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Ledaren

Redaktörens rader

När vi ser tillbaka på sommaren och ser 
fram emot färgglada höstdagar, kan man 
reflektera över ordet värme. Vad betyder 
värme för oss – är det bara ett mått på tem-
peratur? 

På vintern söker vi värme, ibland med 
ljus och lykta. Vi klär oss i dunjackor, virar 
in oss i halsdukar, gör åkarbrasor och 
dricker glögg. 

På våren pratar vi om värmen när vi 
bara kan ana den, vi önskar och längtar. På 
sommaren svettas vi ibland av värme, eller 
blir besvikna när den uteblir. På hösten kan 
vi ibland ana lite av sommarens värme och 
vi förbereder oss för några månader med 
mer eller mindre kyla. 

Men visst kan värme vara så mycket 
mer – vi kan alltid vara varma i våra hjär-
tan! För egen del skulle det i många fall 
vara svårt att inte känna värme. Tänk en 
barnkör med några mindre som tittar för-
undrat, mer på kyrkorummet än på den 
ledare som försöker få dem att i alla fall 
sjunga något av det som de övat på. Tänk 
en ungdomskör som övat och övat och när 
man vid konserten riktigt kan känna att 
tonerna sitter som de ska – man kan näs-
tan höra deras stolthet. Visst förmedlar de 

en värme som är svår att ta på men känns 
 desto mer inom oss. 

Som korist vill man förmedla många 
känslor till sina åhörare, ibland glädje, 
ibland sorg, men inte minst värme. Sång 
och musik har en förmåga att förmedla 
minnen till oss som vi inte kan eller kanske 
ska värja oss emot. Sjung psalmen ”Bred 
dina vida vingar” och du förflyttas, troligt-
vis, i tanken till en begravning. Sjung i stäl-
let ”Den blomstertid nu kommer” och raskt 
är du, i tanken, på en skolavslutning. Så har 
vi säkert andra sånger, psalmer och melodi-
er som kan få vem som helst att minnas nå-
got speciellt, musiken har den förmågan. 

I denna tid startar min kör upp sin höst-
termin och så är det för många andra. Vi 
möts efter sommaren och hälsar ibland nya 
medlemmar välkomna och ibland saknar 
vi någon som hittat något annat att syssla 
med. Så är det i våra liv, vi kommer och går 
och det är just det som är att leva. 

Vi måste ha utmaningar ibland, ett kör-
verk som vid första anblick ser helt omöj-
ligt ut men i slutänden visar sig vara fan-
tastiskt kan ge en oerhörd känsla av värme. 
Men om vi inte skulle försöka, om vi skulle 

ge upp efter första övningen, så skulle vi 
inte komma dit. 

I första Mosebok står det ”Så länge 
jorden består skall sådd och skörd, köld 
och värme, sommar och vinter, dag och 
natt aldrig upphöra att skifta”. Så har vi alla 
perioder när vi kan känna av mer köld än 
värme – ingen oro för det så länge värmen 
fortsätter att vinna över kölden och ljuset 
över mörkret. 

Med en förhoppning om en fantastisk 
varm höst – 
både inuti och 
utanpå

 
Kristina Meyer

Styrelse-

ledamot  

i Sveriges Kyrko-

sångsförbund

Må värmen följa dig! ”Som korist vill man för-
medla många känslor till 
sina åhörare, ibland glädje, 
ibland sorg, men inte minst 
värme.”

Jag är imponerad. I maj skickade jag ut fyra 
frågor till samtliga 15 nomineringsgrupper 
som ställer upp med listor i valet till kyrko-
mötet den 17 september. Om hälften hade 
svarat hade jag varit nöjd. Nu svarade tolv. 
Alla tycker att kyrkomusiken är viktig – läs 
på sidorna 5–9. Så nu blir det upp till bevis 
under kommande mandatperiod! För oss 
som är osäkra på hur vi ska rösta hoppas 

jag att enkäten kan bidra med en pusselbit. 
Redan i årets kyrkomöte har musikfrå-

gorna fått ett lyft. Jämfört med de senaste 
årens ungefär noll till två motioner per 
kyrkomöte räknar jag i år till 22 som 
handlar om musik. Visserligen är det totalt 
det största antalet motioner på 15 år, men 
ändå. Visserligen handlar de flesta om kyr-
kohandboksförslaget, men ändå. Det finns 
även motioner om bland annat rekrytering, 
behörighet och tillsättning av musikråd. 
Kyrkostyrelsen själv föreslår att en ny 
examen införs i kyrkoordningen: Svenska 
kyrkans kyrkomusikerexamen.

Så kyrkomötet kommer oundvikligen 
att handla en hel del om musik. Det ska bli 
intressant att se hur det går. 

Politiska beslut och officiella formu-
leringar i all ära, Kyrkokörjournalens 
huvudfokus är ändå inställt på kyrkokörer 

och körsång. Att hitta projekt och positiva 
människor att skriva om är inte svårt. Men 
framöver vill jag skriva mer om körens 
inre liv: Det som får körsångarna att gå till 
kören varje vecka och känna sig upplyfta 
när de går därifrån. Det som får kören att 
klara stora och små projekt. Men även det 
som gör det svårt att uppbringa glädjen och 
svårt att klara projekten. Jag vill skriva om 
kördemokrati, konfliktlösning, hur kören 
välkomnar nya körsångare och säger farväl 
till gamla, varifrån inspiration hämtas, om 
samarbeten över åldersgränser, om nothan-
tering, kläder och fika. Till det behöver jag 
hjälp. Så tipsa mig om allt möjligt som kan 
ha samband med detta. 

Det ska bli inressant att se hur det går.

Marita Sköldberg

Redaktör

”Men framöver vill jag skriva mer om körens inre liv … Till 
det behöver jag hjälp.”
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Marie Drange är etablerad i Norge, 
men vill samtidigt behålla svenska 
traditioner. Att sjunga i kör i Svens-
ka kyrkan i Oslo är ett bra sätt att 
göra det på.

Lucia, nationaldagsfirande och svensk 
sångskatt. Att behålla de svenska traditio-
nerna och föra dem vidare till barnen är ett 
viktigt skäl för Marie Drange att sjunga i 
Kammarkören i Svenska Margaretakyrkan 
i Oslo. 

– Annars skulle barnen bli helnorska. 
Inte för att det är farligt med norska 

traditioner. Marie har bott i Oslo i 15 år, 
har en norsk man och norska vänner. Hon 
har inga tankar på att flytta till Sverige. 
Men hon vill ändå bevara det svenska. Både 
hon och barnen är medlemmar i Svenska 
kyrkan.

Jobbet förde henne till Oslo. Efter ett 
par år var hon i Svenska Margaretakyrkan 
på en konsert med Kammarkören, som en 
svensk kompis sjöng i. Hon blev inspirerad, 
och gick själv med.

Hemma i Osby sjöng hon i kyrkans 
körer under hela skoltiden. 

– Vi var ett gäng som höll ihop hela 
tiden, berättar hon. 

Bröllopskör från olika epoker
Körgänget från Osby var med på hennes 
och Steinars bröllop, och tillsammans med 
några av hennes nuvarande körkompisar 
sjöng de En vänlig grönskas rika dräkt i 
stämmor. En psalm som Marie även har an-
dra goda minnen av. I Göteborg sjöng hon 
i en damkör som åkte till Italien på körresa. 
I Bologna hade de konsert i en katedral och 
sjöng bland annat En vänlig grönska.

– De förstod inte ett ord, men de för-

stod ändå. Tårarna strömmade på en del, 
de ropade Bravo, bravo. Det var en kon-
sertupplevelse som jag inte glömmer. 

Att sjunga julsånger tycker Marie också 
mycket om, då blir människor ofta berörda. 

– Som körsångare är det jätteroligt att 
få ett verk som man får öva mycket på och 
sen sitter det, men det är inte alltid alla 
förstår. Vi har sjungit många stora verk av 
Mozart, Haydn och andra, det är inte lika 
lätt att förmedla känslor på latin. 

Förutom gudstjänstdeltagande en gång 
i månaden blir det i september en mässa 
av Schubert. Sen börjar förberedelserna 
för årets stora begivenhet: luciakonserten. 
Ung kör, med unga vuxna sångare, utgör 
luciatåget och Kammarkören deltar med 
framför allt klassiska julsånger. Numera 
säljs biljetter till två konserter samt genrep, 
och alla tre blir fullsatta. 

– Nu känns det som att det inte blir jul 
utan luciakonserten. 

Barnen med i påsksången
En annan tradition är nationaldagskon-
serten 6 juni med efterföljande national-
dagsbakelse. Söndagen före är det Barnens 
nationaldagsfirande, då barnkören sjunger 
i en familjegudstjänst. I år hade kören, där 
Maries barn Christian och Nicoline är med, 
övat in en musikal. 

Nicoline är egentligen för ung för 
barnkören, men till årets påskfirande då 
alla körer sjunger tillsammans ville hon så 
gärna vara med. 

– Man sjunger väldigt högt, säger Nico-
line om att sjunga i kören. Kjempehöyt. 

– Så högt så att alla i kyrkan hör det, 
lägger hennes bror till. 

Eftersom så få är i Oslo vid jul och påsk 
har Svenska kyrkan förlagt påskfirandet till 

söndagen efter påsk. Sista julsjungandet är 
på fjärde advent.

För Marie är kören och kyrkan en viktig 
mötesplats. Där har hon många tjejkompi-
sar, varav flera är gifta med norska män och 
har barn som också sjunger i barnkören. 

Marie har alltid prioriterat kören, säger 
hon, och maken Steinar låter henne gärna 
göra det.

– Det är bra för alla parter, bekräftar 
han. 

– Det är mitt sätt att koppla av i varda-
gen, säger Marie. Det kan kännas som att 
jag inte orkar men när jag väl kommer dit 
är jag bara där och jag mår bättre efteråt. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Marie Drange, Oslo 

Hemlandet lever 
i körerna

Sjunger i: Kammarkören i Svenska 
Margaretakyrkan i Oslo
Stämma: Alt
Körsångare sedan: 1983
Bor: Oslo
Familj: Maken Steinar, barnen Chris-
tian och Nicoline som båda sjunger i 
barnkören i Svenska Margaretakyrkan
Sysselsättning: Arbetar med försälj-
ning på Orkla Health
Favoritkörsång: En vänlig grönskas 
rika dräkt
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Nyheter

Det omstridda förslaget till kyrko-
handbok har fått fart på musikmo-
tionerandet till kyrkomötet. Men 
även musikfrågor utanför kyrko-
handbokens sfär tas upp i flera mo-
tioner, och kyrkostyrelsen föreslår 
att en ny musikerexamen införs i 
kyrkoordningen.

Kyrkostyrelsen föreslår i en skrivelse till 
årets kyrkomöte som inleds i oktober att en 
ny examen ska införas i kyrkoordningen: 
Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den 
ska innefatta tre nivåer, A, B och C, som ger 
behörighet till kyrkomusikeranställning. En 
ny befattningsbenämning föreslås också: 
försteorganist. Förslaget har föregåtts av ett 
omfattande utredningsarbete.

Hela 158 motioner har kommit in till 
kyrkomötet. Många handlar om förslaget 
till kyrkohandbok som kyrkomötet också 
ska fatta beslut om.

I vanliga fall brukar musik vara föremål 
för högst ett par motioner, men i år är de 
över 20. En majoritet har samband med 
musiken i handboksförslaget.

Torvald Johansson (POSK), domkyrko-
musiker i Strängnäs, har undertecknat nio 
motioner totalt. De är från detaljnivå om 
bland annat en rytm i handboksförslaget 
till att inrätta ett liturgiskt råd som ska 
samla och granska ny mässmusik. Den 
sistnämnda motionen är undertecknad 
tillsammans med gruppfränden Anna 
Lundblad, som står bakom ytterligare ett 
par motioner, samt Sven Milltoft och Mats 
Hagelin från Borgerligt alternativ.

Hagelin vill även tillsätta ett musikråd i 
en motion skriven tillsammans med leda-
möter från POSK, Frimodig kyrka och C. 
En annan centerpartist, Lars-Ivar Ericson, 
har också föreslagit ett musikråd i en egen 
motion.

Parallella strategier
Bertil Murray från Frimodig kyrka har un-
dertecknat en lång rad motioner, varav de 
flesta handlar om musiken i kyrkohandbo-
ken. Han är också en av tio FK-ledamöter 
som yrkar avslag på kyrkohandboksförslaget.  

– Vi har två parallella strategier. I första 
hand vill vi att hela frågan ska bordläggas. 

Musik i motionsflodenKörsångarna blev 
färre 2016
Förra årets trendbrott i antalet körer och 
körsångare i Svenska kyrkan var tillfälligt, 
enligt ny statistik från Svenska kyrkan. 
2016 minskade antalet körer och körsång-
are i alla kategorier jämfört med 2015. För 
första gången på 2000-talet är antalet körer 
i Svenska kyrkan färre än 5000. 

Barnkörerna minskade med 60 stycken 
till 1932, ungdomskörerna med 34 till 420 
och vuxenkörerna med 42 till 2607.

Minskningen i antalet barnkörsång-
are var den största på 2000-talet. Medan 
barnkörsångarna ökade med drygt tusen 
mellan 2014 och 2015 minskade de året 
därpå med en bra bit över 2000, till 27 574 
personer. Ungdomskörsångarna minskade 
åter kraftigt, denna gång med omkring 10 
procent, till 4816 personer. Även antalet 
körsångare i vuxenkörer minskade, om än 
marginellt. 

Totalt sjöng 93 786 personer i Svenska 
kyrkans körer under 2016.

Stipendium till 
 Dalbymusiker
Anita Andersson, kyrkomusiker i Dalby 
församling, Lunds stift, har tilldelats 2017 
års stipendium från Dan-Olof Stenlunds 
Stipendiefond. Hon får stipendiet, som är 
på 10 000 kronor, för sin mångåriga gär-
ning med körverksamhet ”där hon från 
grunden byggt upp och utvecklat sina 
körer till framstående ensembler”. 

Dan-Olof Stenlund, professor emeritus 
i kördirigering, delade själv ut stipendiet 
till en ovetande Anita Andersson under 
Dalby Kammarkörs sommarkonsert i juni.

Nomineringsgrupperna 
om kyrkomusiken

Inför kyrkovalet

Den 17 september håller Svenska 
kyrkan kyrkoval. 15 nominerings-
grupper ställer upp med listor till 
kyrkomötet. Åtta av dessa nämner 
musiken i de valprogram som finns 
på gruppernas hemsidor. 

Valprogrammen är mycket olika utforma-
de och olika långa. Kristdemokraterna, 
som inofficiellt har bytt namn till Kristde-
mokrater för en levande kyrka, och POSK 
(Partipolitiskt obundna i Svenska kyr-
kan) har båda program på 18 sidor. En av 
Kristdemokraternas 28 rubriker och en av 
POSK-programmets 21 handlar om kyrko-
musik inklusive körsång.

Lite kortare program, 5–8 sidor, har 
Borgerligt alternativ, Centerpartiet, Fria 
liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) och 
Socialdemokraterna, som alla nämner 
kyrkomusikens och körernas roll under 
en egen rubrik eller som del i en bredare 
rubrik om kultur. FiSK ägnar förhållan-

Fakta kyrkovalet
Den 17 september är det kyrkoval. I 

Svenska kyrkan är det val vart fjärde år 

till tre nivåer: kyrkomötet på nationell 

nivå, stiftsfullmäktige i stiftet och kyrko-

fullmäktige i församling/pastorat. 

Alla som är medlemmar i Svenska 

kyrkan och har fyllt 16 år senast på val-

dagen är röstberättigade. 
Information om vallokal och dess öp-

pettider står på det röstkort som ska ha 

kommit till alla röstberättigade omkring 

30 augusti. Det går också att förtidsrösta 

under perioden 4–17 september. 

På valsedeln kan upp till tre personer 

markeras som personval.

devis stor del, en av 13 punkter, åt kyrko-
musik. 

Några tysta om musik
Frimodig kyrka har en kort valplattform 
på fyra sidor i litet format där musiken inte 
nämns, men på hemsidan finns 19 profil-
frågor, varav den sista handlar om musikens 
betydelse. Miljöpartister i Svenska kyrkan 
har ett ensidigt tättskrivet kyrkopolitiskt 
program. Där sägs i en mening att kyrkan 
bör värna sin sång- och musikverksamhet. 

Gröna Kristna, Sverigedemokraterna, 
Vägen, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 
och Öppen kyrka nämner i sina kort-
fattade program, på sina hemsidor, på 
valaffischer och liknande ingenting om 
musiken i kyrkan. 

Vill lyfta fram musiken
De som skriver om kyrkomusiken nämner 
bland annat kyrkomusikens och körsång-
ens stora betydelse för gudstjänsten och 
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Nomineringsgrupperna 

Men om kyrkomötet inte vill det måste vi 
ha ett antal konkreta förslag som kan göra 
kyrkohandboken mindre dålig. 

I våras hade Frimodig kyrka ett extra-
möte. Motionerandet delades upp och Ber-
til Murray fick ta hand om musiken. Bland 
annat föreslår han en bred inbjudan under 
en treårsperiod att skapa ny mässmusik, 
och avvakta med musiken i kyrkohandbo-
ken tills detta är klart. Till motionen fogas 
nyskriven mässmusik från några tonsättare. 

– Jag har samarbetat med flera musi-
ker. Bland annat fanns ett gäng som var 
beredda att skriva varsina bidrag för att visa 
att det skulle kunna finnas en stor bredd. 

Kyrkomusikerns roll
Inte heller POSK (Politiskt obundna i 
Svenska kyrkan) vill att kyrkohandboken 
ska antas i sin helhet i år. Tre ledamöter 
föreslår i en motion att kyrkostyrelsen ska 
återkomma till kyrkomötet med ett bearbe-
tat förslag till liturgisk musik.

Kyrkomusikerna som grupp är föremål 
för några motioner. Sex POSK-are, däri-
bland den flitige Torvald Johansson, står 
bakom en motion om behörighetsprövning 
av kyrkomusiker. 

– En av mina käpphästar är att behörig-
hetsprövningen borde återföras till domka-

som väg in i kyrkan, musik och körsång 
som mötesplats och källa till glädje och 
andliga upplevelser. De vill lyfta fram den-
na verksamhet och främja rekrytering, någ-
ra nämner särskilt musikverksamhet för 
barn och ungdomar. 

Ett fåtal nomineringsgrupper skriver 
tydligare vad de vill med musiken:

FiSK skriver att de ”stödjer en tydligare 
samverkan mellan kyrka och samhälle för 
att bevara det ’klingande kulturarvet’” och 
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 beslut om kollekter”.

Frimodig kyrka är de enda som nämner 
kyrkohandboksförslaget i sin musikpunkt: 
”Om detta av Anden ledda bönens språk går 
att känna igen eller inte, är en viktig fråga 
vid val av musik till gudstjänsten. Vi vill här 
hänvisa till kritiken av kyrkohandboksför-
slaget 2016/2017”. Frimodig kyrka ger också 

en uppmaning till kyrkomusikerna: ”Det är 
viktigt att både sångare och musiker, inom 
ramen för sin övning och medverkan, själva 
ges möjlighet att växa i tron.”

Flera att-satser
POSK skriver i att-satser vad gruppen vill 
verka för under mandatperioden:

att stärka ansvaret för kyrkomusik på 
Svenska kyrkans nationella nivå.

att Svenska kyrkan inrättar ett samråds-
organ med musiklivets organisationer.

att POSK har en dialog med kyrkomu-
sikerna kring utmaningar och möjligheter.

att en revision av psalmboken ges nöd-
vändig tid, sker i dialog och är noggrann 
med språkliga och musikaliska kompetenser.

att kyrkomusikernas tjänster innefattar 
instrumentalundervisning. 

att förstärka rekryteringen av kyrkomu-
siker och verka för att öka antalet platser i 
fackutbildningen.

Marita Sköldberg

Inför kyrkovalet
pitlen, som det var före år 2000. Idag sker 
den lokalt i församlingen, vilket inte sällan 
medför att obehöriga anställs. Jag skrev en 
liknande motion till kyrkomötet 2011.

Frågan tas upp också i kyrkostyrelsens 
skrivelse, men kyrkostyrelsen vill inte att 
behörighetsprövningen återförs till dom-
kapitlet.

Torvald Johansson står även bakom 
en av två olika motioner från POSK-are 
om ändringar i kyrkoordningen, så att 
organisttjänster inte försvinner i och med 
de senaste årens bildande av storpastorat. 
Även denna fråga tas upp i kyrkostyrelsens 
skrivelse, och även där föreslås att nuva-
rande skrivning – om minst en kyrkomusi-
ker per församling – ska kvarstå.

Flest musikmotioner från POSK
Precis som i motionsflödet generellt är det 
Frimodig kyrka och POSK som varit fliti-
gast att musikmotionera. I hela motions-
flödet kommer 48 motioner från Frimodig 
kyrka och 29 från POSK. Vad gäller mu-
siken har nio ledamöter från POSK varit 
med och skrivit totalt elva motioner, med-
an Bertil Murray står bakom samtliga sju 
från Frimodig kyrka. 

Ulla Rickardsson (C) motionerar om en 
nationell kraftsamling för att rekrytera fler 

kyrkomusiker. 
Ann-Christine Fromm Utterstedt 

(SD) föreslår att psalmen Fädernas kyrka 
ska återinföras i kommande utgåvor av 
psalmboken medan Anders Åkerlund (C) 
tillsammans med grupplöse Tomas Jansson 
föreslår ett nationellt avtal med STIM gäl-
lande internetströmmad musik i kyrkorna. 

Marita Sköldberg

Fakta kyrkomötet
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ och samlas varje 
höst till två sessioner. I år är dessa 3–6 
oktober och 20–23 november. Session 
2, då alla beslut fattas, kan följas av all-
mänheten både på plats i Uppsala och 
på webben. 

Kyrkomötet beslutar i frågor om kyr-
koordningen, kyrkohandbok, psalm-
bok med mera, fastställer budget för 
nationell nivå och väljer ledamöter till 
kyrkostyrelsen. 

Kyrkomötet har 251 ledamöter, vilka 
väljs i kyrkovalet. Nästa mandatperiod 
börjar i januari 2018.

Under den nuvarande mandatperi-
oden finns tolv nomineringsgrupper i 
kyrkomötet. 

Biskoparna har skyldighet att när-
vara vid kyrkomötet, de har motionsrätt 
och yttranderätt men inte rösträtt. 

viktiga musikfrågor till  
nomineringsgrupperna4
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4   viktiga 
 musik frågor i Svenska kyrkan

1 Hur ser er nominerings-
grupp på musikens och 

framför allt körsångens be-
tydelse för Svenska kyrkan?

Kyrkomusiken är omistlig 
för kyrkan. Vi vill stärka 
den genom tillförande av 
resurser framför allt på 
pastoratsnivå. Vi vet att 
musiken är något som går 
direkt till hjärtat. Förutom 
den rikedom körsången 
tillför till gudstjänst- och 
konsertlivet är körsångarna 
vår största frivilligkår. Kör-
medlemskap är ofta en väg 
in i kyrkans liv. 

Centerpartiet anser att 
musiken är en omistlig del 
av församlingslivet. Att 
sjunga i kör är en viktig källa 
till glädje och gemenskap. 
Kyrkomusiken är en viktig 
del av det svenska kultur-
arvet som ska vårdas och 
utvecklas.

FiSK anser att kyrkomusiken ska prioriteras. För 
många utgör kyrkans musikverksamhet den 
huvudsakliga kontaktytan och kyrkomusiken 
kan därmed tjäna som en betydelsefull väg in 
till kyrkans övriga verksamhet. Därför vill vi att 
församlingar och stift verkar för att säkerställa 
att det erbjuds ett rikt och varierat utbud av mu-
sikverksamhet.

Körernas medverkan har stor betydelse för 
kyrkans verksamhet. Många, inte minst barn och 
ungdomar, finner sin väg in till kyrkan genom att 
sjunga i kör. FiSK anser 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 beslut om kollekter.

Körernas uppgift är att med sin sång i 
gudstjänsten: 
·  lovsjunga Gud 
·  berätta för andra, tala om ”vad vi 
har sett och hört”, föra vidare kyrkans 
musik från olika tider och på så sätt 
även föra vårt kristna kulturarv vidare. 

Detta kan i sin tur medverka till att 
både enskilda körmedlemmar får en 
ingång i kyrkans liv och att de tillsam-
mans med församlingen får växa i sin 
tro och sitt uppdrag. 

Musiken och kyrkokörsången är MITT i kyrkan 
och livsviktig i allt kyrkoliv! Utan sång ingen 
gudstjänst skulle nog många i församlingarna 
uttrycka det. Musik och körsång tillhör det 
mest andliga tilltalet i kyrkans olika uttrycks-
former för att förmedla tro, tanke och känsla. 
Musik når rakt in i hjärtat och passerar alla 
språkbarriärer.

Körsång skapar en gemenskap och har-
moni som är precis det som behövs mer av i 
vår tid, överfylld av intryck och impulser, och 
gemenskapen och harmonin skapar GLÄDJE 
i kyrkan! 

Vi ser körsång och kyrkomusik som ytterst angelägen 
verksamhet i Svenska kyrkan då dessa är intimt sam-
mankopplade med firandet av gudstjänst. Körerna 
är Svenska kyrkans största lekmannarörelse som en-
gagerar uppemot hundratusen körsångare. Till detta 
kommer en enorm kontaktyta av familjer, vänner och 
bekanta. Redan Luther satte musiken i kyrkan högst 
efter teologin. Kyrkans musik är ur förkunnelseper-
spektiv minst lika viktig idag för att nå människor. 
Vi vill att musiken och körsjungandet ska kunna ha 
samma viktiga funktion även i framtiden.

2 Sveriges Kyrkosångs-
förbund är Sveriges i 

särklass största körförbund 
för barn, unga och vuxna. 
Hur vill ni att Svenska kyr-
kan på nationell nivå ska 
stödja förbundet? 

Genom rikskollekter och 
stöd till projekt samt god 
kompetens på kyrkokans-
liet. 

Beviljade rikskollekter är ett 
ekonomiskt bidrag som bör 
tillfalla Sveriges Kyrkosångs-
förbund. En bra utbildning i 
nära samarbete mellan för-
bundet och utbildningsin-
stitutionerna är viktigt för 
att behålla en hög nivå på 
kyrkomusiken.

FiSK ser gärna att det tas ett samlat grepp om 
samarbetet mellan Svenska kyrkan och Sveriges 
Kyrkosångsförbund och att man för en dialog 
med förbundet. Exempel på frågeställningar att 
arbeta med: Hur ser samarbetet ut idag på natio-
nell nivå och på stiftsnivå? Vad kan Svenska kyr-
kan göra för att formalisera ett samarbete och 
därmed på ett mer aktivt sätt stödja Sveriges 
Kyrkosångsförbund? Kan Svenska kyrkan stödja 
förbundet ekonomiskt förutom de rikskollekter 
som tas upp?

Sveriges Kyrkosångsförbund har en 
uppgift i att stödja körmusiken men 
Svenska kyrkan på nationell nivå 
skall inte växa. Ansvaret för körverk-
samheten ligger på församlingarna/
pastoraten. De församlingar som vill 
engagera sig via kyrkosångsförbun-
det bör också bidra till finansieringen. 

Vi vill att Svenska kyrkan garanterar att det 
finns körer för alla åldrar, och för olika sång-
nivåer, på så många platser det bara går, det 
vill säga som minst i alla församlingar. 

Att sjunga i kyrkokör ska vara gratis. Om en 
kör har resor bör det finnas möjlighet att söka 
stipendium så att även deltagare med låg 
inkomst kan delta.

Genom att bidra med resurser och utveckla samarbe-
tet kring olika körhögtider runt om i landet. Inte minst 
med satsningar på barn och unga.

3 Vilka beslut anser ni 
bör fattas för att öka 

rekryteringen till kyrkomu-
sikerutbildningarna?

Ökad riktad information 
och studievägledning. 
Undervisning i orgelspel 
för barn och unga som del 
i kyrkomusikertjänster. 
Stimulera barn och unga 
att tänka sig ett organist- 
och dirigentliv. Mer ”prö-
va-på-verksamhet”. 

Vi anser att ett gemensamt 
material bör tas fram för att 
stötta rekryteringen till alla 
fyra profilutbildningarna. Ett 
ökat deltagande på ”jobb-
mässor” och dylikt och att 
musiken kommer in som ett 
tydligt inslag i konfirman-
dundervisningen är viktigt 
för att fler ungdomar ska 
upptäcka kyrkomusiken och 
vilka möjligheter den ger.

Vi har inga uppgifter på hur rekryteringsläget 
ser ut idag men generellt sett är det viktigt att 
lyssna på dagens aktiva kyrkomusiker. Hur ser de 
på sin arbetssituation? Hur ligger de till lönemäs-
sigt? Svenska kyrkan ska ta sitt arbetsgivaransvar 
och erbjuda goda anställningsvillkor. Dessutom 
är det viktigt att rekrytera och utbilda både på 
bredden och på toppen. Den akademiska ut-
bildningen vid landets musikhögskolor har ifrå-
gasatts, eftersom det är få som utbildas och att 
kostnaden per student blir hög. Här behövs en 
dialog mellan Svenska kyrkan och lärosätena.

I musikundervisningen skall or-
gelelever prioriteras. Se också punkt 
4:3, om kyrkomusikernas roller. Sedan 
även arbeta för att utbildningen 
stämmer överens med Kyrkans upp-
drag: Gudstjänst, Undervisning, Dia-
koni och Mission. 

Det är en lång utbildning där de framtida 
arbetsförhållandena tyvärr inte alltid är att-
raktiva, detta tror vi är grunden till problemen 
med rekrytering.

Idag kan det vara svårt att få heltidstjänst 
som kyrkomusiker på vissa platser, vilket gör 
försörjningen osäker. Ibland innebär det att 
arbeta på många platser och att känna tryck 
att ställa upp vid kollegors sjukdom och i 
grannförsamlingar. Arbetet innebär mycket 
arbete kvällstid och på söndagar.

Vi har tyvärr ingen patentlösning! Men vi 
tycker att kyrkan behöver analysera frågan. 
Ett förslag skulle till exempel kunna vara 
möjlighet att få studielånet betalt efter tre års 
arbete.

I dag finns det oklarheter kring studiegång och be-
hörighet. Så länge målet uppfattas som rörigt är det 
svårt att välja att bli kyrkomusiker.

Kyrkan måste värna såväl utbildning som behörig-
het. I varje pastorat borde det finnas möjlighet till fri 
musikundervisning i orgelspel. Detta fanns rikstäck-
ande fram till den så kallade kommunaliseringen 1990. 
I stort sett alla idag tjänstgörande kyrkomusiker har 
fått börja spela orgel för någon kollega på hemorten. 

Utbildningsinstitutioner måste få ett extra stöd för 
att klara av att fortsätta med kyrkomusikerutbildning.

Satsa på kyrkomusikläger för barn och unga så att 
de får en bra arena att mötas på och möjlighet att 
upptäcka vilken glädje det ligger i att få sjunga och 
spela i kyrkan!

4 Ge tre konkreta exem-
pel på hur ni vill satsa 

på kyrkomusiken.

Genom anställning av kom-
petenta kyrkomusiker och 
genom att verka för till-
räckliga resurser i form av 
budgetmedel och lokaler.

Vi stöder utveckling av nya 
körformer till exempel famil-
jekörer. Vi vill också satsa på 
att kyrkomusiker i sin tjänst 
kan ta emot elever i orgel- 
och pianospel. Detta för 
att stötta rekryteringen av 
nya musiker. Det är viktigt 
att underhålla och förnya 
instrumenten, till exempel 
orglar i kyrkorna för att mu-
siken ska kunna hålla hög 
kvalitet. Nyskriven musik 
bör uppmuntras inom kyr-
komusiken.

Ekonomisk stöttning. Utbildningsinsatser vid 
behov. Samordningsinsatser.

Musiken hör till församlingens upp-
gift, och vi vill lyfta fram detta: 

1. Vi ser med oro på det bristfälliga 
och delvis banaliserade handboks-
förslaget, och vill arbeta för långsik-
tighet och hållbarhet både vad gäller 
liturgisk musik och övrig kyrkomusik. 

2. Vi vill att musikarbetet skall ut-
vecklas genom lokala planer/skolor 
för körer och musikundervisning. 

3. Kyrkomusikernas roll i arbetsla-
gen behöver förtydligas. Vilket ansvar 
har organist/kantor/musikpedagog/
församlingsmusiker etc. Varje för-
samling bör ha en huvudansvarig/
samordnande musiker. 

Kyrkomusik kan och ska bedrivas på olika 
nivåer.

A) traditionella kammarkörer, oratoriekörer 
B) mer folkliga sångkörer, kyrkokörer, 

gospelkörer, kör för alla, körer för äldre, körer 
tillsammans med nyanlända flyktingar, barn-
körer i olika åldrar, ungdomskörer, körer för 
personer med funktionsnedsättningar

C) satsningar på större kända verk, men 
också musikaler med proffsig teater! Här finns 
mycket att önska, även om det finns lysande 
exempel i flera församlingar. Ta hjälp av regis-
sörer och skådespelare!

Gynnsamma ekonomiska villkor för att framtidens 
kyrka ska vara en levande och sjungande kyrka.

Nationellt musikråd som kommunicerar och ger 
stöd i viktiga strategiska musikfrågor.

Satsa på kurser och utbildningar.
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i Svenska kyrkan

Körernas uppgift är att med sin sång i 
gudstjänsten: 
·  lovsjunga Gud 
·  berätta för andra, tala om ”vad vi 
har sett och hört”, föra vidare kyrkans 
musik från olika tider och på så sätt 
även föra vårt kristna kulturarv vidare. 

Detta kan i sin tur medverka till att 
både enskilda körmedlemmar får en 
ingång i kyrkans liv och att de tillsam-
mans med församlingen får växa i sin 
tro och sitt uppdrag. 

Musiken och kyrkokörsången är MITT i kyrkan 
och livsviktig i allt kyrkoliv! Utan sång ingen 
gudstjänst skulle nog många i församlingarna 
uttrycka det. Musik och körsång tillhör det 
mest andliga tilltalet i kyrkans olika uttrycks-
former för att förmedla tro, tanke och känsla. 
Musik når rakt in i hjärtat och passerar alla 
språkbarriärer.

Körsång skapar en gemenskap och har-
moni som är precis det som behövs mer av i 
vår tid, överfylld av intryck och impulser, och 
gemenskapen och harmonin skapar GLÄDJE 
i kyrkan! 

Vi ser körsång och kyrkomusik som ytterst angelägen 
verksamhet i Svenska kyrkan då dessa är intimt sam-
mankopplade med firandet av gudstjänst. Körerna 
är Svenska kyrkans största lekmannarörelse som en-
gagerar uppemot hundratusen körsångare. Till detta 
kommer en enorm kontaktyta av familjer, vänner och 
bekanta. Redan Luther satte musiken i kyrkan högst 
efter teologin. Kyrkans musik är ur förkunnelseper-
spektiv minst lika viktig idag för att nå människor. 
Vi vill att musiken och körsjungandet ska kunna ha 
samma viktiga funktion även i framtiden.

Sveriges Kyrkosångsförbund har en 
uppgift i att stödja körmusiken men 
Svenska kyrkan på nationell nivå 
skall inte växa. Ansvaret för körverk-
samheten ligger på församlingarna/
pastoraten. De församlingar som vill 
engagera sig via kyrkosångsförbun-
det bör också bidra till finansieringen. 

Vi vill att Svenska kyrkan garanterar att det 
finns körer för alla åldrar, och för olika sång-
nivåer, på så många platser det bara går, det 
vill säga som minst i alla församlingar. 

Att sjunga i kyrkokör ska vara gratis. Om en 
kör har resor bör det finnas möjlighet att söka 
stipendium så att även deltagare med låg 
inkomst kan delta.

Genom att bidra med resurser och utveckla samarbe-
tet kring olika körhögtider runt om i landet. Inte minst 
med satsningar på barn och unga.

I musikundervisningen skall or-
gelelever prioriteras. Se också punkt 
4:3, om kyrkomusikernas roller. Sedan 
även arbeta för att utbildningen 
stämmer överens med Kyrkans upp-
drag: Gudstjänst, Undervisning, Dia-
koni och Mission. 

Det är en lång utbildning där de framtida 
arbetsförhållandena tyvärr inte alltid är att-
raktiva, detta tror vi är grunden till problemen 
med rekrytering.

Idag kan det vara svårt att få heltidstjänst 
som kyrkomusiker på vissa platser, vilket gör 
försörjningen osäker. Ibland innebär det att 
arbeta på många platser och att känna tryck 
att ställa upp vid kollegors sjukdom och i 
grannförsamlingar. Arbetet innebär mycket 
arbete kvällstid och på söndagar.

Vi har tyvärr ingen patentlösning! Men vi 
tycker att kyrkan behöver analysera frågan. 
Ett förslag skulle till exempel kunna vara 
möjlighet att få studielånet betalt efter tre års 
arbete.

I dag finns det oklarheter kring studiegång och be-
hörighet. Så länge målet uppfattas som rörigt är det 
svårt att välja att bli kyrkomusiker.

Kyrkan måste värna såväl utbildning som behörig-
het. I varje pastorat borde det finnas möjlighet till fri 
musikundervisning i orgelspel. Detta fanns rikstäck-
ande fram till den så kallade kommunaliseringen 1990. 
I stort sett alla idag tjänstgörande kyrkomusiker har 
fått börja spela orgel för någon kollega på hemorten. 

Utbildningsinstitutioner måste få ett extra stöd för 
att klara av att fortsätta med kyrkomusikerutbildning.

Satsa på kyrkomusikläger för barn och unga så att 
de får en bra arena att mötas på och möjlighet att 
upptäcka vilken glädje det ligger i att få sjunga och 
spela i kyrkan!

Musiken hör till församlingens upp-
gift, och vi vill lyfta fram detta: 

1. Vi ser med oro på det bristfälliga 
och delvis banaliserade handboks-
förslaget, och vill arbeta för långsik-
tighet och hållbarhet både vad gäller 
liturgisk musik och övrig kyrkomusik. 

2. Vi vill att musikarbetet skall ut-
vecklas genom lokala planer/skolor 
för körer och musikundervisning. 

3. Kyrkomusikernas roll i arbetsla-
gen behöver förtydligas. Vilket ansvar 
har organist/kantor/musikpedagog/
församlingsmusiker etc. Varje för-
samling bör ha en huvudansvarig/
samordnande musiker. 

Kyrkomusik kan och ska bedrivas på olika 
nivåer.

A) traditionella kammarkörer, oratoriekörer 
B) mer folkliga sångkörer, kyrkokörer, 

gospelkörer, kör för alla, körer för äldre, körer 
tillsammans med nyanlända flyktingar, barn-
körer i olika åldrar, ungdomskörer, körer för 
personer med funktionsnedsättningar

C) satsningar på större kända verk, men 
också musikaler med proffsig teater! Här finns 
mycket att önska, även om det finns lysande 
exempel i flera församlingar. Ta hjälp av regis-
sörer och skådespelare!

Gynnsamma ekonomiska villkor för att framtidens 
kyrka ska vara en levande och sjungande kyrka.

Nationellt musikråd som kommunicerar och ger 
stöd i viktiga strategiska musikfrågor.

Satsa på kurser och utbildningar.
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4   viktiga 
 musik frågor P

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN

1 Hur ser er nomine-
ringsgrupp på mu-

sikens och framför allt 
körsångens betydelse för 
Svenska kyrkan?

Musiken och sången är ett språk som talar om Gud och 
öppnar fönstret till det himmelska. Körsången är en 
viktig ambassadör för ny musik, men också bärare av 
det musikaliska kulturarvet. Körsången är generations-
överskridande, den skapar gemenskap, och körsångarna 
är ofta den största gruppen ideellt engagerade i försam-
lingen. Kyrkomusiken förkunnar, lovsjunger och tjänar 
församlingen när den är som bäst.

Kyrkomusiken är ett av de tydligaste uttrycken för det 
viktiga och stora kulturansvar som Svenska kyrkan bär. 
Det är viktigt med väl utbildade kyrkomusiker, som 
genom sitt arbete väcker ett engagemang hos många 
fler. Det är en styrka att kyrkomusiken i hög grad bärs 
upp av ett omfattande volontärt arbete. Det gäller inte 
minst de många kördeltagare som med sin sångglädje 
bidrar till ett levande och rikt gudstjänstliv. Kyrkomusi-
ken är en bärande del av det vi menar med folkkyrka. 

Sverigedemokraterna anser att musikens och 
inte minst körsångens roll i Svenska kyrkan 
är fundamental. Kyrkomusiken är en viktig 
del av liturgin och gudstjänstens språk och 
det kyrkomusikaliska arvet väver samman 
vår nutid och vårt gudstjänstfirande med det 
historiska i ett levande kulturarv. Körsången 
lyfter såväl kyrkans liv och identitet som folk-
hälsan då den engagerar många människor 
i olika åldrar i musikens hälsobringande 
effekter.

Svenska kyrkan har en 
stor uppgift som förmed-
lare av vårt kyrkomusi-
kaliska arv. Körsången är 
en naturlig del i mässan 
antingen den sjungs av 
särskild kör eller av för-
samlingen.

Kulturen är det kitt som håller 
ihop hela vårt samhälle och 
där är musiken och körsången 
inget undantag. Musiken/
körsången i våra gudstjänster 
och i andra kyrkliga samlingar 
är ovärderlig och hjälper 
människor att tolka sin samtid 
och även det som händer 
under gudstjänsten.

Kyrkosången är en viktig del i 
Svenska kyrkans arbete. Både 
som möjlighet att växa i sin tro 
men även att få vara en del av 
kyrkans ideella arbete. Även 
den musikverksamhet som be-
drivs inom ungdomsverksam-
heten är angelägen att stödja.

2 Sveriges Kyrko-
sångsförbund är 

Sveriges i särklass största 
körförbund för barn, 
unga och vuxna. Hur vill 
ni att Svenska kyrkan på 
nationell nivå ska stödja 
förbundet? 

POSK har aktivt verkat för den kollekt som delas med 
Svenska Kyrkans Unga. Former för stöd bör beredas 
genom en konstruktiv dialog mellan kyrkostyrelsen 
och Kyrkosångsförbundet. Dialogen kan gärna omfatta 
företrädare för fler kyrkomusikorganisationer. En ökad 
dialog behövs även mellan Svenska kyrkan och kyrko-
musikens företrädare på stifts- och lokal nivå. 

Det är viktigt att förbundet har möjlighet att stimu-
lera ett aktivt folkrörelsearbete lokalt, för att utveckla 
körverksamheten inom Svenska kyrkan. Vi har förstått 
att rikskollekten har bidragit till att skapa mer stabila 
förutsättningar och har för avsikt att fortsätta ge vårt 
stöd till det. 

Om Kyrkosångsförbundet och andra musikorgani-
sationer inom Svenska kyrkan är intresserade av nya 
samarbetsformer eller nya områden att samverka kring 
är vi alltid beredda att diskutera det. 

Vi ser verksamheten som mycket viktig och är 
öppna för att diskutera de behov av stöd som 
från förbundets sida föreligger.

Från nationell nivå kan 
utgå beslut angående 
kollektsöndagar. Vik-
tigt då att det blir sön/
helgdagar som brukar 
ha stort deltagande. 
Inför förändringsarbete 
på nationell nivå bör 
representanter för kyr-
komusikerna och kyrko-
sångsförbundet beredas 
plats att delta och/eller 
lämna synpunkter.

Delvis samma svar som under 
fråga 4, läs nedan. Det är en 
budgetfråga och då pratar vi 
inte bara om att öka antal riks-
kollekter från en till två gånger 
per kyrkoår. Det som inte finns 
inskrivet i våra styrande doku-
ment finns inte. Så där behöver 
vi också göra en ordentlig sats-
ning. In med både räknenissar 
och skrivnissar!

Värna om rikskollekten till Kyr-
kosångförbundet.

3 Vilka beslut anser ni 
bör fattas för att öka 

rekryteringen till kyrko-
musikerutbildningarna?

Kyrkomusikalisk utbildning ska löna sig och märkas. 
Behörighetsregler ska följas vid tjänstetillsättningar och 
fler tjänster inrättas. Återinför något slags fri musikun-
dervisning. En ökad samverkan mellan församlingar kan 
behövas för att nå dessa mål.

Kyrkomusiken ska stödjas av stift och nationell nivå 
genom inspiration, fortbildning och samordning av 
kontakter med andra delar av musiklivet samt med ut-
bildningsinstitutionerna.

Vi vill öka insatserna för att trygga kompetensförsörj-
ningen. Vi anser att det för kyrkomusiker på alla nivåer 
ska finnas tillgång till kompetensutveckling och vidare-
utbildning. Vi vill även ge ökade möjligheter för musi-
ker i kyrkan att påbörja och/eller fullfölja utbildningen 
till kyrkomusiker parallellt med sin anställning. 

Det kan finnas en rad åtgärder att vidta på 
kort och lång sikt, men generellt handlar 
det om som ovan beskrivet att synliggöra 
och väcka nyfikenhet för kyrkomusiken hos 
barn och unga. Kanske kan samverkan med 
kulturskolor och infrastrukturen för dem som 
söker sig till utbildningarna också ses över 
och förbättras.

Förslagsvis kan pastora-
ten åläggas att erbjuda 
utbildning i orgelspel-
ning och körsång till 
barn/unga. Det behövs 
en enhetlighet beträf-
fande terminologin. Titel 
och utbildning måste 
tydliggöras och olika 
”hitte-på”-benämningar 
bör rensas bort. Fortsatt 
diskussion angående de 
kyrkliga utbildningarna 
bör föras.

Svenska kyrkan råder inte 
själva över frågan, utan här be-
höver vi följa upp de motioner 
som lagts i riksdagen och som 
behandlats av kulturutskottet 
och utbildningsutskottet. Så 
Svenska kyrkan bör ta beslut 
om att initiera samtal med 
regering och riksdag för att 
angripa rekryteringsfrågan 
från grunden.

Se till att erbjuda heltids-
tjänster för musiker. Bredda 
ingångarna till kyrkomusiker-
utbildningarna så att olika mu-
siker kan erbjudas att fördjupa 
sig och specialisera sig på olika 
typer av kyrkomusik, olika gen-
rer och olika instrument. Vi vill 
även satsa på nyskriven musik 
och att musikerna ytterligare 
får förkovra sig i komposition 
och kunna undervisa i mer än 
klassisk konstmusik, klaver och 
körsång.

4 Ge tre konkreta ex-
empel på hur ni vill 

satsa på kyrkomusiken.

Kyrkostyrelsen lägger fram förslag om examens- och be-
fattningsbenämningar, behörighetskrav samt validering 
till höstens kyrkomöte. Det är bra men räcker inte. POSK 
har i kyrkostyrelsen reserverat sig till förmån för förslaget 
att till domkapitlen återföra uppgiften att behörighets-
pröva sökande till kyrkomusikertjänster. POSK har även 
reserverat sig till förmån för förslaget att stiftet ska kunna 
besluta att en församling ska ha ett högre miniantal kyr-
komusikertjänster. En naturlig följd av organisationsför-
ändringen 2014 med nya stora pastorat är att det behöver 
finnas ett högre antal kyrkomusikertjänster. Vi menar att 
stiftet här behöver få en roll. 

POSK vill att ett musikaliskt/liturgiskt råd direkt under 
kyrkostyrelsen inrättas och en nära dialog med kyrko-
musiker och kyrkomusikaliska organisationer initieras. 

POSK menar att endast texterna i förslaget till kyrko-
handbok bör fastställas i år. Musiken i förslaget kan an-
vändas men arbetet bör fortsätta i en öppen arbetsform 
som skapar förtroende och legitimitet. Här bör erfaren-
heter från Norska kyrkan inhämtas.

Körverksamheten är en central del av det lokala guds-
tjänstlivet, vi vill att den ges goda förutsättningar, såväl 
ekonomiskt som praktiskt. Vi ser det också som helt 
centralt att kyrkan tar vara på barns och ungdomars 
vilja till sång, musik, dans och teater. Sammantaget ger 
det ett rikt och varierat kulturliv i kyrkan. 

Insatser för att stimulera nyskapande av psalmer och 
liturgisk musik behöver samordnas och stärkas och ges 
goda förutsättningar för ett utbyte såväl inom stiften 
som på nationell nivå. Det är angeläget att kyrkomusi-
kens intresseorganisationer ges möjligheter att aktivt 
delta i utvecklingsarbetet. 

Kyrkans starka ställning som en central kulturbärare 
ger kyrkan relevans. Vi vill ha en kyrka som är öppen 
och välkomnande, också för andra kulturarrangörer och 
gärna i samarbete med kyrkans egen verksamhet. 

Vi ser gärna satsningar på att levandegöra 
och synliggöra kyrkomusiken i samhället i 
stort, till exempel hos barn och unga. Vi vill 
stärka kulturarvsenheterna inom Svenska kyr-
kan och däribland satsningar på det immate-
riella kulturarvet såsom det kyrkomusikaliska 
arvet. Vi ser också gärna att man utvidgar 
den kyrkoantikvariska ersättningen så att 
denna kan nyttjas för att bevara, vårda och 
digitalisera även immateriella arv såsom det 
kyrkomusikaliska.

Genom att aktivt arbeta 
för att musik/körsång får 
en tydlig plats i liturgin, 
genom att församling-
arna budgetmässigt gör 
det möjligt för kyrko-
musiker att delta samt 
att satsningar görs på 
barnkörer för att säkra 
återväxten.

ViSK vill verka för att kyrko-
musiken får en stärkt roll i 
gudstjänstlivet och det är 
framför allt en budgetfråga, 
men också en attitydfråga. Här 
finns mycket att göra alltifrån 
en tydlig skrivning i våra för-
samlingsinstruktioner till en 
ordentlig budgetsatsning på 
alla beslutande nivåer.

Att i kyrkoråd och församlings-
råd satsa på musikens ställning 
i församlingarna/pastoraten.

Att i stiften verka för tjänster 
som musikkonsulenter eller 
motsvarande

Att verka för att musiker får 
träffas, utbyta erfarenheter och 
kompetensutvecklas.

Inför kyrkovalet
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Sverigedemokraterna anser att musikens och 
inte minst körsångens roll i Svenska kyrkan 
är fundamental. Kyrkomusiken är en viktig 
del av liturgin och gudstjänstens språk och 
det kyrkomusikaliska arvet väver samman 
vår nutid och vårt gudstjänstfirande med det 
historiska i ett levande kulturarv. Körsången 
lyfter såväl kyrkans liv och identitet som folk-
hälsan då den engagerar många människor 
i olika åldrar i musikens hälsobringande 
effekter.

Svenska kyrkan har en 
stor uppgift som förmed-
lare av vårt kyrkomusi-
kaliska arv. Körsången är 
en naturlig del i mässan 
antingen den sjungs av 
särskild kör eller av för-
samlingen.

Kulturen är det kitt som håller 
ihop hela vårt samhälle och 
där är musiken och körsången 
inget undantag. Musiken/
körsången i våra gudstjänster 
och i andra kyrkliga samlingar 
är ovärderlig och hjälper 
människor att tolka sin samtid 
och även det som händer 
under gudstjänsten.

Kyrkosången är en viktig del i 
Svenska kyrkans arbete. Både 
som möjlighet att växa i sin tro 
men även att få vara en del av 
kyrkans ideella arbete. Även 
den musikverksamhet som be-
drivs inom ungdomsverksam-
heten är angelägen att stödja.

Vi ser verksamheten som mycket viktig och är 
öppna för att diskutera de behov av stöd som 
från förbundets sida föreligger.

Från nationell nivå kan 
utgå beslut angående 
kollektsöndagar. Vik-
tigt då att det blir sön/
helgdagar som brukar 
ha stort deltagande. 
Inför förändringsarbete 
på nationell nivå bör 
representanter för kyr-
komusikerna och kyrko-
sångsförbundet beredas 
plats att delta och/eller 
lämna synpunkter.

Delvis samma svar som under 
fråga 4, läs nedan. Det är en 
budgetfråga och då pratar vi 
inte bara om att öka antal riks-
kollekter från en till två gånger 
per kyrkoår. Det som inte finns 
inskrivet i våra styrande doku-
ment finns inte. Så där behöver 
vi också göra en ordentlig sats-
ning. In med både räknenissar 
och skrivnissar!

Värna om rikskollekten till Kyr-
kosångförbundet.

Det kan finnas en rad åtgärder att vidta på 
kort och lång sikt, men generellt handlar 
det om som ovan beskrivet att synliggöra 
och väcka nyfikenhet för kyrkomusiken hos 
barn och unga. Kanske kan samverkan med 
kulturskolor och infrastrukturen för dem som 
söker sig till utbildningarna också ses över 
och förbättras.

Förslagsvis kan pastora-
ten åläggas att erbjuda 
utbildning i orgelspel-
ning och körsång till 
barn/unga. Det behövs 
en enhetlighet beträf-
fande terminologin. Titel 
och utbildning måste 
tydliggöras och olika 
”hitte-på”-benämningar 
bör rensas bort. Fortsatt 
diskussion angående de 
kyrkliga utbildningarna 
bör föras.

Svenska kyrkan råder inte 
själva över frågan, utan här be-
höver vi följa upp de motioner 
som lagts i riksdagen och som 
behandlats av kulturutskottet 
och utbildningsutskottet. Så 
Svenska kyrkan bör ta beslut 
om att initiera samtal med 
regering och riksdag för att 
angripa rekryteringsfrågan 
från grunden.

Se till att erbjuda heltids-
tjänster för musiker. Bredda 
ingångarna till kyrkomusiker-
utbildningarna så att olika mu-
siker kan erbjudas att fördjupa 
sig och specialisera sig på olika 
typer av kyrkomusik, olika gen-
rer och olika instrument. Vi vill 
även satsa på nyskriven musik 
och att musikerna ytterligare 
får förkovra sig i komposition 
och kunna undervisa i mer än 
klassisk konstmusik, klaver och 
körsång.

Vi ser gärna satsningar på att levandegöra 
och synliggöra kyrkomusiken i samhället i 
stort, till exempel hos barn och unga. Vi vill 
stärka kulturarvsenheterna inom Svenska kyr-
kan och däribland satsningar på det immate-
riella kulturarvet såsom det kyrkomusikaliska 
arvet. Vi ser också gärna att man utvidgar 
den kyrkoantikvariska ersättningen så att 
denna kan nyttjas för att bevara, vårda och 
digitalisera även immateriella arv såsom det 
kyrkomusikaliska.

Genom att aktivt arbeta 
för att musik/körsång får 
en tydlig plats i liturgin, 
genom att församling-
arna budgetmässigt gör 
det möjligt för kyrko-
musiker att delta samt 
att satsningar görs på 
barnkörer för att säkra 
återväxten.

ViSK vill verka för att kyrko-
musiken får en stärkt roll i 
gudstjänstlivet och det är 
framför allt en budgetfråga, 
men också en attitydfråga. Här 
finns mycket att göra alltifrån 
en tydlig skrivning i våra för-
samlingsinstruktioner till en 
ordentlig budgetsatsning på 
alla beslutande nivåer.

Att i kyrkoråd och församlings-
råd satsa på musikens ställning 
i församlingarna/pastoraten.

Att i stiften verka för tjänster 
som musikkonsulenter eller 
motsvarande

Att verka för att musiker får 
träffas, utbyta erfarenheter och 
kompetensutvecklas.

Inför kyrkovalet

Följande nomineringsgrupper som 
ställer upp med listor till Kyrkomötet har 
inte svarat på Kyrkokörjournalens frågor: 
Kyrklig samverkan i Visby stift, Miljöpar-
tister i Svenska kyrkan, Trygghetspartiet i 
Svenska kyrkan

Så här gjordes enkäten
Enkäten skickades till samtliga 15 kyrkomötesgrupper som ställer upp med listor till kyrkomötet 2017. 
Den skickades ut 10 maj via e-post till de kontaktpersoner som meddelats Svenska kyrkan. Ämnet i 
mejlet var ”Musiken i kyrkovalet” och alla fick exakt samma formuleringar. Sista datum för att svara på 
frågorna angavs till 15 juni och maxlängd totalt för svaren på de fyra frågorna 2000 tecken. 

De grupper som inte alls svarat på mejlet fick en påminnelse den 23 maj, för säkerhets skull från två 
olika adresser. De grupper som svarat att de skulle återkomma fick en påminnelse den 7 juni.

Några svar var undertecknade med ett namn eller en styrelse. Kyrkokörjournalen har valt att ta bort 
dessa och räknar med att nomineringsgrupperna som helhet står bakom svaren. 

ÖPPEN 
KYRKA
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Ny guide för  
kyrkokörsångare
Vad innebär det att sjunga just i en kyrkokör?  
Vad händer när under kyrkoåret? Och vad 
 betyder egentligen alla orden i ordningen för 
högmässan? 
Det är frågor som tas upp i Sjung i kyrkan – en tongivande liten guide, 
som 2017 har tagits fram av Sveriges Kyrkosångsförbund. 

Författare är Majken Frid Larsson och Per Larsson. Guiden passar för 
såväl nya som erfarna kyrkokörsångare, från ungdomskör och uppåt. 

24 sidor, 105x185 mm
30 kr/st eller 100 kr/5 st
Beställ på bestallning@sjungikyrkan.nuEn passande gåva till hela kören 

vid terminsstarten! 

Nytt kursmaterial 
från Sveriges Kyrkosångsförbund
Ladda ner gratis handledning från  
www.sjungikyrkan.nu

Sjung i kyrkan – Grundkurs för kyrkans körsångare är ett koncept som 
kan användas i stift och delförbund, kontrakt, pastorat eller för den 
enskilda kören. 

Kursen innehåller sju olika delar. Kursmaterialet består av en ledar-
handledning som kan laddas ner gratis från www.sjungikyrkan.nu.

Sjung i kyrkan
Grundkurs för kyrkans körsångare

Ledarhandledning

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 kyrkanSugen på nytt jobb?
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Vi syr och formger
kläder för din kör! 

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

La Chorale, Arnäs församling

Välkommen till er personliga resebyrå:  
ni får god service, trygghet och minnen för livet.

031-780 08 90   info@smarttravel.se   www.smarttravel.se

Bokat körresa ännu?
Upplev nya resmål med oss, stärk  
Vi-känslan, sjung och gör roliga  
aktiviteter tillsammans! 

Vi föreslår t ex
Split, Dublin,  

Gdansk/Krakow  
Wien och Prag 

Paketpris från 

 2900:-
 inkl flyg

Vi sätter ihop körresan efter 
era önskemål, hjälper er  
att arrangera konserter  
på resmålet samt ev.  
möte med lokal kör på plats.

Kontakta oss för fri offert och idéer!

Välkommen till  
Kyrkomusiksymposium 2018

Uppsala 14–16 september

Mer information finns på www.kyrkomusiksymposium.se

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

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

LJUDKABIN
Ljudisolerade övningsrum 
som man enkelt monterar själv.
- När man vill öva utan att störa sin  
 omgivning - eller undvika att själv  
 bli störd.
- Levereras i byggsats. 
- Finns i flera storlekar. 
- Dörrar, fönster, belysning  
 och ventilation.

sjungikyrkan.nu

En resa i tiden
Sjung i kyrkan
Kyrkosångsfester under 90 år

Beställ på  
bestallning@sjungikyrkan.nu. 
Pris 100 kr. 
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Varsågod! – Ny musik hela året

Kristina S Furberg arbetar som dia-
kon i Svenska kyrkan i Norge och 
finner sig alltmer tillrätta i grannlan-
det. Samtidigt ägnar hon en stor del 
av sin tid och sitt hjärta åt att skriva 
och sprida psalmer.

Det var en vacker försommardag 2013. 
Kristina Sandgren Furberg var på guds-
tjänst i Domkyrkan i Karlstad, där hon då 
bodde. Solen lyste in på dopänglarna som 
skapade solkatter bland valven. Därefter 
följde ett sprittande postludium.

– Sen öppnades portarna och vi flög ut 
som maskrosfrön – så kändes det.

Medan Kristina gick hem längs Klaräl-
ven skrev hon psalmen Se solkatters lek.

– Jag har alltid papper och penna i 
fickan. 

Texten hamnade i Kristinas psalmbank. 
2016 läste hon om Stockholms stifts kyrko-
sångsförbunds psalmtävling och skickade 
in några bidrag från sin bank. Se solkatters 
lek vann juryns största gillande och vann 
kategorin nattvardspsalm för familjeguds-
tjänst. 

– Jag hade lyckan att det var Åsa Jinder 
som skulle tonsätta den, hon gjorde en jät-
tefin melodi. Det var så fantastiskt roligt att 
vara med om det här!

Sprider psalmer i portal
Kristina har även bidragit stort till spridan-
det av andras nyskrivna psalmer.

Året var 2010. Kristina och hennes man 
Per Anders Sandgren, som är präst och 
tonsätter en del av hennes psalmtexter, 
arbetade för utlandskyrkan i Australien. 
Kristina hade skrivit psalmer i flera år, fått 
Anders Frostenson-stiftelsens stipendium 
och gått Anders Frostensons psalmskola 
där hon lärt känna en del andra psalmdik-
tare. Hon visste att det finns många som 
skriver psalmer och har svårt att hitta vägar 
att publicera sig. 

– Min största glädje är när mina psal-
mer börjar tokspridas och läggs på kopia-
torer!

På en promenad i Melbourne kom hon 
och Per Anders på idén att sprida nya psal-
mer via nätet. De beställde en hemsida och 
2012 började de lägga upp psalmer som var 

gratis för vem som helst att ladda ner.
– Ganska snart hade vi 35–40 upphovs-

personer och kanske 400 psalmer. 
För två år sedan visade Wessmans 

musikförlag intresse att vara med och 
numera finns Psalmportalen under deras 
paraply. Ett lågt abonnemangspris har 
införts, Kristinas arbetsbörda med portalen 
har minskat betydligt samtidigt som det 
finns större möjligheter till utveckling. Nu 
innehåller portalen 620 psalmer av 48 upp-
hovspersoner.

– Jag är tacksam att jag får fortsätta med 
Psalmportalen, den är mitt hjärtebarn. Jag 
är jättestolt och glad över den. 

Hela gudstjänsten dansas
Kristina har omkring 50 egna psalmer i 
portalen, men hon har även skrivit annat, 
däribland flera mässor. Ett projekt som 
har lyft de senaste månaderna är dansmäs-
san Din ljusa skugga med musik av Maria 
Hulth én Birkeland. 

– Hela församlingen är med och dan-
sar. Det är tio sånger och de utgör hela 
gudstjänsten. Det enda som inte dansas är 
utdelandet. 

En kör sjunger sångerna, och tre instru-
ment finns med.

– Texterna är skrivna så att vissa slingor 
återkommer. Det brukar bli så att de dan-
sande stämmer in. Det är mycket enkla 
rörelser, men vissa är ändå väldigt starka, 

människor blir berörda. 
Rörelserna och liturgin är skapade av 

prästen Hans Kvarnström och diakonen 
Cecilia Hardestam, båda verksamma i 
Karlstads pastorat, där dansmässan numera 
firas regelbundet i Norrstrandskyrkan.

Din ljusa skugga dansades första gången 
på Världens fest 2014 och återkom på 
årets Världens fest i Västerås. Den finns nu 
utgiven både på skiva, noter och på film på 
Youtube och får allt större spridning.

Stor skillnad på Sverige och Norge
Dansmässan har firats och Se solkatters lek 
sjungits även i Kristinas egen församling, 
Svenska Margaretakyrkan i Oslo. Här arbe-
tar Kristina sedan tre år som diakon. Hon 
är tillsvidareanställd och vill gärna fortsätta 
leva och arbeta här.

– Det är ett gott sammanhang att vara i 
och vi trivs bra i Oslo. 

Hon menar, stick i stäv med den gängse 
bilden om likheter, att det är stor skillnad 
på Sverige och Norge. 

– Norge är ungt som nation, blev själv-
ständigt först 1905 och var ockuperat under 
andra världskriget. Den norska national-
identiteten är ganska annorlunda jämfört 
med den svenska. Det inverkar förstås på 
svenskar som bosätter sig i Norge. Vi har 
en gemensam historia men olika erfaren-
heter av den.

Text och foto: Marita Sköldberg

Psalmportalen är hennes  
hjärtebarn
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Varsågod! – Ny musik hela året

Text: Kristina S. Furberg
Musik: Åsa Jinder 

Se solkatters lek

Se solkatters lek finns också för nedladdning på www.sjungikyrkan.nu, liksom vinnarkompositionerna i 
 kate gorin Barnkör (se nästa sida).

°

¢

°

¢

°

¢

SsKsF psalmdiktartävling 2017

Bästa nattvardspsalm för familjegudstjänst

Copyright © Åsa Jinder & Kristina s. Furberg 

Får t.o.m. januari 2020 användas och kopieras enligt avtal av Stockholms stifts kyrkosångsförbunds medlemskörer

Nattvard

Familjegudstjänst

Se solkatters lek
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2:Hör
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Samtliga finalbidrag och vinnande psalmer i Stockholms stifts 
kyrkosångsförbunds musikskrivartävling finns nu samlade i ett 
nothäfte. Häftet är tillgängligt för alla körer som är medlemmar i 
Stockholms stifts kyrkosångsförbund. Fram till januari 2020 kan 
de fritt kopiera musiken och använda i sin verksamhet. Därefter 
måste de komma överens med upphovsmännen. 

För dem som inte är medlemmar i Stockholms stifts kyrkosångs-
förbund krävs redan nu tillstånd från upphovsmännen. Åtta av 
häftets 19 musikstycken finns dock tillgängliga för alla och tills 
vidare via arkivet på www.sjungikyrkan.nu. Förmodligen till-
kommer ytterligare några under året. 

Vinnande bidrag samlade i häfte
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Varsågod! – Ny musik hela året

I kompositionstävlingen som Stock-
holms stifts kyrkosångsförbund an-
ordnade fanns en klass för tonsätt-
ningar för barnkör. De tre vinnande 
kompositionerna av Elin Rise, Johan 
Sundström samt EvaMarie Agnelid 
och Anders Persson finns att ladda 
ner från www.sjungikyrkan.nu.

Till vinnare utsågs Som, text och musik 
Elin Rise. Elin Rise är frilansande sångerska 
och sång- och musiklärare. Hon är textför-
fattare och kompositör och arrangerar fö-
reställningar inom till exempel barnteater 
och opera. Elin Rise har framför allt skri-
vit vokalmusik, exempelvis barnoperetten 
Utan min svans – En operett med klös i. 

Just nu jobbar hon med ett romanspro-
gram som heter Skandinavien i ord och ton. 
Det innehåller text och musik från några av 
Nordens mest framstående kompositörer 
och textförfattare och framförs tillsammans 
med pianist Bengt-Åke Lundin och Aurora 
Borotinskij som också är sopran. Ensem-
blen kommer att göra konserter runt om i 
Norden.

Elin är också aktuell som sångerska i 
föreställningen Ett dockhem – En repetition, 
som sätts upp av Edsbergs Slottsteater och 
spelas runt om i landet under säsongen 
2017-2018.      

Vinnarsången Som är en call and 
response-sång som är gjord för att kunna 
användas direkt. Det räcker med att en 
person kan den: körledaren eller en solist 
kan sjunga före medan övriga härmar. 
Texten vill inge hopp och handlar om hur 
det mörka kommer att ta slut precis som en 
vind som drar förbi eller molnen som flyk-
tar bort över fälten. 

Barnkörvinnarna för nedladdning

Folkton och jazz
Tvåa i klassen blev Ängen, skriven av Jo-
han Sundström. Johan Sundström arbetar 
som kyrkomusiker i Lidköping och även 
lärare i elbas på stans musikgymnasium. 
Han komponerar i olika musikstilar, ofta 
med kören i fokus. Jazzen ligger honom 
varmt om hjärtat, hans huvudinstrument 
är kontrabas. Tillsammans med sin fru 
har han skrivit mässan Andas in, andas 
ut, som körerna i Lidköpings församling 
arbetat en hel del med och som i början 
på nästa år kommer att sändas som guds-
tjänst i SVT. 

Johan har nyligen skrivit några sånger 
till församlingens barnkör, som leds av en 
annan musiker. Sångerna spelades in på en 
skiva till distriktskyrkan S:t Sigfrids kyrkas 
50-årsfirande 2015. 

Ängen är skriven i folklig ton med en 
nypa jazz och en text som vill uppskatta 
mångfald i vår värld.

Samarbete kring Lutherteologi
Tredjepriset gick till Minsta lilla korn, text 
och musik EvaMarie Agnelid och Anders 
Persson. Göteborgsbaserade Anders Pers-
son är frilansande pianist och komposi-
tör. Han har spelat med många av Sveriges 
främsta jazzmusiker och har ett 40-tal skiv-
inspelningar, varav 10 i eget namn, i baga-
get. Anders har också medverkat i en hel 
del barnkörsammanhang, bland annat till-
sammans med Georg Riedel. 

EvaMarie Agnelid är kyrkomusiker och 
körledare i Saltsjöbadens församling med 
mångårig erfarenhet av barn- och ung-
domskörsarbete bland annat från Uppen-
barelsekyrkan, Hägersten. Sedan några år 
bildar hon och Anders Persson ensemblen 
Expeditionen.

Önskan med sången Minsta lilla korn 
var att fånga essensen i Luthers teologi, att 
minsta lilla tro räcker. I det där lilla fröet av 
tro finns så mycket kraft och potential. 

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

LJUDKABIN
Ljudisolerade övningsrum 
som man enkelt monterar själv.
- När man vill öva utan att störa sin  
 omgivning - eller undvika att själv  
 bli störd.
- Levereras i byggsats. 
- Finns i flera storlekar. 
- Dörrar, fönster, belysning  
 och ventilation.

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. 

Vinnarna i barnkörkategorin under finalkonserten i Oscarskyrkan i februari: Elin Rise, Johan 
Sundström, EvaMarie Agnelid och Anders Persson. Foto: Magnus Aronson



9-13 maj, 2018
Helsingborg, Sverige

HELSINGBORGS KÖRFESTIVAL
The Swedish International
Choir Competition 

Photo credits: © Fotolia and INTERKULTUR

Scanna QR-koden och få 
mer information

Early Bird Deadline: 9 oktober 2017 · Registration Deadline: 11 december, 2017

INTERKULTUR, Ruhberg 1, 35463 Fernwald (Frankfurt / Main), Germany  
phone: +49 (0) 6404 69749-25, fax: +49 (0) 6404 69749-29

mail@interkultur.com · helsingborg.interkultur.com /HelsingborgsKoerfestival

Hoppas att vi ses i Helsingborg på körfestivalen och körtävlingen i maj 
nästa år. Känns fantastiskt roligt att få återvända till Helsingborg igen 

efter förra succén 2004.

Fred Sjöberg 
General Artistic Director INTERKULTUR
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Martin Luther – festfrämjaren

Reformationsåret speglas på mas-
sor av sätt runt om i Svenska kyrkan. 
Ofrånkomligen i fokus står reforma-
torn Martin Luther. 

Kyrkokörjournalen uppmärksam-
mar också reformationsåret, främst 
ur ett musikaliskt perspektiv. I tidiga-
re nummer har det handlat om Karin 
Runows musikal Luthers ungar, om 
psalmsång och om nyskrivna refor-
mationsverk. Den här gången hand-
lar det om kyrkosångsfester, några 
med Luthertema. Luther själv var 

långt ifrån den plikttrogne tråkmåns 
som varit en vanlig bild i Sverige, 
utan en stor vän av glädje och fest.

En lista med mängder av musikalis-
ka reformationsarrangemang och ut-
givningar finns och uppdateras kon-
tinuerligt på www.sjungikyrkan.nu. 
Det finns fortfarande gott om möjlig-
heter att ta del av musikaliska upp-
märksammanden av reformationen. 
Tipsa gärna om fler, skriv till info@
sjungikyrkan.nu.

Mycket musik i reformationen

Ett par veckor efter att Martin Luther och 
Katharina von Bora gift sig den 13 juni 
1525 höll de en stor bröllopsfest i Witten-
berg. ”Det var en munter fest. Brudparet 
överhöljdes med presenter och det dansa-
des, åts och dracks till långt in på kvällen”, 
skriver Per Svensson i Frihet, jämlikhet, 
reformation! 500 år med Luther (Weyler 
2016). 

Martin Luther bejakade mat, musik, sex 
och annat som han menade gjorde livet 
gott att leva. Han såg det som en religiös 
plikt att fröjdas över världen. Han menade 
också att allt arbete var en glädje för män-
niskan, eftersom alla arbetsuppgifter var ett 
slags gudstjänst. 

Allra mest lycklig blev han nog av 
musik. Han spelade luta, sjöng, kompo-

Martin Luther – festfrämjaren

Gud vill att vi ska vara 
glada. Han hatar ned-
slagenhet. 

Om han ville, att 
vi skulle vara ledsna, 
skulle han inte ha gett 
oss solen, månen och 
frukterna på jorden, 
allt som han ger oss 
för att göra oss glada. 
Han skulle hölja allt i 
mörker. Han skulle inte 
längre låta solen gå upp 
eller sommaren komma 
tillbaka. 
Ur Livet enligt Luther
Citat av Martin Luther sammanställda 
av Johan & Kristina Reftel (Argument 
1999)

nerade. Han ansåg att musiken var en av 
Guds vackraste gåvor med förmåga att 
lugna människans själ och jaga djävulen på 
flykten.  

Martin Luther var nämligen övertygad 
om att alla känslor av oro, missmod och 
nedstämdhet var attacker från Djävulen. 
I perioder plågades han själv svårt av 
svårmod och ångest och hans syn på män-
niskan och världen var i många delar pes-
simistisk. Människan var ond och kunde 
bara räddas genom Guds nåd. 

Den unge Martin levde i en kravkultur 
och lyckades enligt Per Svenssons bok inte 
ens i klostret frigöra sig från tanken att 
Gud inte var nöjd med honom, hur mycket 
han än ansträngde sig. Det lättade när han 
kom fram till att det bara är Guds nåd som 

kan rädda oss och inte våra gärningar, men 
perioderna av svartsyn fortsatte ändå att 
följa honom.

”Kanske var det just därför han sökt sig 
till klostret, i hopp om att den ständiga när-
heten till kyrkans nådemedel skulle befria 
honom från yttringarna av vad som i dag 
antagligen skulle betecknas som manode-
pressiva och narcissistiska personlighets-
drag. Hela sitt liv var Luther lättkränkt och 
snar till vrede. Hans intensiva verksamhets-
iver och mäktiga självkänsla kunde slå över 
i djup hopplöshet också sent i livet”, skriver 
Per Svensson. 

Därför var det för Martin Luther av 
största vikt att glädja sig över allt gott i 
livet. 

Marita Sköldberg

Under Världens fest i Västerås i juni 
serverades Lutherbakelser.   
Foto: Magnus Aronson
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Martin Luther – festfrämjaren

Kyrkosångsfester i Luthers anda
Här ordnar Kyrkosångsförbunden musikfester i höst

23–24 september Nederluleå kyrka. Luleå stifts norra 
kyrkosångsförbund firar stiftskyrkosångshögtid med 
70-årsjubileum. Bland annat sjungs Vivaldis Gloria och ett 
nyskrivet verk av Emil Rådberg. Konsert lördag kl 18 och 
högmässa söndag kl 11

7 oktober Caroli kyrka Borås kl 16: Förklädd Gud 
framförs av körsångare från Sjuhäradsbygdens kyrko-
sångsförbund. I konserten ingår även Missa in honorem 
St. Nicolai av Leopold Rombach

7 oktober, Fryksände kyrka kl 18: Stiftskörkonsert med 
framförande av bland annat Bachs kantat Vår Gud är oss 
en väldig borg och det nyskrivna stycket Gud vare lovad 
av Fredrik Sixten till text av Martin Luther. Karlstads stifts 
kyrkosångsförbund

8 oktober, Färjelanda kyrka kl 18: Stiftskörkonsert med 
framförande av bland annat Bachs kantat Vår Gud är oss 
en väldig borg och det nyskrivna stycket Gud vare lovad 
av Fredrik Sixten till text av Martin Luther. Karlstads stifts 
kyrkosångsförbund

14 oktober Gustavi domkyrka Göteborg kl 17: Psalm-
fest arrangerad av bl a Hallands och Göteborgs stifts 
norra kyrkosångsförbund och Kyrkosångens vänner. 13 

nya och gamla psalmer övas in av anmälda körsångare

14–15 okt Kyrkosångsfest i Älmhults kyrka. Stiftskören 
deltar 15 oktober i högmässa kl 11 och kl 17 är det kyrko-
sångskonsert med bland annat Förklädd Gud. Växjö stifts 
kyrkosångsförbund

21–22 okt Riksfest för unga röster i Sundsvall, arr Sve-
riges Kyrkosångsförbund och Sundsvalls församling. 
Unga körsångare från hela Sverige sjunger bl a Benjamin 
Brittens A ceremony of carols i högmässan kl 11 i Gustav 
Adolfs kyrka

29 oktober Strängnäs domkyrka kl 16: ”Ur djupen 
ropar jag till dig”, Martin Luthers psalmer i traditionell och 
ny ton. En festkväll med reflektion av författaren Maria 
Küchen, biskop Johan, nykomponerad musik och stor 
stiftskör under ledning av stiftsdirigent Stefan Säfsten, ar-
rangerat av bl a Strängnäs stifts kyrkosångsförbund

31 oktober, reformationsdagen, Karlstads domkyrka: 
Stiftskörkonsert med Bachs kantat Vår Gud är oss en 
väldig borg, nyskrivna stycket Gud vare lovad av Fredrik 
Sixten med mera. Karlstads stifts kyrkosångsförbund

19 november Lunds domkyrka kl 17: Stiftshögtid med 
Requiem av John Rutter, arrangemang av Kyrkosångsför-
bundet i Lunds stift

Uppdraget vann 
musikfestivalen
Låtskrivaren Dan Rosengren och sånggrup-
pen Uppdraget från Brålanda församling 
vann Världens fests musikfestival 2017. Lå-
ten, Uppdraget är vi, framfördes som sista 
bidrag av tio i det stora tältet på Stora Tor-

Mera musikal
Karin Runows musikal Luthers ungar 
har blivit en formidabel succé. Bara un-
der maj månad var 17 föreställningar lis-
tade i reformationsmusikkalendariet på 
www.sjungikyrkan.se (som näppeligen var 
fullständigt). Fortfarande finns flera chan-
ser kvar, ytterligare 13 tillfällen efter 5 sep-
tember finns redan nu med i kalendariet. 
Hör av dig till info@sjungikyrkan om du 
känner till fler. 

Läs mer om 
Luthers ungar i 
 Kyrkokörjournalen 
nr 1/2017.

get i Västerås 2 juni. Priset består av 25 000 
kronor som gruppen ska använda för ett 
besök på Liseberg.

Under Världens fest samlades 160 000 
kronor in till Svenska kyrkans internatio-
nella arbete, det var många fullsatta semi-
narier och över 15 000 gudstjänstbesök, 
rapporterar Svenska kyrkan.

Uppdraget framför sin vinnar-
låt under musikfesti valen i Väs-
terås. Foto: Magnus Aronson
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Psalmjakten nr 4 2017

Svar psalmjakt nr 3 2017

Jan Rudérus

Notexempel 1

Notexempel 2

Den gångna helgens tema, 12 e Trefaldig-
het, var ”Friheten i Kristus”. I en så kallad 
app som handlar om kyrkoåret finns vårt 
första notexempel med som ”dagens psalm-
vers” och det kan väl passa bra att starta 
där.
Notexempel 1
Ledtråd 1: Vilket nummer har psalmen i 
psalmboken?

Nästa exempel är kanske inte så enkelt att 
identifiera eftersom det är taget från slutet 
av den aktuella psalmens första vers. Det 
kan vara till hjälp att nämna att originaltex-
ten är skriven av Zacharias Topelius.
Notexempel 2
Ledtråd 2: Vilket nummer har psalmen i 
psalmboken?

Svaret på detta nummers psalmjakt får man 
fram genom följande förhållandevis enkla 
matematik:

& # # c œ .œ œ œ .œ œ
Säg mig det å ter och

˙ ˙
å ter- -

& ˙ œ œ
Kom att oss

˙ ˙
le da.

œ œ œ œ
Vi till dig oss

œ œ# ˙
vän der:

˙ œ œ
Hel ga vår

˙ ˙
kun skap.- - - -

Ledtråd 1 + Ledtråd 2 = Ett psalmnummer

Vilket nummer har psalmen, vem har gjort 
psalmens musik och från vilket land kom-
mer kompositören?

Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till 
Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Kniv-
sta eller i mejl till kj@sjungikyrkan.nu se-

nast 29 september. 
Vinnaren får Psal-
mernas väg band II 
(Wessmans) som 
ges ut inom kort. 
Vinnaren och sva-
ret presenteras i 
nästa nummer av 
 Körjournalen.

Notexempel 1: Psalm 171 För alla helgon. 
Notexemplets text är från vers 5. Musiken 
i B-versionen är Ralph Vaughan Williams 
enda bidrag till vår psalmbok.

Notexempel 2: Psalm 37 Kristus är värl-
dens ljus. Svensk text: Britt G. Hallqvist 

Notexempel 3: Psalm 80 Hur ljuvt det är 
att komma. Text: Johan Ludvig Runeberg, 
musik: Isidor Dannström

Matematiken: 171 + 37 + 80 = 
288 Gud, från ditt hus

Vinnare blev Folke Lövgren i Sunnansjö. 
Grattis! Boken Psalmernas väg Band II 
(Wessmans) skickas på posten så snart den 
kommer från tryckeriet. 

288 Gud, från ditt hus 
Kanske har vi ingen annan psalm i nuva-
rande psalmbok som så naket, ärligt och 
uppfordrande påminner oss om varje kris-
tens diakonala uppgift som psalm 288. 
Klokt nog är den skriven i bönens form. Vi 
vänder oss inte till varandra med uppma-
ningen att bli djärva, fria, kloka och glada 
– en sådan uppmaning kan lätt bli lite be-
skäftig och kanske till och med besvärande. 
Nej, vi vänder oss till Gud, och vi gör det 
gemensamt. 

Psalm 288 är skriven 1968, samma år 
som studentrevolterna skakade om världen 
och samma år som Kyrkornas Världsråd 
samlades till sin stora generalförsamling 

i Uppsala. Världens rättfärdighets- och 
rättvisefrågor var i fokus och i slutdoku-
mentet uppmanades medlemskyrkorna 
att uppmärksamma gapet mellan ord och 
handling. På många sätt fångar psalm 288 
stämningsläget i kyrka och samhälle vid 
denna tid. 

Psalmen är skriven av Fred Kaan (1929– 
2009), en av den moderna tidens mest 
inflytelserika psalmförfattare. Han föddes 
i Holland och blev i unga år medlem i den 
holländska reformerta kyrkan. 

Så småningom började han läsa teologi. 
Vid 23 års ålder flyttade han till England, 
där han efter fortsatta teologiska studier, 
blev församlingspräst i the Pilgrim Church 
i Plymouth 1963. 

Redan från början letade han efter ett 
sätt att brygga över gapet mellan gudstjäns-
ten och det vardagliga livet, ett arbete som 
han fortsatte med under hela sitt liv, inte 
minst under sina år i Genève inom den 
internationella reformerta och ekumeniska 
rörelsen. 

Fred Kaan är mycket väl företrädd i de 
flesta psalmböcker som getts ut under de 
senaste decennierna i den engelsktalande 
världen. Kaans psalmer finns också över-
satta till drygt 15 språk. Själv har han gjort 
en stor insats genom att ha översatt psalmer 
från olika delar av världen till engelska, inte 
minst psalmer från Sverige. Eftersom en 
av hans söner bor i Sverige sedan många 
år var svenskan ett av de många språk som 

han behärskade. 
Britt G. Hallqvist översatte psalmen till 

svenska 1970. 
Fred Kaans text sjungs i England van-

ligen på den melodi som i Den svenska 
psalmboken 1986 används till Kristus är 
världens ljus. Både den melodin och den 
här aktuella tillhör samma kategori av fran-
ska melodier, vilka beskrivits som hymner 
förklädda till gregoriansk sång.

I Sverige introducerades melodin 
tillsammans med den aktuella texten i 
Psalmer och visor. Tillägg till Den svenska 
psalmboken SOU 1975 (749).

Ur boken Psalmernas väg Band II, kom-
mentarer till text och musik i Den svenska 
psalmboken (Wessmans)

PSALMERNAS VÄG
KOMMENTARER TILL TEXT OCH MUSIK IDEN SVENSKA PSALMBOKEN

Band II

Fred Kaan, som skrivit texten till 288, har 
också översatt psalmer från svenska.



Närodlad  
politik för en 
öppen folkkyrka  
Centerpartiet går till val med engagemang  
och hjärta för kyrkans framtid

Vi vill att kyrkan ska växa underifrån. För oss är den lokala församlingen ut-
gångspunkten. Kyrkan ska vara nära, som en medmänsklig bas och en trygg 
famn i en orolig värld.

Centerpartiet värnar om det ideella engagemanget i gudstjänster och annan 
församlingsverksamhet. Kulturlivet är viktigt, inte minst körsången som är 
en källa till glädje och gemenskap. 

Kyrkan ska vara öppen för alla. Vi tror på varje människas förmåga att själv 
forma sin framtid. Därför behöver kyrkan höja rösten för öppenhet och al-
las lika värde i tider när främlingsfientligheten växer. För oss är människors 
olikhet en rikedom. 

Vi vill att kyrkan ska präglas av framtidstro. Svenska kyrkan är en brygga 
mellan människor och en röst att räkna med. Vi tänker göra allt vi kan för 
att det ska fortsätta vara så. 

Läs mer på www.centerpartiet.se/kyrkoval 
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I körsvängen Hallå där
Majken Frid Lars-
son, kyrkomusiker i 
Stenstorps pastorat 
och medförfattare 
till Sjung i kyrkan – 
en tongivande 
liten guide 
som Sveriges 
Kyrkosångsför-
bund ger ut

Vad är det för en liten guide? 
– Det är ett mindre häfte för våra kyrkokörer, 
där man får en del saker i kyrkan förklarade, 
som kyrkoåret och mässans delar. Det gavs 
ut ett liknande i början på 1990-talet, Mitt 
i kören mitt i kyrkan, det här är en ny version. 

Du och Per Larsson har skrivit texten. Vilken 
har din roll varit?
– Per är den som kan formulera sig. Han 
sitter också i styrelsen för Sveriges Kyr-
kosångsförbund och vet tankarna bakom. 
Vi har bollat en del, jag har tänkt mer från 
körsångarens perspektiv. 

Har du sett en läsare framför dig under 
 arbetet?
– Jag har tänkt på hur mina körsångare 
skulle läsa det här. Jag har en kör som 
började som Våga sjunga-kör där många är 
ovana i kyrkan. För ungdomskör kanske gui-
den fungerar, men för barnkör måste man 
nog tänka tio varv till. 

Finns ett behov av en sådan här guide?
– Ja, som körledare hinner man inte prata 
så mycket om detta. Det är bättre att få en 
sammanfattning med sånt som är självklart 
för oss men inte för alla. Det är fint att kunna 
ge körsångarna, det visar att vi uppskattar 
dem och tar dem på allvar. 

Du är kyrkomusiker sedan över 40 år. Har 
kunskaperna om kyrka och gudstjänst för-
ändrats?
– Absolut. Kyrkoåret – vad det är, att sönda-
garna har teman, det har tappats. Idag får 
man inte lära sig sådant om man inte varit 
med i kyrkan eller fått det från föräldrarna. 
Förr hade körsångarna mer förståelse, i dag 
är de inte hemma i gudstjänstordningen. 
Jag får fler frågor om sådant idag. Det är 
också jättestor skillnad på psalmsången. 
När min kör ska vara med i gudstjänsten 
sjunger vi igenom psalmerna innan och ofta 
kan de inte nån. 

Är guiden relevant även för någon som har 
sjungit 30 år i kyrkokör?
– Jag tror att de också uppskattar en sam-
manfattning. Det kan bli en bekräftelse 
på vad de redan vet, det är aldrig fel med 
repetition.

Marita Sköldberg

Har er kör tillgång till arkivma-
terial? Bidra då till en komman-
de bok om kyrkokörernas his-
toria. Ragnar Håkanson, kantor 
och mångårig musikkonsulent 
vid kyrkokansliet i Uppsala är 
numera pensionär och teologi-
student. Sedan ett år tillbaka 
forskar han på våra svenska kyr-
kokörers historia och hoppas att 

en färdig bok ska finnas klar om 
ett år. Till detta stora och roliga 
projekt behöver han hjälp. Finns 
det arkivmaterial, protokoll, 
årsskrifter, jubileumsberättel-
ser och annat liknande material 
om din kör så skicka ett mejl till 
 ragnar.hakanson@gmail.com el-
ler ring på 0737451711. Tänk om 
just din kör är äldst av alla? 

I maj besökte Svenska Schützsällskapet 
Umeå. Jonas Östlund, musiker och organist 
i Umeå stads kyrka, hade gjort en stor sats-
ning under parollen ”Det var bättre förr!” 
tillsammans med sin kollega Lisa Oscars-
son. 

I den stora konsert som Jonas Östlund 
ledde på lördagskvällen medverkade ett 
100-tal sångare i kyrkans körer Oratorie-
kören och Turbulens, fem sångsolister, sju 
blåsare, sju stråkmusiker samt Lisa Oscars-
son på orgel. Konserten inleddes med 
12-stämmiga Kyrie, Gloria och Sanctus ur 
Sacrae Symphonia 1597 av Giovanni Gab-
rieli. Därefter följde fem stycken av Hein-
rich Schütz. Även Schützhelgens tillresta 
deltagare fick sjunga med i dessa.

Redan på fredagskvällen stod en till 
formatet mindre konsert på programmet. 
Sångsolister och en vokalensemble ur Ora-
toriekören framförde två av Tre bibliska 

Körarkiv efterlyses

Förr blev nu i Umeå
scener av Heinrich Schütz, Lisa Oscarsson 
spelade ett smakprov ur Girolamo Fresco-
baldis Fiori Musicali och Umeå stads kyr-
kas manskör sjöng en mässa av Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. Dessförinnan hade 
Svenska Schützsällskapet hållit sitt årsmöte, 
inlett repetitionsarbetet och intagit middag 
i Församlingsgården.

Vid lunchtid på lördagen fick alla sång-
are möjlighet att vila sina röster mellan 
repetitionerna inför den stora konserten på 
kvällen. Lisa Oscarsson gav då en orgelkon-
sert i kyrkan.

På söndagsförmiddagen mötte Schütz-
helgsdeltagarna kyrkokören i Umeå stads 
kyrka och fick tillsammans med den sjunga 
tre Beckerpsalmer under högmässan som 
avslutade helgen.

Nästa Schützhelg äger rum i Linköping 
den 29 september–1 oktober. 

Text och foto: Ann-Cristine Lundquist

Tomas Pleje leder Stadskyrkans manskör i 
en konsert under Schützhelgen i Umeå.

Tipsa Kyrkokörjournalen!
Har det hänt något kul i din kör? Ett stort maffigt verk, ett givande samarbete, en ny spän-
nande arbetsform? Kyrkokörjournalen vill veta vad som händer i Kyrkokör-Sverige! Skriv till 
kj@sjungikyrkan.nu eller ring på 070-2122166 så kanske det kommer med i Kyrkokörjour-
nalen. 

Om du vill berätta om något som har hänt, skriv några rader med fakta och skicka gärna 
med en bild, så är chansen stor att det hamnar på I körsvängen i kommande nummer. 



I körsvängen

Att fira Pingstdagens gudstjänst på andra 
sidan jordklotet med fyra språk: japanska, 
svenska, engelska och latin, detta påminde 
oss om att vi är ett i Kristus fast vi bor i helt 
olika delar av världen med olika kulturer 
och historia. 

Efter två års förberedelser – praktiskt, 
ekonomiskt, musikaliskt och kunskapsmäs-
sigt genom studiecirklar – var Ungdoms-
kören Con Dios i Maria Magdalena kyrka, 
Lunds östra stadsförsamling framme på 
Tokyo flygplats där värdarna hälsade ”Kon-
nichiwa!”.

Vårt mål var varken att ställa upp i en 
körtävling eller att göra stora konserter, utan 
att möta ungdomar i ett kristet gymnasium 
utanför Tokyo. Lära känna varandra, ung-
domar och lärare, genom att sjunga tillsam-
mans på båda språken, spela hand-bells och 
fira gudstjänster, där vår församlingsherde 
Lis Carlander predikade. Ungdomarna såg 
på nära håll hur Guds ord och musiken kan 
bidra till att människor förenas i vänskap 
över vår jord. Alla fick dessutom pröva på 
kalligrafi, kimono, teceremoni och japanska 
lekar som origami.

Resans program varade i tio dagar och 
var mycket intensivt. Vi besökte inte bara 

Lundaungdomar upplevde ai to heiwa 
gymnasiet utan knöt 
också vänskapsband 
i en församling nära 
Tokyo.

Där firade vi 
pingstdagens hög-
mässa tillsammans 
och ordnade gemen-
sam ”Pentecost 
Church Concert”. Där 
fick våra ungdomar 
lära sig hur en kristen 
kyrka fungerar i ett 
land utan kristna tra-
ditioner. Endast cirka 
två procent av japanerna är kristna.

Det ingick också besök på kyrkans för-
skola där vi lekte tillsammans med de små 
barnen och sedan firade andakt där barnen 
(i åldern 3–5) sjöng några japanska barn-
psalmer så ivrigt att kyrkans tak lyfte.

Vi besökte Tokyo och Kyoto för att lära 
känna både nya och gamla sidor av Japan.

Ett av våra viktiga mål var också att 
lära något om fredstanken i Hiroshima 
och besöket där gjorde varaktiga intryck 
på oss alla. Vi fick se hur fruktansvärt och 
meningslöst det är att kriga med varandra. 

Det är en viktig läxa att komma ihåg att det 
är nödvändigt att hitta en väg i fred och 
kärlek, om vi ska fortsätta leva tillsammans 
på denna planet.

Vi tror att resan gav körungdomarna 
oförglömliga erfarenheter och minnen. Vi 
hoppas att det kan visa evangeliets väg som 
går genom ai (kärlek) och heiwa (fred).

Lis Carlander, församlingsherde i Lunds östra 

stadsförsamling

Makiko Nakamura–Ottosson, kantor i Lunds 

östra stadsförsamling.

POSK går till val 
med sång och musik!

Bryt partipolitiseringen!
Det är orimligt att sekulära  
politiska partier styr i kyrkan. 
Dags för en ändring!

Mångfald och respekt!
POSK bejakar mångfalden i 
Svenska kyrkan och ser den 
som en tillgång. 

Kyrkomusikens kraft! 
Svenska kyrkan har ett rikt 
musikaliskt arv som POSK vill 
utveckla vidare. Körsången 
har en särskild betydelse, som 
folkrörelse och som uttryck för 
ideellt engagemang.

info@posk.se • 070-471 07 40
www.posk.se/kyrkoval

Svenska ungdomar provar att skriva kalligrafi un-
der ledning av elever vid Eiwa-gymnasiet.



 Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts 
kyrkosångsförbund
24–26 nov Barn- och ungdomskörhelg för 
årskurs 4–7 på Stiftsgården i Undersvik
Info: Mia Oldeberg-Huusko,  
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Linköpings stifts 
kyrkosångsförbund
30 sep Psalmfrossa på Kulturnatten i Nor-
rköping Hedvigs kyrka
7 okt Skaparkraft, konsert kl 15 med 
nyskrivna sånger och psalmer, Sankt Lars 
kyrka Linköping
15 okt Psalmfrossa i Söderköping
21 okt Barnkördag 6–11 år, musikal om 
barnrättigheter, Berga kyrka
19 nov Psalmfrossa, Åtvidaberg 
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift 
(Kurser och mötesplatser)
Info: Stiftsmusiker Karin Wall-Källming, 
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 

Skara stifts 
kyrkosångsförbund
7 okt Gospeldag i Falköping
18 nov Barnkördag i Tidaholm 
Info: Gunilla Jacobsson Gunilla.Ja-
cobsson@slu.se 
www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens 
kyrkosångsförbund
23 sep Övningsdag inför Förklädd Gud, 
Caroli kyrka Borås
2 okt Övning inför Förklädd Gud,  
Caroli kyrka
7 okt Förklädd Gud samt Missa in honorem 
i Caroli kyrka. Musikgudstjänst kl 16
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts 
kyrkosångsförbund
29 okt Körfest i Strängnäs domkyrka under 
ledning av Stefan Säfsten. Gammalt och 
nykomponerat till Luthers texter
20–22 april 2018 Ungdomskörfest på Stifts-
gården Stjärnholm
Info: Mathias Thornander, mathias.thor-
nander@svenskakyrkan.se 
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Västerås stifts 
kyrkosångsförbund
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,  
bl a Förklädd Gud
8 jan Nyårsmöte och förbundsstämma, Växjö
Info: Patrik Sassersson, patrik.sassers-
son@svenskakyrkan.se 
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Kyrkosångsförbundet  
i Lunds stift
23 sep Röstcoachdag, S:t Hans Församling-
shem, Lund
7 okt Övningsdag inför Rutters Requiem 
(RR), Lund
16 nov Övningskväll inför RR, Lund
14 okt Barnkördag med musikalen Luthers 
ungar, Lund
19 nov Stiftshögtid i Lunds Domkyrka, RR
Info: Irene Jönsson,  
irene8jonsson@gmail.com
www.lund.sjungikyrkan.nu

Hallands 
kyrkosångsförbund
14 okt Psalmfest, Gustavi domkyrka Göte-
borg, avsl. med musikgudstjänst kl 17
Info: Birgitta Eliasson, 
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
www.halland.sjungikyrkan.nu 
  

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
2 sep Övningsdag inför Psalmfest, Kungälv
14 okt Psalmfest, se Halland
Info: Gun-Britt Marcusson, gunbrittmar-
cusson@hotmail.com 
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Karlstads stifts 
kyrkosångsförbund
7 okt Stiftskörkonsert i Fryksände kyrka, 
Kantat nr 80 av Bach mm
8 okt Stiftskörkonsert i Färjelanda kyrka
31 okt Stiftskörkonsert i Karlstads Domkyrka
Info: Anders Göranzon,  
Anders.Goranzon2@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
16 sep Barnkördag 6–10 år, Alnö. Info: Lars 
Lind, lars.lind@svenskakyrkan.se
Info: Ann-Kristin Färnström 
ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se 
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Luleå stifts södra 
kyrkosångsförbund
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 
23–24 sep Stiftskyrkosångshögtid med 
70-årsjubileum, ungdoms- och vuxenkörer, 
Nederluleå kyrka
Info: ordf Siv Larsson,  
sivlarsson66@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu
Facebook – sjungmedlunk

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

Stockholms stifts 
kyrkosångsförbund
Info: Veikko Kiiver, vkiiver@hotmail.com
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans 
gosskörsförening
14–16 sep 2018 Gosskörläger i samband 
med kyrkomusiksymposiet i Uppsala
Info: Margareta Raab,  
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.se, Facebook - Svenska 
kyrkans gosskorforening

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

Svenska Schützsällskapet
29 sep–1 okt Schützhelg i Linköping med 
organisten Marie-Louise Beckman, Domkyr-
kans kammarkör och Östgöta barock 
Info: Ann-Cristine Lundquist, 
anncristine.lundquist@gmail.com
www.svenskaschuetz.se

Psalto – Kristna 
Dansgemenskapen  
i Sverige
13–15 okt Riksmöteshelg i Kungsports-
kyrkan, Huskvarna
Info: Gunnel-Maria Palmqvist, 
gunnelmariapalmqvist@gmail.com 
www.psalto.se

Kyrkosångens Vänner  
i Göteborgs stift
8 sep Seminariedag, Donsö. Henrik Tobin 
talar utifrån sin bok Ett gemensamt kosmos
14 okt Psalmfest, se Halland
Info: Rolf-Åke Fält, 
rolf-ake.falt@svenskakyrkan.se
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Förbundsinfo

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

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

Förbundskamrer
Sofia Lindström, 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

Motionera till 
förbundsstämman
Sveriges Kyrkosångsförbund håller för-
bundsstämma i Norrköping 17–18 novem-
ber, information om detta har skickats till 
delförbunden. Körer som är medlemmar 
i förbundet, enskilda personer som är 
medlemmar i delförbund med individuellt 
medlemskap samt delförbundens styrelser 
har rätt att skriva motioner till stämman. 
Motionstiden går ut 17 september. Skicka 
motioner till ekonomi@sjungikyrkan.nu. 
 Välkomna att påverka förbundets framtid! 

Nordisk kyrkosångsfest 
2018
Nordisk kyrkosångsfest hålls i Odense i 
Danmark under Kristi himmelsfärdshelgen, 
9–13 maj. Läs mer på www.nksf2018.dk. 
Från 1 oktober går det att anmäla kören till 
Odense-festen.

Barn & unga 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. 

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

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

 

Medverkande:  
Bengt Pohjanen, Lars Björklund, Magnus Malm,  
Marie-Louise Beckman, Sven och Johanna Fridolfsson
Kursavgift: 1500 kr (rabatt för arbetslag)
Kost och logi: 2700 kr del i dubbelrum 3200 kr enkelrum
Sista anmälningsdag: 22 november på www.sjungikyrkan.nu
 

Föredrag          Sång           Samtal   Gudstjänster  

V INTERMÖTE I  S IGTUNA 2018
Sjung i kyrkan

8–10 januari

I s
am

ar
be

te
 m

ed

Östersund 2–4 februari       Västerås 11–13 maj
Ändring i repertoaren: Herren lever... byts mot I påskens glada tid/arr Jeremy J Bankson (Echo) 

R I K S F E S T  2 018
Sjung i kyrkan

Kyrkoåret runt     
Från mörker         till ljus 

www.sensus.se/riksfest2018



BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
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Morgonvägen 40, 743 32 Storvreta

POSTTIDNING B

Ungdomskörfestivalen 2017 slog delta-
garrekord. 200 unga körsångare från 17 
körer runt om i landet, plus deras ledare 
och ett antal funktionärer, deltog i en 
fullspäckad festival i och omkring Olaus 
Petri kyrka i Örebro. Vivaldis Gloria var 
huvudnumret under lördagskvällens 
musikgudstjänst och jättekören deltog 
även i söndagens högmässa.

Foto: Marita Sköldberg

Rekord-
festival

Under festivalen fick Skara domkyrkas ungdomskör ta emot det stipen-
dium som i år tilldelats dem av Sveriges Kyrkosångsförbund och Svens-
ka Kyrkans Unga. Också körledaren Jonas Östlund från Umeå var på 
plats och tog emot sitt stipendium. 

Middag på Örebro slott blev det efter väl 
genomförd musikgudstjänst på lördags-
kvällen. Efter middagen underhöll körerna 
varandra i rikssalen på slottet.

Festivalen avslu-
tades med hög-
mässa i Olaus 
Petri kyrka, som 
just denna dag 
ändrat sin hög-
mässotid från kl 
10 till kl 11.


