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Ledaren

Spännande processer när terminen startar
När ni läser detta har ni förmodligen varit
på höstens första körövning. När jag sitter
och skriver håller hela tillvaron på att förbereda sig för just detta – terminsstarten.
Jag själv håller på att landa efter genomförandet av Ekerö körvecka, många kollegor är
just nu på fortbildningskurs i kördirigering
och liknande i Malmö, många är de som
sitter och klurar på vilken repertoar kören
ska få att bita i under hösten och så vidare.
Gemensamt tror jag är att vi alla har en
känsla av spänning och förväntan i bröstet.
Ett körframträdande är ju så mycket mer
än själva framträdandet. Det föregås av
förberedelser på oerhört många plan. Bara
repertoarvalet kan vara en lång och spännande process. Både tips från körsångare
som hört något någonstans någon gång och
körledaren själv som hört något på radio,
på konsert, i gudstjänst, under fortbildning… En analys av bakgrunden till varje
enskilt val i ett program skulle kunna vara
en spännande studie.
När väl själva körövningarna kör igång
startar en annan intressant process. I många
körer sker någon form av förändring av
gruppen vid varje terminsstart. Några försvinner och andra kommer till. Vid varje
förändring som sker får vi egentligen en
ny grupp. Alla får en ny konstellation att

”Det är ju ett oerhört arv vi gemensamt har att förvalta. Kyrkomusiken. Tänk om den skulle läggas ner!”
förhålla sig till och att hitta sin plats i. Inte
alltid smärtfritt, men spännande.
Med detta kommer också var och ens förväntningar och nivå av engagemang. Hur
stor frånvaro är det okej att ha? På vilket
sätt ska man ta igen om man varit borta?
Ska man förväntas öva själv hemma mellan repetitionerna? Hur ofta ska kören
framträda? Ofta finns det inte klart uttalade
regler för vad som gäller, och då är risken
för irritation stor. En bra idé kan vara att
till exempel under körinternat avsätta tid
och regelbundet hålla frågan aktuell och
komma fram till ett gemensamt förhållningssätt. Sedan behöver förhållningssättet
förankras igen och igen.
Det är ju ett oerhört arv vi gemensamt
har att förvalta. Kyrkomusiken. Tänk om
den skulle läggas ner! Kortsiktigt skulle
det sparas en del pengar (det finns de som
försöker…) men tala om att gräva sin egen
grav! Som kan läsas om längre fram i tidningen, så finns det här och där inför kyrkovalet grupper som har med kyrkomusiken
i sina programpunkter. Nu har också
motioner om kyrkomusiken och därmed

även körverksamheten äntligen hamnat på
kyrkomötets bord. Låt oss hoppas på kloka
insiktsfulla diskussioner och beslut.
På tal om förberedelser, så håller vi inom
styrelsen på för fullt med det tillsammans
med de lokala värdförsamlingarna för 2015
års riksfester. Det är många delar som ska
falla på plats. Beställningsverk ska beställas, repertoaren ska beslutas, sångerna ska
sjungas in på Scorx till er hjälp med instudering, många möten och mycket glädje.
Bara för att nämna en del av det som ligger
på oss förbundsdirigenter. Hoppas ni tar
med riksfesterna i Borås och Örnsköldsvik
i er planering, så ses vi där!

Kerstin Baldwin
Förbundsdirigent och
styrelseledamot i
Sveriges Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader
”Körjournalen kommer
att jubla
den gång
kyrkans
körsång blir
ämne för
en motion.”
Så skrev jag
i tidningen
för ett år
sedan. År
efter år har
jag förgäves
sökt bland
motionerna
till kyrkomötet efter
sådana som har med kyrkomusik att göra.
Några få om psalmboken har behandlats,
men i övrigt har det varit tystnad som rått.
Men inför årets kyrkomöte, som inleds 24
september, finns de där, motionerna som
lyfter upp kyrkomusiken. Inte körsången
specifikt, men nog ingår körsången som en
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”Inför årets kyrkomöte finns
de där, motionerna som
lyfter upp kyrkomusiken”
viktig del i kyrkomusiken, så Körjournalen
har all anledning att jubla. HURRA!!
I en motion med rubriken Svenska kyrkans ansvar för kyrkomusiken som en del
av det kyrkliga kulturarvet nämns till och
med Sveriges Kyrkosångsförbund, som ett
förbund som har ”en betydande verksamhet”. Motionärerna efterlyser att Svenska
kyrkan på nationell nivå ska ta ansvar för
att kyrkans musikliv får resurser att förvalta
ett levande kulturarv, och visar exempel på
att riktningen har varit den motsatta under
senare år.
Det är emellertid inte bara i kyrkomötesmotionerna som musiken har börjat
göra sig hörd. Om ett par veckor är det kyrkoval. Och även i nomineringsgruppernas
program till kyrkomötet är det mer musikaliska toner än tidigare. Läs mer om såväl
motioner som idéprogram på sidorna 4–5.

På tal om kyrkovalet ställer jag själv för
första gången upp som politikerkandidat.
Jag lyssnade i somras på Anton Abeles
sommarprogram i P1. Han berättade om
hur oerhört viktigt det var för honom att
komma in i riksdagen 2010, som dess
yngste ledamot någonsin. Han var då 18
år. Han beskrev valvakan som en riktig
nagelbitare, som slutade med att han blev
deprimerad … tills en partikamrat hoppade av och han fick sin hett efterlängtade
riksdagsplats.
Precis som Anton Abele tror jag att jag
har en hyfsad chans att bli invald, fast i
det lite mer blygsamma kyrkofullmäktige.
Dock är jag övertygad om att jag inte kommer att bli deprimerad om jag inte blir det.
Helt oerfaren är jag emellertid, och min
första fråga är: Håller man valvaka i kyrkovalet?
Marita Sköldberg, redaktör
På gång i min kör: Just på valdagen, den 15
september, sjunger vi i gudstjänsten kl 12 i
Husby-Långhundra kyrka.
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Körkort

Körsångaren

Använd din röst!

Elin Borg,
Uppsala

En dag vart fjärde år är det dags för
kyrkans körsångare (liksom alla övriga
medlemmar i Svenska kyrkan, förstås) att
göra sina röster hörda på ett annat sätt än
brukligt. Söndagen den 15 september är
det dags igen. Då är det nämligen kyrkoval.
Det är val till tre nivåer; till kyrkofullmäktige
i församlingen eller pastoratet, till stiftsfullmäktige och till Svenska kyrkans högsta
beslutande organ kyrkomötet. Vill du läsa
mer om kyrkovalet finns det mycket information, inklusive alla kandidater, på
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

En del församlingar passar på att visa upp sin körverksamhet i samband med valet, och lockar
därmed förmodligen också fler att rösta.
Farsta församling satsar rejält på valdagen med såväl hoppborg och ponnyridning som
körsång. I Söderledskyrkan i Hökarängen blir det på eftermiddagen Hela kyrkan sjunger med
brassensemble och Kör för alla. I Stora Sköndals kyrka medverkar barnkören i högmässan och
kören Cantare i en musikgudstjänst på eftermiddagen. I Farstastrandkyrkan kan besökarna
själva prova på att sjunga i kör under en timme.
I Hässelby församling får Hässelby Motettkör en hektisk kyrkovalskväll, då de ska sjunga vid
tre tillfällen i Hässelby Villastads kyrka och Hässelby strands kyrka.
I Sköns kyrka norr om Sundsvall håller Sköns kyrkokör på valdagen kvällskonsert tillsammans
med Boo Egebjer och musiker.
I Växjö har Svenska kyrkan FEST-i-VAL på Stortorget en dryg vecka före valet. Den 7 september
samlas nomineringsgrupperna på torget för att
prata med människor och vid lunchtid sjunger
Domkyrkans stora Allemanskören.
I Skövde satsas det på förtidsröstning. Två tisdagskvällar, 3 och 10 september, är det körkonserter
och mingel i Kyrkans hus under rubriken ”Röster
för röster”.

Allemanskören i Växjö.

Också Ösmo församling, Nynäshamns kommun, använder begreppet ”Röster för röster”. Så
kallas körkonserten med kyrkokören och brasskvintett i samband med förtidsröstningen den
10 september, liksom musikkaféet på valdagen i Torö kyrka med kvartetten Sub rosa.

Körjournalen Utgivningsplan 2013
Nr
1
2
3
4
5
6

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

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

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

www.sjungikyrkan.nu
Redaktör: Marita Sköldberg
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta,
Tel 070-21 22 166
kj@sjungikyrkan.nu

Kyrkokörjournalen
Nr 4 2013 Årg 24
Tidning för Svenska kyrkans körer.
Utges av Sveriges Kyrkosångs
förbund, SKsf.
Ansvarig utgivare Lena Fagéus
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Prenumerationer etc:
Förbundskamrer
Monica Pettersson Forsberg,
Varpvägen 12
757 57 Uppsala
Tel 072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Hur kom du med i
Nationella Ungdomskören?
– Det var ett par vänner
som jag sjöng med tidigare i Västerås som
var med. ”Ni måste söka till kören, den är
så himla bra”, sa de till mig och en kompis. Vi sökte och fick åka till Arboga och
sjunga upp för Birgitta (Rosenquist Brorson, körledare). Jag kom med 2010 och
har inte missat ett enda läger!
Vad är det bästa ni har gjort i kören?
– Jag gillar sommarturnéerna, de har
varit väldigt roliga. I början sjöng vi Drömmen, hoppet, tron av Anton LeandersonAndréas. Då var jag helt ny i kören och det
var så häftigt! Men allt är bra.
Vad håller ni på med nu?
– Vi har precis börjat sjunga Faurés Requiem. Det är lite blandat utöver det.
Hur är det att sjunga i en kör där deltagarna kommer från hela Sverige?
– Vi har så olika erfarenheter, man hör
mycket hur andra har gjort. Jag tycker om
dialekter också. Vi ses en helg ibland och
då finns inget annat. Sen träffas man inte
på länge. Eftersom vi ses så sällan är det
fullt fokus hela helgen.
Vad betyder kören för dig?
– Väldigt mycket. Man träffar folk från hela
Sverige. I Uppsala första terminen har
jag bott tillsammans med en kompis från
kören och åker man någonstans så känner
man någon som man kan träffa. Det är en
jättebra stämning i kören. Och det är en
trevlig klang att sjunga i. Birgitta har sån
pondus.
Hur länge kan du vara med i kören?
– Jag har fem år kvar, så det är lång tid. Jag
är 20 nu, man kan vara med tills man är 25.
Vilka körer sjunger du mer i?
– Tidigare sjöng jag i Västerås domkyrkas
ungdomskör, kanske i fyra år. Nu sjunger
jag i Värmlands nationskör i Uppsala.
Text och foto: Marita Sköldberg
Fotnot. Nationella Ungdomskören är Sveriges
Kyrkosångsförbunds egen ungdomskör med
deltagare från hela landet.

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

Design och produktion:
www.mwgrafiskform.se
Tryckeri
Trydells
   w ww.trydells.se
Omslagsbild
Foto: Johan Nilsson
Nästa nummer av Kyrkokörjournalen
kommer den 23 oktober.
ISSN 1101-9670
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Nomineringsgrupperna om kyrkomusiken
Nästa söndag, den 15 september,
är det kyrkoval. Alla medlemmar i
Svenska kyrkan som har fyllt 16 år
har rätt att rösta till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Körjournalen presenterar här
vad de olika nomineringsgrupperna
till kyrkomötet skriver specifikt om
kyrkomusiken i sina valmanifest.
Borgerligt alternativ
http://borgerligtalternativ.nu
Kyrkomusiken – en tillgång
i gudstjänsten
Våra kyrkomusikers och körers roll i gudstjänster är betydande. Vi vill ytterligare
stärka en redan omfattande musikalisk
verksamhet och främja rekryteringen av
människor till kyrkomusiken.

Centerpartiet (C)
www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/
Kyrkovalet1
Under rubriken Mötesplatser
Kyrkans kulturliv ska utvecklas. Musik,
bildkonst, dans, teater, litteratur och övrig
kultur berikar kyrkoarbetet.
Körsång är källan till glädje och gemenskap. Den omfattande körverksamhet som
finns inom Svenska kyrkan ska stödjas och
utvecklas.

Frimodig kyrka
http://frimodigkyrka.se
Om musikens betydelse
Evangeliet förkunnas inte bara med ord.
Seende ögon, lyssnande öron och kroppsligt stöd är en del av det glada budskapet.
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Musiken har alltid varit en naturlig del
av kyrkans liv. Genom ett mångfacetterat
tonspråk når evangeliet in i skilda kulturer
och var och en ges möjlighet att tillbe Gud
utifrån sina förutsättningar. Kyrkans tvåtusenåriga tradition rymmer många musikaliska skatter samtidigt som varje tid kan ge
ytterligare bidrag till denna skattkammare.
Genom kyrkans körarbete ges också sångarna själva möjlighet att fördjupas i Guds
ord. Det är viktigt att kören inom ramen
för sin övning och medverkan själva ges
möjlighet att växa i tron.

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
http://fiskarna.net
Prioritera kyrkomusiken
FiSK anser att kyrkomusiken ska lyftas
fram. Vi vill att församlingar och stift verkar för att säkerställa att det erbjuds ett rikt
och varierat utbud av musikframföranden.
Vi stödjer också förslag om en tydligare
samverkan mellan kyrka och samhälle för
att bevara det ”klingande kulturarvet”.  För
många som inte annars besöker kyrkan
utgör kyrkans musikverksamhet kanske
den huvudsakliga kontaktytan. Musiken i
kyrkan har därför ett stort egenvärde. FiSK
tror dessutom att kyrkomusiken kan tjäna
som en betydelsefull väg in till kyrkans
övriga verksamhet. Musik i kyrkan behöver
prioriteras och erbjudas både inom ramen
för olika gudstjänster och som rena konsertarrangemang. Svenska kyrkans körer är
den största frivilligrörelsen och engagerar
runt 100 000 människor i olika åldrar.
Många, inte minst barn och ungdomar, finner sin väg in i kyrkan genom att sjunga i

kör. Körernas medverkan har stor betydelse
för kyrkans verksamhet. FiSK anser därför att kyrkans beslutsfattare såväl lokalt,
regionalt som nationellt måste ta ansvar för
att stödja körernas verksamhet och ställa
resurser till förfogande i sitt budgetarbete
och vid bestämmande av kollekter.

Kristdemokrater för en levande
kyrka (KR)
www.enlevandekyrka.se
Musik och kör är mer än förstärkare
Kyrkomusik och körverksamhet är viktigt
i kyrkan. Sången och musiken kan ofta
förstärka en andlig upplevelse och öka
gemenskapen mellan människor. Musik är
ett språk i ständig förnyelse samtidigt som
dess förmåga att överbrygga klyftor mellan
olika tidsepoker och kulturer bör tas till
vara. Musik, körverksamhet och liturgisk
dans är viktiga redskap i strävan att inbjuda
till deltagande i gemenskapen.

Miljöpartister i Svenska kyrkan
(MPSK)
http://mpskwebb.mpbloggar.se/kyrkovalet-2013
Under rubriken Förvaltarskap – kulturarv
Kyrkan bör även värna sin sång- och
musikverksamhet som en del av samhällets
kulturskatt.

Politiskt obundna i Svenska kyrkan
(POSK)
www.posk.se
Under rubriken Levande församlingar:
Musiken i kyrkan är ett redskap för att
utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta
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ska ske med hjälp av en musikalisk bredd.
Musiken är en viktig del i vårt gudstjänstliv
och tillför en dimension som förstärker och
förtydligar evangeliet om Jesus Kristus.
Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges i särklass största körorganisation och
körsång är en av Svenska kyrkans största
ungdomsverksamheter. Svenska kyrkan är
en betydande aktör i det offentliga kulturoch musiklivet i landet. POSK vill med all
kraft verka för att stärka musiken i församlingarna.
Under rubriken Utbildning och
rekrytering:
Avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker är att ungdomar tidigt uppmuntras och
får möjligheter att sjunga och spela. Därför
bör kyrkomusikernas tjänster innefatta
instrumentalundervisning. Rekryteringen
behöver förstärkas för att undvika att det
uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker
i Svenska kyrkan.

Socialdemokrater i Svenska kyrkan (S)
www.socialdemokraterna.se/Webben-foralla/Arbetarrorelsen/Socialdemokraternai-Svenska-kyrkan
Kyrkomusiken nämns inte i de tolv korta
punkter som utgör Socialdemokraternas
valmanifest.

De flesta nomineringsgrupper skriver i sina manifest att kyrkomusiken spelar en betydelsefull
roll i Svenska kyrkan, främst som en del i gudstjänstlivet och ett språk för andlighet, men även
konsertverksamhet lyfts fram. Här är det Malmakören i Malmköping som gör musikalen Vägen.
Arkivbild: Marita Sköldberg

Sverigedemokraterna
http://fadernaskyrka.se
Har inte presenterat något valmanifest för
2013 på sin hemsida. De har heller inte svarat på Körjournalens mejl.

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
www.visk.info
Kyrkomusiken nämns inte i de åtta korta
punkter som utgör ViSK:s valprogram.

Öppen kyrka – en kyrka för alla
(ÖKA)
http://oppenkyrka.se/
Kyrkomusiken nämns inte i de 25 korta
punkterna i valprogrammet.
Fotnot. Ytterligare några nomineringsgrupper ställer upp i valet till kyrkomötet med en
lista i ett eller ett fåtal stift. Här finns endast
de grupper som har listor i flera stift.

Motionerar om musik till kyrkomötet
Kyrkomusiken är föremål för flera
motioner till årets kyrkomöte. Nationella nivån måste ta ansvar för det
kyrkomusikaliska kulturarvet, skriver två motionärer, medan andra
lyfter fram musiken i samband med
ny kyrkoordning och budgetsystem.
I slutet av september möts Svenska kyrkans
kyrkomöte för årets första session. Den
andra, då beslut fattas, äger rum 18–20
november. 102 motioner har inkommit,
och detta valår handlar många motioner
om just valfrågor. Men i år flyter även kyrkomusiken med i motionsfloden.
Britt-Louise Agrell (FiSK) och Anna
Lundblad Mårtensson (POSK), ersättare
respektive ledamot i kyrkomötet, vill att
kyrkostyrelsen ska utreda hur Svenska
kyrkan på nationell nivå ska ta ansvar för
kyrkomusiken som en del av det kyrkliga
kulturarvet. Kyrkostyrelsen bör också etablera ett brett samråd kring kyrkomusikens
framtida roll i samhällets kulturliv.

”Fel riktning”
En utredning från 2003 föreslog ett samråd med bland andra Statens kulturråd
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om förstärkning av den kyrkomusikaliska
kompetensen på riksnivå. Utredningen
togs emot mycket positivt, men utvecklingen har gått i motsatt riktning, skriver
motionärerna.
De lyfter upp det omfattande musikarbete som sker i enskilda församlingar,
på stiftsnivå och i Sveriges Kyrkosångsförbund respektive Kyrkomusikernas
riksförbund, men skriver att ”denna verksamhet kan dock inte ersätta nationell
nivås ansvar att med nödvändiga resurser
och kompetens möjliggöra att Svenska
kyrkans musikliv också i fortsättningen
kan förvalta ett levande kulturarv med
bredd, djup och kvalitet”. Nationell nivå
har ett utåtriktat kulturarbete kring film
och musik, men inte med kyrkomusik,
skriver de två.
Även i ett par andra motioner är kyrkomusiken i fokus.
Sten Johansson (Kristdemokraterna)
föreslår att musikdelen i kyrkohandboken
blir tvådelad med en kärndel som består av
de mest använda melodierna, vilken uppdateras då och då, samt en webbank med
tillgång till en mångfald musikaliskt material från hela kyrkans historia.

Egen kulturbudget

Ylva Wahlström (Miljöpartiet), föreslår att
kulturen ska bli ett självständigt budgetområde i samband med den stora budgetregleringen för stift och församlingar som träder i
kraft 2014. Det nya budgetsystemet ska delas
in i de fyra grundläggande uppgifterna för
Svenska kyrkan; gudstjänst, undervisning,
diakoni och mission. Motionären menar
att kulturen säkras bättre med ett eget budgetområde än att delas in i de andra fyra.
De fyra grundläggande uppgifterna som
anges i den nya kyrkoordningen vill tolv
personer representerande Frimodig kyrka
förtydliga, enligt fyra motioner. I tre av
motionerna, de som handlar om förtydligande av gudstjänsten, undervisning och
mission, nämner de kyrkomusiken i egna
avsnitt.
Om gudstjänsten och kyrkomusiken
skriver de att musikens främsta uppgift
är att vara gudstjänstmusik inriktad mot
den söndagliga mässan. Angående undervisning ska musiken bekräfta och stärka
kyrkans tro och i missionen ska den med
sin mångfald i stil och uttryck öppna för
sökande och längtande människor.

Marita Sköldberg
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Nyheter

Fler vuxna kör
sångare, färre unga

Antalet körsångare i Svenska kyrkan är
åter över hundratusen. Svenska kyrkans
statistik för 2012 säger att 100 007 personer
sjöng i kyrkans körer, vilket är en ökning
med knappt 700 personer jämfört med
2011. Antalet körer totalt har minskat med
åtta, till 5 385. Vuxenkörerna ökar, både i
antal körer och antal körsångare, medan
barn- och ungdomskörerna minskar något.
Jämfört med tio år tidigare har antalet barnkörer minskat med knappt 300
till 2078 och antalet barnkörsångare med
knappt 5000 till fjolårets 30 368. Ungdomskörerna har under samma period minskat
från 660 till 537 och antalet ungdomskörsångare från 8681 till 6248. Antalet vuxenkörer har däremot ökat under perioden,
från 2614 till 2770 och antalet vuxenkörsångare från 55 503 till hela 63 391. Antalet
sångare i vuxenkörerna är nu det högsta
under 2000-talet.

Kyrkomusiker
stannar länge

Över hälften av musikerna i Svenska kyrkan, 53 procent, har jobbat minst tio år på
sin arbetsplats. Det visar en enkätundersökning som Kyrkans Tidning har gjort. 31
procent av kyrkomusikerna uppger att de
har varit mellan tre och tio år på samma
arbetsplats och 16 procent att de har varit
där tre år eller mindre. I Karlstads stift är
andelen som stannat i mer än tio år hela 65
procent.
– Vi har en väldigt liten rörlighet bland
kyrkomusikerna och det handlar mycket
om körerna. Musikerna bygger upp speciella relationer med sina korister, säger Ingela Sjögren, ordförande i Kyrkomusikernas
riksförbund, till Kyrkans tidning.
Enkäten skickades till alla medlemmar i
Kyrkomusikernas riksförbund som uppgett
en e-postadress. 1000 personer svarade.

Eggehorn
Strängnässtiftare

Författaren Ylva Eggehorn tilldelades i maj
utmärkelsen Årets Strängnässtiftare 2013
”för att under många år framstått som en
av vårt lands främsta författare, lyriker
och psalmdiktare som inte skyggat för det
kristna vittnesbördet och bidragit till ett
språk för en vuxen tro. Hon har i vårt stift
gett många viktiga bidrag, nu senast med
uppsättningen till musikteaterföreställningen ´Polhems Huvudwerk´”.
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600 körer väntas till
olympiad i Riga
Amatörkörer från hela världen samlas nästa sommar till körolympiad i
Riga i Lettland. Två tävlingsklasser,
seminarier, jurybedömningar utan
tävlan och mängder av konserter
står på programmet.
2014 är Riga Europas kulturhuvudstadsår.
Ett av de stora eventen under året är World
Choir Games 9–19 juli, inspirerat av
olympiska spelen och organiserat av den
stora körtävlingsarrangören Interkultur.
Körspelen är öppna för körer från hela
världen, oavsett musikgenre och artistiska
ambitioner.
Detta är det åttonde World Choir
Games. Det första arrangerades i Linz i
Österrike år 2000 och sedan dess har spelen
hållits vartannat år, förutom i Europa även i
Asien och Nordamerika.

Två tävlingsklasser

i Mezaparks, där den lettiska sång- och
dansfestivalen äger rum vart femte år sedan
1873. Den 25:e festivalen hölls i somras
med tiotusentals deltagare.

Stor tävlingsarrangör
Interkultur grundades i Budapest 1988 av
Günther Titsch och har sedan dess arrangerat mängder av körtävlingar runt om i
världen. Bara i höst arrangeras tävlingar i
Polen, Indonesien, Italien, Spanien, Malta,
USA och Filippinerna. Målet för organisationen är att sammanföra människor av alla
nationer, kulturer och ideologier i fredliga
tävlingar och sånger.
Körer som anmäler sig till World Choir
Games senast 15 september får rabatt på
deltagaravgiften.

Marita Sköldberg

World Choir Games i Cincinnati 2012. Foto:
Michael Keating

– I Riga räknar vi med cirka 600 körer. 15
svenska körer har hittills anmält intresse,
berättar Kicki Rosén Bejstam, Interkulturs
officiella representant i Sverige.
Det finns två tävlingsklasser, en för
tävlingserfarna körer och en för körer som
inte har just någon internationell erfarenhet. Det går också att delta i körspelen utan
att tävla, då kan kören sjunga upp inför en
jury och få expertråd.
Utöver tävlandet blir det mängder av
olika vänskapskonserter och workshops.
En av de riktigt stora konserterna, med
tusentals sångare, äger rum den 13 juli
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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
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Vad är det vi sjunger? del 3

Daniel Braw

Motetten

– från struktur
till utsmyckning
Psalm
Passion
Kantat

Motett

Requiem
Oratorium

Motett är, enligt kännarna, en
diminutivform av franskans mot
– ord, alltså ett ”litet ord”. Men
som historisk företeelse är det inte
litenheten som utmärker motetten,
utan utbredningen i såväl tid som
rum och själva begreppets flytande
gränser under seklerna.
När vi idag talar om motetter, menar vi i
allmänhet flerstämmiga a cappella-körverk
med texten i allmänhet hämtad från Bibeln,
avsedda för kyrkobruk – som Bachs motetter ”Singet dem Herrn ein neues Lied” och
”Lobet den Herrn alle Heiden”.

Struktur på 1200-talet
Men motettens historia började flera
hundra år tidigare, redan på 1200-talet,
då den så kallade motetus växte fram som
musikform. Ovanpå en tenorstämma lades
en eller flera överstämmor (varav den
ena, för att skapa ytterligare förvirring för
eftervärlden, också kallades motetus) som
hade sina egna texter. Motetten i denna
bemärkelse var en struktur snarare än en
genre eller en stil, vilket den senare kom att
bli. Med dessa tidiga motetter förknippas
tonsättare som Philippe de Vitry och Guillaume de Machaut. Även om motetten hade
sitt ursprung i det kyrkliga sammanhanget,
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Den flamländske tonsättaren
Orlando di Lasso skapade
flera hundra motetter. 1556
kallades han till hovet i
München där han under
sina 38 år avancerade från
tenorsångare till ledare för
hovkapellet. Det senare finns
bevarat för eftervärlden
i denna målning av Hans
Mielich.

mer specifikt i Notre Dame i Paris, kom
den som struktur att spridas till helt andra
användningsområden.

Renässansen – glansperiod
Efterhand kom dock motettens innebörd
att förändras. Under renässansen, som var
motettens glansperiod, blev det mera frågan om en genre: flerstämmiga sättningar
av religiösa texter på latin. Det var då inte
enbart frågan om mässans texter utan
också om bibeltexter, bland annat Psaltaren
och evangelierna – motetter av det senare
slaget kunde vid högtidliga tillfällen ersätta
reciterandet. Texten var nu samma i alla
stämmor.
Att motetten hade en funktion i gudstjänsten råder det inget tvivel om, däremot
råder det tvivel om vilken denna funktion var. Motetten under denna period
har kallats ”paraliturgisk”, det vill säga en
utsmyckning snarare än en vital beståndsdel av mässan. Perioden var ovanligt rik
på motetter. Av Giovanni Pierluigi di
Palestrina (1525-1594) finns omkring 250
motetter bevarade, av Josquin Desprez
(1440-1521) 110 och av Orlando di Lasso
(1532-1594) hela 600.

All liturgisk musik
Från omkring 1600 kom detta sätt att

komponera alltmer att uppfattas som en
stil, stilus moteticus, och tonsättare försökte
efterlikna äldre mästare som Palestrina.
Samtidigt utvidgades motettbegreppet till
att innefatta i stort sett all musik avsedd för
liturgiskt bruk, alltså utan hänsyn till språk
eller stil. Till mångfalden bidrog naturligtvis reformationen; latinet frångicks till förmån för folkspråk som tyska i exempelvis
Heinrich Schütz Geistliche Chormusik 1648.
I den anglikanska kyrkan övertogs motettens funktion från 1500-talets mitt av så
kallade anthems.

Mindre förenar
Faktiskt kan just den tidigare nämnde Bach
ses som ett slags slutpunkt för motetten,
åtminstone i internationellt hänseende.
Också efter 1750 skrevs det visserligen
motetter – Mozarts ”Exsultate, jubilate” och
”Ave verum corpus” är två exempel, och
även Brahms skrev flera stycken (Op 29, 74,
110). Men allt mindre förenar nu de verk
som går under namnet motetter.
Motetten i snävare och mer ursprunglig
bemärkelse fick dock en renässans under
1900-talet, bland annat genom Hugo Distler (1908-1942). I Sverige förknippas denna
renässans inte minst med Sven-Erik Bäck
(1919-1994), med evangeliemotetter som
”Se, vi går upp till Jerusalem” (1959).
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Ambitiöst i
motettkören

Fråga runt
1.
2.
3.
4.
5.

Varför heter ni Motettkör?
Hur länge har kören funnits?
Hur många är ni, per stämma?
Vilken repertoar har ni?
Var/när brukar ni sjunga?

Runt om i landet finns
många motettkörer. Klart
flest är de emellertid i
storstadsregionerna. Körjournalen ställde frågor
till ett antal motettkörer
hemmahörande i Svenska
kyrkans församlingar.

Falkenbergs Motettkör,
Falkenbergs församling
1 Kören hette från början Falkenbergs Kyrkokör, och jag kan
tänka mig att den bytte namn för att ange en lite högre ambitionsnivå, med uppföranden av större kyrkomusikaliska verk
och så vidare. Jag tror inte att det hade med det specifika sjungandet av motetter att göra, även om det förekom, utan var mer
en sorts markering av att det skulle vara en lite mer avancerad
kör.
2 1968 bytte kören namn till Falkenbergs Motettkör, men

ingen vet riktigt hur gammal den är.

3 Vi är för närvarande elva sopraner, fjorton altar, sju tenorer

och sju basar.

4,5 Kören sjunger vid huvudgudstjänster i Falkenbergs kyrka
några gånger per termin. Utöver det har vi julkonsert varje år,
samt större och mindre konserter. I våras framförde vi Johannespassionen av Bach, och nästa gång blir det Mozarts Requiem.
Vi har framfört det mesta ur standardrepertoaren för kör och

Falkenbergs Motettkör sjunger i Berlaymont där
EU- kommissionen håller hus.

orkester, till och med Verdis Requiem 2010 (tillsammans med
Nikolaikören från Halmstad), men vi har också sjungit till
exempel Duke Ellingtons Sacred Concerts.
I slutet av juni var kören i Bryssel, där vi gav en kyrkokonsert samt en konsert i EU-parlamentet tillsammans med en kör
bestående av EU-personal. Då blev det mest skandinavisk sommarmusik.

Din kompletta nothanDel WESSMANS
www.wessmans.com
MuSikförlAg

Elisabet Marmén, körledare

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107
order@wessmans.com

International Choir Festival
Warsawa, Poland
May 29 - June 1, 2014
International Choir Festival
Tuscany (Toscana) Italy
October 09 - 12, 2014
Advent & Christmas Songs
Festival, Budapest, Hungary
Nov 28 - Dec 1, 2013
Dec 04 - 07, 2014
Mer info: www.mwsfestivals.com
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Staffans motettkör,
Gävle Staffans församling

1 Vid körens bildande kändes det väsentligt att namnet
skulle signalera vilken slags kör det handlade om. Två goda
kyrkokörer med olika inriktning fanns redan i Gävle Staffans
församlings hägn och nu ville vi bredda verksamheten ytterligare med en mer avancerad kör som kunde framföra en ännu
bredare repertoar. Namnet ”Staffans motettkör” talar också om
att kören tillhör församlingen.

stämmorna är väl fyllda medan herrstämmorna ännu söker
ytterligare några röster. Idag fördelar sig rösterna enligt följande: Sopran I: 5 Sopran II: 4 Alt I: 4 Alt II: 5 Tenor I: 3 Tenor
II: 3 Bas I: 3 Bas II: 4.

4 Kören har framfört några av de större verken såsom till
exempel Bachs Johannespassion, Magnificat och ett par kantater. Inför konserterna arbetar vi ofta lite extra med något
särskilt tema eller särskild genre. Dessa teman/genrer har till
exempel varit engelsk musik för kör och orgel, svensk körlyrik
eller modernare europeisk musik såsom Whitacre och Poulenc.
Vi har valt att inte profilera oss inom en särskild genre utan
föredrar att arbeta med en bred repertoar.
5 Kören framträder oftast på hemmaplan i Gävle, i Staffans
kyrka, men sjunger också på andra ställen vid till exempel kör-

Foto: Alexander Lindström

2 Kören bildades 2009 efter något års förberedelse.
3 Vår strävan är att varje stämma skall ha åtta röster. Dam-

resor. Framträdandena sker ofta i samband med de stora kyrkliga helgerna såsom allhelgona, jul och passionstiden. Kören
medverkar också regelbundet i församlingens högmässor, ofta i
ensembleform med olika sammansättning.
Martin Andrén, körledare

Spånga motettkör

Högalids motettkör,
Stockholm

1 Jag vet inte, men jag har en känsla av att det valdes som
en markering av ambitionsnivå.
2 I höst har kören funnits i 24 år.
3 Arton sopraner, tretton altar, åtta tenorer och tolv basar.
4 Vi har sjungit så gott som alla de stora sakrala körver-

ken, dock inte Verdis Reqiuem, mycket motetter, mycket
gudstjänstmusik, mycket a capella, standardverken i den
svenska körlyriken, en del jazz, allt från Palestrina till Bäck,
Britten och Pärt, säg vad vi inte sjunger.

1 Vi övertog namnet från den tidigare kören. Förmodligen fick kören en annan ställning/inriktning eller ny ledare
eller något sådant som gör att man uppfattar att just då föddes den Spånga Motettkör som finns idag.
2 Kören har funnits sedan sent 80-tal.
3 Tretton sopraner, tolv altar, två tenorer och sex basar.
4 Vi sjunger klassisk körmusik, profan och sakral musik,

både äldre och nyare musik.

5 Vi verkar och sjunger i Spånga Kista församlings gudstjänster samt framför fyra-fem konserter per år.

5 Tre-fyra gudstjänster per termin, tre-fyra egna konser-

Malin Sjöstrand, ordförande

ter, oftast med orkester, i Högalidskyrkan per år, några uppdragssjungningar ibland.
Anders Lindberg, ordförande

Prenumerera på
Körjournalen!
150 kr för 6 nummer
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För mer info
www.sjungikyrkan.nu
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Dags att boka körresan!
Svetsa samman din kör med en
reseupplevelse;
Istanbul,

Sjung i Prags Tynkyrka,
Barcelona, Prag,
Mariakyrkan i Krakow,
Budapest, Krakow
St Patricks cathedral i
mm. Totalpris fr:
Dublin eller varför inte i
2500:exotiska Istanbul!
Ni står för sången så ordnar vi resten!

I snart hundra år har gäster välkomnats hit till Länsmansgården för att njuta av god mat och avkopplande
miljö. I vårt kök väljer köksmästare Thorsson det bästa
från trakten och skapar med värmländsk tradition och nytänkande. Uppskattat, prisbelönat och sinnligt gott!
E n mötEsplats som har nyrenoverade konferensrum med
modern teknik; och bra akustik som bidrar till att arbetet
fungerar smidigt. Koppla av med en skön promenad,
bada vedeldad bastu eller titta in i det lilla biblioteket.
Välkommen hem till oss på Herrgården!

Kontakta

upplEv vårt värmländska julbord, lagat efter familjens
gamla recept. Smakfullt!

och idéer!
oss för fri offert

ErbjudandE vårt fina herrgårdsjulbord och övernattning
995:- i dubbelrum inkl. frukost (30/11–21/12)
KontaKta C amIlla på 0565 140 10, info@lansman.com

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

Hotell • Restaurang • Konferens• Konst
0565 140 10 • www.lansman.com
Vi finns 4 km norr om Sunne. Väg E 45 Lat: N 59.51° 57.84' Long: E 13.8° 13.2'

FiSK vill prioritera kyrkomusiken. Vi vill ta ansvar för att resurser ställs till förfogande.
FiSK vill öka kunskapen om kristen tro hos barn och unga.
FiSK vill att det ska vara möjligt att välja församling och att välja präst vid kyrkliga handlingar.

Rösta på partipolitiskt
obundna FiSK
i kyrkovalet
den 15 september
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är en
fristående grupp som samlar liberaler
engagerade i Svenska kyrkan.
Läs mer på www.fiskarna.net!
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400 unga katedralröster
tillsammans i Uppsala

Åtta goss- och flickkörer från europeiska katedraler samlas i oktober i
Uppsala för att sjunga tillsammans,
bland annat ett nyskrivet verk av
Jan Sandström. Värdar är Uppsala
domkyrkas goss- och flickkörer, och
det mesta av jobbet med denna
unika körfest görs av koristerna
själva.
För drygt två år sen kläckte Madeleine Sandemo och hennes pappa, körsångare respektive ordförande i styrelsen för Uppsala
domkyrkas flickkör, idén att göra en festival
för unga katedralkörer. Idén fick gro över
sommaren och hösten 2011 startade arbetet
med Young Cathedral Voices 2013.
– Vi kom ganska tidigt fram till att
det är roligare att göra ett samarbete med
gosskören, berättar Madeleine.
En projektgrupp bestående av fyra

12

korister, körledaren och några föräldrar har
stått för planeringen. Alla körsångare involveras i festivalen, inte bara i själva sjungandet, utan också i mottagandet av gästerna.
– De ska bo hos oss, två personer i varje
hem. 150 värdfamiljer blir det. Det är roligt
att ha gäster, och också att bo i värdfamilj,
säger Anton Kindlund, som sjunger i Uppsala domkyrkas gosskör och liksom Madeleine Sandemo är med i projektgruppen.

Nytt samarbete
Sex körer från olika europeiska katedraler är det som kommer. Någon liknande
katedralkörfestival känner Madeleine och
Anton inte till. Gästerna är noga utvalda av
körledaren Margareta Raab. Ett kriterium
var att körerna inte skulle ha samarbetat
tidigare, kontaktnätet ska breddas.
En viktig del av förberedelserna var förstås musiken.

– Vi ville ha något eget, något coolt,
säger Madeleine. Vi spånade om vi skulle
ha ett beställningsverk och kollade med
ekonomin att det funkade.
Uppdraget gick till tonsättaren Jan Sandström, som skrev verket Do what is fair, med
en text från 1 Moseboken. Verket är skrivet
för fyra körer och fyra orglar, även om det
också kan göras med en orgel. Det kommer
att framföras under den festivalavslutande
mässan i Domkyrkan den 20 oktober.
– Körerna ska stå utposterade på fyra
ställen. Sitter man i mitten av kyrkan blir
det nog en häftig upplevelse, tror Anton.
– Det är ett ganska lugnt stycke, fortsätter han. Det är en efterklang på sju sekunder i Domkyrkan och då är det svårt att få
ett snabbt stycke. I stället är det långa maffiga ackord, på något ställe är det alla körer
och orglar tillsammans.

Ta del av olika kulturer
Alla körer kommer också att ha en egen
konsert under festivalen, två körer per konserttillfälle. Domkyrkans goss- och flick
körer är först ut i välkomstkonserten den
17 oktober. Då blir det mest svensk musik.
– De andra körerna ska få lyssna på
svensk musik. Det är en av tankarna, att
vi ska ta del av varandras kulturer, säger
Anton.
Utöver konserter och en del repetitioner
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Young Cathedral
voices – konserter

17 oktober kl 19.30 Välkomstkonsert med
Uppsala domkyrkas goss- och flickkörer
18 oktober kl 19.30 Cantores Minores,
Polen, och Nidarosdomens jentekor, Norge
19 oktober kl 16.30 Llandaff Cathedral
Choir, England, och Mädchenchor am Kölner Dom, Tyskland
19 oktober kl 19.30 Singknaben der St
Ursenkathedrale Solothurm, Schweiz och
Rigas Doma meitenu koris, Lettland

Anton Kindlund och Madeleine Sandemo.

ska det också bli lite fritid för koristerna.
– Vi är ganska vana att ta emot andra
körer. Jag brukar göra saker i mindre gäng;
äta middag några stycken tillsammans, bada,
gå stadsvandring …, säger Madeleine.

Körer i körerna
Både Uppsala domkyrkas gosskör och
Uppsala domkyrkas flickkör är indelade i
tre körer utifrån ålder. Lilla gosskören och
Lilla flickkören för 8-9-åringarna, Konsertkören indelad i före och efter målbrottet för
killarna och Maria och Anna för mellanrespektive högstadietjejerna. Någon absolut
övre åldersgräns finns inte. Den äldsta i
gosskören i dag är 20, enligt Anton, men
tidigare har några varit flera år äldre.
Goss- och flickkörerna samarbetar ofta
i konserter och andra projekt, och nästa år
ska de också göra en turné tillsammans.
Även i den projektgruppen sitter Madeleine med.
– När man är med och planerar blir det
så mycket roligare. Först är det bara en idé
och sen blir det på riktigt, säger Madeleine
som också sitter i körens styrelse.
– Jag har alltid tyckt att det är kul att
engagera mig.

fick honom att söka sig tillbaka.
– De hade körbesök en gång och de verkade ha så kul, så då tänkte jag att jag skulle
söka in.
Något han inte har ångrat.
– Jag har aldrig tidigare mött så många
trevliga människor i en grupp, säger han.
Men framför allt är det känslan av att göra
något tillsammans.
Dessutom ser han det som en bra merit
att vara webbmaster för körens hemsida.
Varken Anton eller Madeleine har
några planer på att yrkesmässigt ägna sig
åt musik, men de fortsätter gärna med körsång även efter goss- och flickkörstiden.
– Det ger en så mycket, det är så bra
allmänbildning att kunna sjunga och läsa
noter. Plus att man skaffar sig fantastiska
vänner, man har ett gemensamt intresse,
då spelar det ingen roll vem man är annars,
säger Madeleine.

Marita Sköldberg

Sveriges ledande

tillverkare av körkläder!
www.brohalldesign.se

20 oktober kl 11.00 Högmässa då festivalens alla körer tillsammans sjunger ett
nyskrivet verk av Jan Sandström. Högmässan direktsänds också i Sveriges Radio P1.

Gossar och flickor på
förbundsstämman

När Sveriges Kyrkosångsförbund håller förbundsstämma i Uppsala kommer
Domkyrkans goss- och flickkörer åter att
framföra Jan Sandströms verk Do what is
fair. Verket framförs för och tillsammans
med förbundsstämmans deltagare, men
också för allmänheten som är välkommen
till Uppsala domkyrka den 15 november
klockan 18.30.

Liljekonvalje på
skiva och i bok

I våras spelade Uppsala domkyrkas gosskör och Uppsala domkyrkas flickkör in
stycket Kung Liljekonvalje på skiva. Skivan, som förutom själva verket innehåller Gustaf Frödings dikt och en nyskriven
berättelse, ges ut före jul tillsammans med
en illustrerad bok.

Kören går först
Att vara med i goss- eller flickkören i Uppsala domkyrka kräver en hel del. Repetitioner en eller för somliga två kvällar i veckan,
extra repdagar inför särskilda konserter
och vid samarbeten med den andra kören
går de på varandras repetitioner. Allt sjungs
utantill, så det kräver också en hel del textinlärning på egen hand.
– Kören måste gå först, efter skolan, det
får man veta direkt när man börjar, säger
Madeleine, som gick med i kören när hon
gick i sexan. Det är relativt sent, de flesta är
med sedan tidig ålder.
Anton sjöng i Lilla gosskören för många
år sedan, men slutade. Gott om sång har
det ändå blivit under åren i musikklasserna. När han gick i åttan var det hans tre
år yngre bror, som sjunger i gosskören, som
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ENGLUNDS TIDIG MUSIK
Anteckna
höstens veckoslutskurser
Sommarkursen
i Bargemon
på Järlåsagården, Uppsala!

Provence 30/6 - 7/7

6-8 september Tidig musik från

Tidig Latin-Amerikansk
Latinamerika.
(Kolla om det
finns lediga platser!)
musik
Vi kan nu erbjuda ett fåtal platser.
15-17 november Tidig Julmusik

Tel 031 404030
Fax 031 404106

För närmare
info: 076-29 529 89
englunds@tidigmusik.se
englunds@tidigmusik.se
0706 29 529 89
www.tidigmusik.se
www.tidigmusik.se
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Psalmrebus

rebusmakare Jan Rudérus

Psalmrebus till nr 3 2013
Den här gången vill vi, på lite kringelkrokiga vägar, få fram
namnet på en psalmtextförfattare.

Notexempel 1

&c œ

Vi tar avstamp i en psalm som skulle kunna passa kommande söndag, femtonde efter trefaldighet, då temat är ”Ett
är nödvändigt”.
Ledtråd 1: Vilket är psalmens nummer i notexempel 1?

Sö

I notexempel 2 har vi en psalm som passar snart sagt vid
varje söndags gudstjänst, åtminstone att döma av psalmbokens samlingsrubrik över bland annat den här psalmen.
Ledtråd 2: Vilket är psalmens nummer?
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Notexempel 2
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Ledtråd 3: Vilken vers i psalmen är citatet taget ifrån?

Åter till huvudtävlingen. Dags för matematiken:
Ledtråd 1 (ett psalmnummer) + ledtråd 2 (ett annat psalmnummer) + ledtråd 3 (ett versnummer) leder fram till ett nytt
psalmnummer. Vem har skrivit texten till den psalmen?

Bonusfråga

Svaret ska alltså vara namnet på en textförfattare (för- och
efternamn). Vill du komma i åtnjutande av det extra ”spurtpriset” så ska du också klämma fram början på en tysk koraltext, och gärna ett kantatnummer.
Skicka ditt svar på vykort till Körjournalen, Filipsbol 104, 741
95 Knivsta eller via e-post till kj@sjungikyrkan.nu senast den
30 september. Vinnaren får en, eller kanske ett par, passande
cd-skivor.

Här kommer en bonusfråga, en kunskapsfråga, som inte kan lösas med
hjälp av psalmboken. Svaret är inte nödvändigt för att vinna tävlingens
pris men redaktionen plussar på med något extrapris om du klarar även
detta: Koralmelodin i notexempel 2 finns, tillsammans med en vackert
snirklande instrumentalstämma, i en Bach-kantat. Det kanske inte är så
många läsare som sjungit hela kantaten men just den här Bach-koralen
känner nog ändå många körsångare igen. Hur börjar koralens tyska text
i Bach-kantaten och vilket nummer har kantaten?

Lösning till förra numrets psalmrebus

Vi sökte efter årstiderna
Vi frågade efter ett textligt tema som var gemensamt för våra fyra
notexempels texter. Så här hade vi tänkt oss:
Notexempel 1: Sv Ps 261 vers 1. I den psalmversen finns orden
”kulen höst” (och för all del också ”varma vårar”).
Notexempel 2: Sv Ps 202, vers 2. Här har vi texten ”vinterdagar” (och
för all del även ”sommarns hagar”).
Notexempel 3: Sv Ps 197, vers 1. Psalmen börjar ”Den blida vår”
Notexempel 4: Sv Ps 517, vers 4 med slutklämmen ”alla somrars
sommar”
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En barnmusikal av Karin Runow

En barnmusikal av Karin Runow

Vinnare denna gång blev Folke Lövgren, Sunnansjö som får två skivor
på posten; The Mystery of Autumn och Bach Family Motets. Grattis!
Notexempel 1
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Det var alltså årstiderna som var det textliga temat och de ord som
passade in i temat var i tur och ordning höst, vinter(dagar), vår och
sommar.
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Lyssna, ladda hem demo-noter och beställ på hemsidan!
noter@runowmedia.se • 08-730 24 02

Notexempel 3
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noter@runowmedia.se • 08-730 24 02
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I körsvängen

Hallå där

Timmele kyrkokör fyller 100
överhovpredikant) som gudstjänstledare.
Under jubileumsåret 2013 har kören
varit på en tredagarsresa på Gotland. Några
av höjdpunkterna var vistelsen i Visby med
intressant guidning av staden och besöket
hos Timmelekeramikern Thord Karlsson i
Lye. Kanske besöket i Vårdklockans kyrka
i Visby ändå blev klimax. Kören sjöng på
gudstjänsten tillsammans med trubaduren
Tomas Boström. Efter en avslutande glass på
kyrkterassen var det dags att dra sig hemåt.
Besöket på Gotland var en av jubileumsfestligheterna detta år. På Tacksägelsedagen
blir det en festmässa i Timmele kyrka. Då
kommer kören att framföra Husabymässan. Medverkande är församlingens präst
Carolina Davidson och Lars-Göran Lönnermark.
Arne Gunnarsson, körledare

Foto: Sigvard Hjalmarsson

I år firar Timmele kyrkokör sitt hundrade
verksamhetsår. (Timmele ligger i Skara stift
och i Ulricehamns kommun). Under åren
har medlemsantalet varierat från att som
mest ha varit 32 medlemmar till nuvarande
21. Kören har inte alltid varit fyrstämmig
som idag. Repertoaren har varierat allt
från gregoriansk sång till gospel. Många
körsamarbeten som resulterat i större gudstjänster och konserter har också skett, mest
i Redvägs kontrakt.
Förutom alla sångtillfällen vid Timmele
församlings egna gudstjänster har kören
sjungit vid Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbunds konserttillfällen. Under våra terminsavslutande resor har vi sjungit i kyrkor
runt om i södra Sverige. Kanske det mest
spännande sångtillfället ändå var då vår kör
sjöng i Slottskyrkan i Stockholm med biskop
emeritus Lars-Göran Lönnermark (tillika

Vid den årliga gosskörfestivalen i Rättvik
i maj utsågs Isak Meunier, 11 år, från Linköpings gosskör till Årets Gossopran. Traditionsenligt fick vinnaren sjunga solo vid
festivalens avslutning.

Unga skapar radiogudstjänst

I höst ska ett ovanligt gudstjänstprojekt
genomföras på stiftsgården i Rättvik. Ungdomar mellan 15 och 25 har bjudits in för
att skapa radiogudstjänster tillsammans.
13–15 september träffas ungdomarna för
att planera gudstjänsterna och 4–6 oktober är det dags för inspelning. Deltagarna
väljer en av tre grupper att vara med i: att
jobba med texter och böner; att sjunga i

Körjournalen 4/13

Varför en gospelfestival
i lilla Fagerås?
– Vi har haft två större
vägar som skär direkt
igenom samhället. Precis i korsningen har det
varit en handelsplats i hundratals år. Det var
ett stopp för dem som åkte till Sälen bland
annat, här fanns affärer och restauranger.
Nu har de dragit om vägarna och alla har
fått lägga ner. Vi har invånare som är engagerade i olika föreningar, men turismen finns
inte längre. Men vi har alla lokaler kvar och
nu är det promenadvänligt. Nu ser vi Fagerås som ett festivalområde i stället, nu går
vi tryggt och det är max 700 meter mellan
de lokaler som ligger längst ifrån varandra.
Hur många gånger har festivalen ägt rum?
– Nu är det fjärde året. Vi har haft festivaler
2010, 2011 och 2012. Vi fick EU-stöd första
gången, då var det ett Leaderprojekt.
Vad händer under årets festival?
– Det blir cirka 30 konserter. Det är 13
medverkande grupper och var och en har
tre spelningar på 35–40 minuter. Om man
är fiffig och planerar ska man kunna lyssna
på alla grupper under dagen. Det börjar
klockan elva och slutar framåt tio på kvällen.

Timmele kyrkokör sjunger tillsammans med Tomas Boström i Vårdklockans kyrka i Visby.

Linköpingsbo årets
gossopran

Ove Fager, projektledare för Gospelfestivalen i värmländska
Fagerås 5 oktober.

kör; att planera gudstjänstens sånger och
stärka församlingssången.
Det är två gudstjänster som ska spelas
in, den ena direktsänds i P1 den 6 oktober
medan den andra sänds den 29 december.

Skaparlust

– ett låtskrivarläger för unga
Är du ung, bor i Härnösands stift och vill
skapa musik? Då är låtskrivarlägret Skaparlust något för dig. Härnösands stift och
Sensus inbjuder unga från 13 år och uppåt
till Vårsta Diakonigård 27–29 september
för att skriva låtar om tro, hopp och kärlek
och mycket mer.
På lägret finns lärare som har erfarenhet av att jobba med text och musik, tillgång till instrument samt möjlighet att
spela upp låtarna för andra.
Anmälan senast 10 september till
birgitta.wikstrom@sensus.se.

Vilka är det som arrangerar?
– Det är ett samarbete mellan 13 föreningar;
församlingar, bygdegårdsförening, byalag,
sportklubben, kulturföreningar. Alla bidrar på
sitt sätt, några med lokal. Det blir sju samlingslokaler och varje förening ansvarar för
sin lokal och för att dra ihop sin serveringsgrupp. Vinsten från förtäringen går oavkortat
till föreningarna.
Blir det bara gospel?
– Gospel kan vara så mycket. Poängen
med gospel är det glada budskapet, det är
vad var och en ska bjuda på. Varje grupp
får plocka fram det som är unikt för dem.
Det blir traditionell gospel, spirituals, jazz,
bluegrass, lite sakral saxofon, balladrock, lite
Elvisstuk med mera.
Hur många besökare hoppas ni på?
– 800 kan vi ta hand om utan problem. Det
har varit 400–500 tidigare, men vi vill att det
ska komma till kännedom för fler. Vi säljer
festivalpass som ger inträde till alla konserter
och entrébiljetter till enskilda konserter.
Text: Marita Sköldberg
Foto: Maja Fagar
Fotnot. Bland de medverkande finns Frykeruds barnkör, G:son Gospel, The Second
Line Jazzband och Isabella Lundgren. Läs
mer på www.gospelfestival.se.
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Förtätad stämning i
värmande Gnesta
Efter många turer och mycket hårslit
var vi ÄNTLIGEN på plats i Frustuna,
Gnesta, för Sveriges Kyrkosångsförbunds nionde nationella ungdomskörfestival.
Många var käpparna i hjulen
innan vi lyckades med vår slutdestination. Därför är vi i planeringsstaben djupt tacksamma för snabba
beslut, fantastiskt engagemang och
otrolig uppslutning av församlingsmedlemmar, som gjorde att vi till
slut kunde andas ut.
Atmosfären och mottagandet var varmt i
Frustuna församling under Kristi himmelsfärds dag, både mentalt och väderleksmässigt. Men visst kändes långa resvägar och
försenade tåg av.
Trots detta var fascinationen så tät att
man nästan kunde ta på den senare på
kvällen då Susanna Andersson, Kjell Fagéus
och Jacob Henriques lät ungdomarna få
smaka på helt andra tongångar än vad de
är vana vid. Den klassiska kammarmusiken
fick kommentarer som ”cooolt” och ”häftigt” vid utgången från Frustuna kyrka.
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Minerna på Gnestas invånare sa nästan
samma sak dagen efter, då ungdomarna
äntrade torget och sjöng ett par vackra
sommarpsalmer som sedan övergick i
medryckande afrikanskt trum- och dansnummer. Otroligt av Kicki Holmqvist och
Abulai Camara! På mindre än två timmar
lär de ut dans och musik som sedan presenteras.
Lördagens konsert fick en extra dimension när en av kompositörerna, Hans
Nilsson, själv deltog i verket ”Vi har vårt
ursprung”. Lördagen avslutades med vacker
middag för ungdomarna, där de underhöll
varandra i flera timmar. Vilka talanger det
finns bland dem!
Jag gladdes dessutom extra åt de resurser man har i församlingen. Makar som
arbetar en hel helg för ungdomarnas skull.
Ungdomar som sätter sina egna intressen
åt sidan för att vara våra personliga värdar
i princip hela tiden. Dessutom en barnmorska som utifrån sin profession håller
i en workshop. Det kallar jag en levande
församling!
Det blev åter en mycket bra festivalhelg.
All planeringsproblematik försvinner när

Deltagarna i årets nationella ungdomskörfestival sjöng och dansade på torget i
Gnesta. Foto: Elisabet Söderberg

man ser dessa ungdomar, hör de klara
rösterna och låter sig svepas med av den
oförställda glädjen som musiken under
några dagar lyckade ge dem i varma, fina
Frustuna församling.
Sussi Redig, festivalgeneral

Körjournalen 4/13

Varsågod:

Sv Ps 770

Nya
diskanter

Musik: Fredrik Sixten
Diskant: Birgitta Rosenquist Brorson

I vartannat nummer av Körjournalen publiceras en eller två nyskrivna diskanter till
befintliga psalmer. Körjournalens prenumeranter får kopiera diskanterna fritt för köruppsättning.

Det är skördetider och tacksägelse
tider. Då passar det bra att bjuda
på en diskant till en sentida skördevesperfavorit, nämligen 770, Som
bonden tar ett fång. Det är Sveriges
Kyrkosångsförbunds nationella körpedagog Birgitta Rosenquist Brorson
som har skrivit diskanten. Den andra
diskanten är till 1700-talspsalmen 79,
Gud är mitt ibland oss. Den är skriven
av Alf Bengtsson, tidigare förbundsdirigent i SKsf.
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Sv Ps 79
Gud är mitt ibland oss

Diskant
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Musik: Frankfurt a. M. 1718
Diskant: Alf Bengtsson 2013
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Delförbundsinfo

Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts
kyrkosångsförbund

Växjö stifts
kyrkosångsförbund

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund

15–17 nov Körhelg för tjejer på Stiftsgården
i Undersvik
11–12 jan Koristkurs på Stiftsgården
i Undersvik
Info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

19–20 okt Kyrkosångsfest 2013, Sofiakyrkan, Jönköping
9 nov Ungdomskördag med Afrikatema
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Info: ewa.miller, ewa.miller@gmail.com
Hemsida: www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift

21 sep Workshopdag för körsångare,
Vadstena
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/
linkopingsstift (Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin
Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se

28 sep Röstcoachdag i S:t Hans församlingshem, Lund
17 nov Stiftshögtid i Lunds domkyrka,
Händels Messias
Info: Katarina Koos,
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fkl.se

Skara stifts
kyrkosångsförbund

Hallands
kyrkosångsförbund

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund

5 okt Gospeldag i Falköping
19 okt Firande av 90-årsjubileet med körmaraton under dagen och avslutande konsert
på kvällen
Info: Gunilla Jacobsson,
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

21 sep Barnkördag med Karin Runow, i
Falkenberg
5 okt Stiftskyrkosångsdag i Göteborgs
domkyrka (tillsammans med Göteborgs
norra och Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund)
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
Gosskörförening

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund
13–14 sep Koristkurs på lärjungagården i
Torestorp.
5 okt Stiftskyrkosångsdag i Gustavi
domkyrka, Göteborg (tillsammans med
Göteborgs norra och Hallands kyrkosångsförbund)
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

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

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
13–15 sep Ungdomshelg med förberedelser
för radiogudstjänster, Stiftsgården i Rättvik
4–6 okt Ungdomshelg med inspelning av
radiogudstjänster, Stiftsgården i Rättvik
Info: Anna Kjellin,
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Viveka Sjödell,
viveca.sjodell@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Den som sjunger skrämmer
bort bekymren.

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

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund
Info: Margareta Vintfjärd,
margareta.vintfjard@sensus.se

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
13–15 sep Sundsvalls gospelfestival.
Masschoir, seminarier, gospelmässa och
konsert. www.sundsvallsgospelfestival.se   
28–29 sep Körläger Lögdö Bruk, från 10 år.
Anmälan senast 24 sep
9 och 10 nov Körprojekt Psaltaren 121/
Jonas Nyström, A Little Jazz Mass/Bob
Chilcott. Konsert Njurunda kyrka 9/11, Torps
kyrka 10/11.
Info: Ann-Kristin Färnström,
Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu, under
menyn Delförbund

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

Gotlands Körförbund
Info: Ulf Smitterberg 0735869546,
info@korpagotland.se
Hemsida: www.korpagotland.se

Info: emelie.power@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.stockholm.sjungikyrkan.nu

22–25 maj Gosskörfestival – Rättvik
Info: Lars Beckman,
Lars.beckman@svenskakyrkanlinkoping.se
Hemsida: www.gosskor.se

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

Svenska Schützsällskapet
18–20 okt Schützhelg i Olaus Petri kyrka,
Örebro
Info: Ann-Cristine Lundquist,
anncristine.lundquist@gmail.com
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Kristna Dansgemen
skapen i Sverige
11–13 okt Dans- och årsmöteshelg i samband med lovsångskonferensen Lovsång 13
i Huskvarna
Info: Karin Bodin, bodin.kam@gmail.com
Hemsida: www.kdgs.org

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
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Förbundsinfo
Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu
Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, info@sjungikyrkan.nu
Ekonomi
Monica Petterson Forsberg
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu
Förbundsordförande
Erik Aurelius, 070-542 85 36,
erik@bibeln.se
Styrelseordförande
Lena Fagéus, 070-605 67 47,
lena@fageus.se
Bankgironummer
880-0617
Organisationsnummer
873201-0569

Medaljer hos nya
kamreren
Förbundets nya kamrer, Monica Pettersson
Forsberg, har nu tagit över försäljningen av
förtjänsttecken. Monica nås på 072-727 12 12
och ekonomi@sjungikyrkan.nu. Observera att
beställningar av förtjänsttecken ska gå via
delförbundets kassör. Mer information och
lista över kassörerna finns på
www.sjungikyrkan.nu under Utmärkelser.

Få besök av
körpedagogen
Birgitta Rosenquist Brorson är nationell körpedagog på Sveriges Kyrkosångsförbund.
Hon reser gärna ut till församlingar och håller i kördagar. Församlingen betalar resa och
uppehälle samt 2000:- per dag om kören är
medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. För
icke medlemmar är priset 3000:- per dag.
Birgitta nås på brb@sjungikyrkan.nu och
070-651 41 88.

NUK:s framträdanden
i höst
Nationella Ungdomskören har i höst två
övningshelger, då det också går att höra
kören sjunga offentligt. Den 22 september
medverkar NUK i högmässan i Nikolaikyrkan
i Örebro. 23 november ger kören en konsert
i Frustuna kyrka i Gnesta.

Rikskollekt till
Kyrkosångsförbundet
Den 13 oktober, på Tacksägelsedagen,
går Svenska kyrkans rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund. Denna kollektdag
har förbundet haft i flera år, och de flesta
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Vintermöte i Sigtuna
7–9 januari 2014

Marcus Birro, Kerstin Wimmer, Erik Aurelius, Maria Löfberg,
Anki Lindström Larsson och Per Gunnar Pettersson kommer.

Välkommen du också!

gudstjänster förgylls denna dag av körernas
toner. Var med och sjung, och ta gärna tillfället i akt att berätta om Kyrkosångsförbundets verksamhet och betydelse för Svenska
kyrkans gudstjänstliv.

melsfärdshelgen, 29 maj–1 juni. Nordisk
kyrkosångshögtid firas vart fjärde år, i olika
nordiska länder.

Motionera till
förbundsstämman

Under Kristi himmelsfärdshelgen 2015,
15–17 maj, bjuder Kyrkosångsförbundet
åter in till riksfester. Det blir två fester, i Borås
och Örnsköldsvik. Tre kortare musikstycken
av olika tonsättare är beställda till evenemanget.
Dessa
kommer att
kompletteras med
en varierad
repertoar
av gammalt
och nytt.

Nu är det hög tid att skicka in motioner
till årets förbundsstämma. Kollektiva och
enskilda medlemmar i förbundet samt delförbundens styrelser är välkomna att lämna
in motioner. Dessa ska ha inkommit till kansliet på info@sjungikyrkan.nu eller Sveriges
Kyrkosångsförbund, Filipsbol 104, 741 95
Knivsta, absolut senast den 15 september. Förbundsstämman äger rum i Uppsala
15–16 november. På fredagskvällen kl
18.30 kommer Uppsala domkyrkas gosskör
och Uppsala domkyrkas flickkör med totalt
cirka 150 körsångare att ge en offentlig konsert i Domkyrkan.

Ungdomskörfestivalen
fyller 10 år
År 2014 är det tioårsjubileum för Kyrkosångsförbundets nationella ungdomskörfestival. På repertoaren står favoriter i repris
från det gångna decenniet, däribland Buxtehudes Magnificat, Händels Hallelujakör,
Bäcks Som hjorten törstar och G Erikssons
Nu är kommen den lyckliga tid. Festivalen
äger rum i Malmö 2–4 maj.

Riksfester 2015

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

Fullbokat på Färöarna
2014
Sveriges deltagarkvot till Nordiska kyrkosångshögtiden på Färöarna nästa år är
fylld. Högtiden äger rum under Kristi him-
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på framsidan
(ej adressidan) till KörJournalen,
Essunga Stallaholm 457, 465 98 Nossebro

Vill du bli min Skyddsängel?
Ge de övergivna barnen ett hem, en familj och en framtid.

Vi har varit med och startat ett helt nytt sätt att hjälpa utsatta barn i Sydafrika.
Resultaten är så fantastiskt bra, att vi nu vill ge den möjligheten till många ﬂer.
Därför frågar vi dig: Vill du bli en ”Skyddsängel” för övergivna och föräldralösa
barn? Då är du med och stöttar hela resan från kris tills barnen har fått en ny familj.
Kan det bli mer meningsfullt än så? Tack för din insats.
Läs mer på läkarmissionen.se

Sätt in din gåva på 90 00 21-7. Skriv ”skyddsängel”
på talongen. Eller stöd denna insats med 50, 100
eller 200 kronor via vår Gåvotelefon 0900 – 2921.

Se ﬁlm om de utsatta
barnen i Sydafrika.

