Västerås stifts festivalbarnkör
29–30 sep Barnkörläger – Mässor och 
musikaler, Sjövik och Folkärna. 8-12 år
Info: Anna Kjellin, 
anna.kjellin@svenskakyrkan.se  
Erik Tinnis, erik.tinnis@svenskakyrkan.se
www.vasteras.sjungikyrkan.nu

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

Kyrkosångsförbundet  
i Lunds stift
6 maj Årsmöte i samband med ”Lördags-
musiken” i Domkyrkan, Lund
23 sep Röstcoachdag, S:t Hans Församlings-
hem, Lund
14 okt Barnkördag med musikalen Luthers 
ungar, Lund
19 nov Stiftshögtid i Lunds Domkyrka
Info: Irene Jönsson,  
irene8jonsson@gmail.com
www.lund.sjungikyrkan.nu

Hallands 
kyrkosångsförbund
23 april kl 14.30–18 Kördag med om-
budsmöte
14 okt Kyrkosångsfest: Luthersång i vår tid, 
Gustavi domkyrka Göteborg
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
www.halland.sjungikyrkan.nu
 

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
5–7 maj Körresa till Vadstena och Linköping
14 okt Kyrkosångsfest: Luthersång i vår tid, 
Gustavi domkyrka Göteborg
Info: Gun-Britt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

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

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
7 maj Kyrkosångshögtid vuxenkörer, 
Härnösands domkyrka
16 sep Barnkördag (6–10 år), Alnön kl 10–16.  
Kontakt: lars.lind@svenskakyrkan.se
Info: ann-kristin.farnstrom@ 
svenskakyrkan.se 
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Luleå stifts södra 
kyrkosångsförbund
23 april Extra övningsdag inför kyrkosångs-
högtid: Skellefteå, Umeå, Vindeln
19–21 maj Kyrkosångshögtid i Vindeln
8–10 sep Koristkurs i Hemavan
14 okt Körövning inför Riksfest 2018
Info: Ewa Miller,  
ewa.maria.miller@gmail.com
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts norra 
kyrkosångsförbund
8–9 april Barnkörläger, Hortlax
6 maj Inspirations-/övningsdag inför 
kyrkosångshögtiden i september, Kalix och 
Boden
23–24 sep Stiftskyrkosångshögtid med 
70-årsjubileum, ungdoms- och vuxenkörer, 
Nederluleå kyrka
Info: ordf Siv Larsson,  
sivlarsson66@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu
www.facebook.com/sjungmedlunk

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

Stockholms stifts 
 kyrkosångsförbund
25 mars Ungdomskördag i Uppen-
barelsekyrkan, Hägersten under ledning av 
Susanna Lindmark. Dagen startar kl 15 och 
avslutas med Earth Hour-mässa kl 20:30 
Info: Veikko Kiiver, vkiiver@hotmail.com
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

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

Laurentius Petri 
Sällskapet för 
svenskt gudstjänstliv
5–6 maj Gregorianskt dygn i Vadstena
Info: Mattias Lindström,  
mattias@lindstrom.be
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Svenska Schützsällskapet
5–7 maj Schützhelg i Umeå under ledning 
av organist Jonas Östlund
29 sep–1 okt Schützhelg i Linköping
Info: Ann-Cristine Lundquist,  
anncristine.lundquist@gmail.com
www.svenskaschuetz.se

Psalto – Kristna 
Dansgemenskapen  
i Sverige
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

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

Riksfest för unga röster
Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka 21–22 okt 2017

Anmälan senast 8/9 på 
www.sensus.se/rur2017 

R I K S F E S T FÖ R U N GA RÖ S T E R
S U N D S VA L L 2017

Sjung i kyrkan

Från 9 år
A Ceremony of  
Carols 1–3/Britten
Gud är mysterium/
Riedel
Pärlor sjunger/Åberg
I will magnify thee/ 
Corfe
Pie Jesu/Lloyd Webber

Dirigent- och körledarkurser 
Malmö 7–13 augusti 2017

Dirigentkurs elementär, lärare Mats Bertilsson
Dirigentkurs fortsättning, lärare Helene Stureborg
Dirigentkurs avancerad, lärare Tone Bianca Sparre Dahl
Att leda barnkör, lärare Anne Johansson
Att leda jazzkör, lärare Jesper Holm

Mer information och anmälningsblankett på  
www.sjungikyrkan.nu. Sista anmälningsdag 20 april.

Arrangörer: Sveriges Körförbund, Körcentrum Syd, Föreningen  
Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, UNGiKÖR, Malmö 

högskola, Musik i Syd, Palladium, Musikhögskolan i Malmö

Fortbildning för 
ungdomskörledare
11–12 maj, i samband med årets ungdoms-
körfestival, anordnar Strängnäs stift i sam-
arbete med Sveriges Kyrkosångsförbund 
och Strängnäs stifts kyrkosångsförbund en 
fortbildning i ungdomskörledning för kyrko-
musiker. Anmälan senast 10 april. Läs mer 
på Strängnäs stifts hemsida.

Förbundsstämma
Årets förbundsstämma äger rum i Norrkö-
ping 17–18 november. Information skickas 
till delförbunden under våren. Sveriges 
Kyrkosångsförbund håller förbundsstämma 
vartannat år.

Repertoaren klar för 
Riksfest 2018 
Temat för Riksfest 2018 är Kyrkoåret runt: 
Från mörker till ljus, vilket speglas i reperto-
aren. Repertoarlistan finns på  
www.sjungikyrkan.nu. Svenska kyrkan i 
Östersund inbjuder till riksfest 2–4 februari 
och Västerås domkyrka 11–13 maj. Mer 
information kommer i nästa nummer av Kyr-
kokörjournalen. Anmälningar till Östersund 
börjar tas emot från 1 september.

Nordisk kyrkosångsfest 
2018
Nästa år firas också Nordisk kyrkosångsfest. 
Den hålls i Odense i Danmark, även den 
under Kristi himmelsfärdshelgen, 9–13 maj. 
Läs mer på nksf2018.dk. Från 1 september 
går det att anmäla kören till Odense-festen.

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

Lediga tjänster
inom kyrkan

Ung körfest i Skara 2018
Två körfester i en blir det nästa höst. Riksfest 
för unga röster (från 9 år) och Ungdomskör-
festivalen (från 14 år) arrangeras i Skara 
domkyrka 19–21 oktober, delvis var för sig, 
delvis tillsammans. 



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

POSTTIDNING B

Färre kyrkobesökare tycks sjunga 
med i psalmsången i gudstjänster, 
förättningar och skolavslutningar, 
det kan många vittna om. För att 
lyfta psalmsången har flera försam-
lingar infört en så kallad Månad-
ens psalm, en psalm som används 
i många olika sammanhang. 

Kyrkoårsanpassat på Tjörn
Svenska kyrkan Tjörn började med Månad-
ens psalm förra vintern. Ibland blir det två 
psalmer och det är inte så strikt med måna-
den, det kan vara en lite längre period uti-
från hur det passar i kyrkoåret. 

– Bakgrunden var ett resonemang om 
att psalmboken inte har samma självklara 
plats i gemene mans och kvinns sångreper-
toar, berättar kyrkomusiker Barbro Wis-
kari. Vilket leder till känslor som ”jag kan 
inga psalmer nuförtiden” eller ”varför går 
alla psalmer så högt”? 

Präster och musiker kommer överens 
om en psalm som ska vara med vid varje 
huvudgudstjänst i pastoratet. Psalmen 
används också i andra samlingar, som till 
exempel församlingsråd och körövningar. 
Psalmerna väljs ur psalmboken och Psal-
mer i 2000-talet. När detta nummer av Kyr-
kokörjournalen kommer ut är det Luther-
psalmer som gäller: 237 och 387.

Och Barbro Wiskari tycker sig se en 
förändring.  

– Såväl församlingsbor som vi anställda 
har fått upp ögonen för psalmer som vi inte 
kunde innan och en glädje att lära sig en 
psalm lite bättre. 

Månadens Lutherpsalm i Tranås
I Svenska kyrkan i Tranås lyfter man sär-
skilt upp Lutherpsalmer under detta refor-
mationsår. Det är musiker som i samråd 
med präst bestämmer vilken psalm som 
blir Månadens Lutherpsalm, varje månad 
under 2017. 

Just nu är det, precis som på Tjörn, nr 
237 Vår Gud är oss en väldig borg som 
dyker upp i högmässor, morgonmässor, 
andra gudstjänster och andakter. 

I januari var det nummer 120 Se natten 
flyr för dagens fröjd och i februari nummer 
32 O gläd dig Guds församling. 

 
2000-talspsalmer i Dannemora
I Dannemorabygdens församling i Uppland 
väljs under innevarande kyrkoår i stället 
Månadens psalm ur Psalmer i 2000-ta-
let. Psalmen sjungs vid alla gudstjänster i 
församlingen och andakter i Kyrkans Hus 
Österbybruk, undantaget andakter på äld-
reboenden liksom begravningar, dop och 
bröllop.

Månadens psalm på flera håll

I Kyrkokörjournalens decembernummer utlystes en prenume-
rationstävling. Tävlingen är nu avgjord. De som beställt flest nya 
prenumerationer på tidningen till samma faktureringsadress 
(i procent och i antal) och därmed vinner en kördag med Birgitta 
Rosenquist Brorson är Tjörns pastorat, som också bjuder in Kyr-
kosångens Vänner till sin kördag, och Västanfors Västervåla för-
samling, Fagersta.

Ytterligare några vinnare får ett Kyrkosångsförbundspaket till 
hela kören. De som inom kort får paketet som består av penna, 
reflex och körmärke till alla i kören samt ett exemplar av Natio-
nella Ungdomskörens skiva Pärlor är Backens kyrkokör i Umeå, 
Grytnäs kyrkokör, Hällby församling, Landeryds församling, 
Starrkärrs församling och Torshälla kyrkokör.

Mycket nöje med både tidningsläsning och vinster!

– Tanken har varit att göra ”Psalmer i 
2000-talet” lite mer kända. Jag har under 
mina tio år i församlingen låtit kyrkokö-
ren sjunga många av dem. Det har gjort 
att många har blivit näst intill älskade av 
församlingen, berättar Ingemar Gutekvist, 
musiker i Dannemorabygdens församling.

Häromveckan tog församlingen emot 
en ny kyrkoherde och efter önskemål föll 
psalmvalet i mars på 801 Sjung till Guds 
ära. Tidigare har 856, 952 och 897 varit 
Månadens psalm. Psalmen presenteras 
även på församlingens hemsida. 

Marita Sköldberg

Tjörn och Fagersta vinner kördagar


