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Ledaren

Salig blandning i stundande högsäsong
Nu börjar mörkret ta större plats än ljuset.
Vi tänder ljus och sommar och semester
börjar kännas väldigt avlägsna. Inte ens
nästa års sommar och semester finns inom
räckhåll. Vi körmänniskor är på väg in i
högsäsong, och vi har många fantastiska
höjdpunkter framför oss. Vad vore en minnesgudstjänst utan musik? För att inte tala
om julens gudstjänster och konserter! Just
nu genomförs storartat arbete i planering
och instudering.
Tänk om man kunde sammanställa all
den musik som framförs i alla våra kyrkor,
av alla våra körer under november och
december. Vilket brett spektrum av musik
vi skulle få se då! Vissa titlar framförs nästan överallt av nästan alla, medan andra titlar får endast ett framförande. Jag är säker
på att vi skulle få se musik allt från 13001400-talet till att kanske inte ens allt som
kommer att sjungas i december är komponerat ännu. Vilka kulturbärare vi är!
Ett litet tvärsnitt av bredden i detta utbud
kommer vi att sjunga vid nästa års riksfester som hålls i Vadstena, Kristianstad och
Skellefteå. Just nu arbetas det febrilt inom
Kyrkosångsförbundet och i lokalkommittéerna på dessa platser för riksfesternas

”Vilket brett spektrum av
musik vi skulle få se”
genomförande.
Snart kommer de deltagande körerna
med sina körledare och korister att lägga
ner stort arbete och möda för att kunna
komma väl förberedda till vad vi hoppas
kommer att bli en av det årets höjdpunkter.
Vi har vinnlagt oss om att välja repertoar
som är dels känd sedan tidigare och sedan
helt nytt, musik som är trestämmig och
musik som är åttastämmig, musik som är
relativt enkel att studera in och musik som
blir en utmaning. Vårt beställningsverk,
Mässa i presens med text av Tomas Boström
och musik av Johan Lindström, är inte ens
färdigskrivet ännu, så den ser vi fram emot
med stor spänning. Roligt är att se hur
de olika riksfestorterna plockar fram sin
egen lokala prägel i utformningen av ”sin”
riksfest.
Vi människor är alla på väg mot livets
höst – oavsett var i livet vi befinner oss.
Visste ni att redan vid 20 års ålder börjar
rösten att åldras? Att slemhinnorna börjar
torka inträffar redan vid 50 års ålder och så

vidare. Kroppen förändras ständigt – och
därmed våra förutsättningar för att sjunga.
Jag vill härmed slå ett slag för ordentliga
uppsjungningar. Det finns många övningar
som hjälper till att hålla rösten i trim. Ett
kort träningspass några gånger i veckan
kan göra stor skillnad för röstens spänst,
omfång och klang. Det forskas och utvecklas en del inom detta område, läs mer i
artikeln på sid 4.
Vi är som sagt alla på väg åt samma håll,
så ju tidigare man lägger sig till med goda
vanor, ju godare förutsättning ger man sig
själv för att kunna upprätthålla ett långt
sångarliv.
Jag önskar er alla många goda musikupplevelser den stundande högsäsongen!

Kerstin Baldwin
Förbundsdirigent
och styrelse
ledamot i Sveriges
Kyrkosångs
förbund

Redaktörens rader
”Själv satsar jag på att
känna mig som Marita
Sköldberg, det är svårt nog”

”Gamla gubbar ska väl inte sjunga”, sa mannen med rollator som jag träffade i Kalmar
domkyrka under en lunchkonsert.
”Varför inte?”, sa jag, och det kändes
som att han blev lite glad över att jag sa
just så.
Olika repertoar och olika körer kan
förvisso passa olika bra under olika tider i
livet, men själva sången kan aldrig få ha en
åldersgräns.
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Tyvärr tycks dock åldersnojan finnas
även på detta område. Det är inte ovanligt
att äldre körsångare säger som mannen i
domkyrkan. Och ärligt talat, hur ofta lyfts
seniorkörerna fram som förebilder i församlingarnas musikliv, eller för den delen i
Kyrkosångsförbundets verksamhet?
Flera körledare som jag har pratat med
säger dock att deras dagledig- och seniorkörer är bland det bästa de håller på med.
Och det är aldrig för sent att börja sjunga,
läs solskenshistorien i intervjun med Elisabeth Bengtson-Opitz på sid 4, så får ni se.
Jag är oerhört trött på åldersfixering. I
var och varannan födelsedagsintervju med
personer över 50 står det ”men inuti känner jag mig som 19”. Vilket väl ska betyda
att personen är en frisk fläkt, positiv, idérik

och kanske en smula fnittrig och smågalen.
Ingen 50-åring skulle drömma om att säga
att hon känner sig som 81. För då vore hon
ju trött, bakåtsträvande och tråkig.
Min erfarenhet säger dock att 81-åringar
kan vara precis lika positiva, idérika och
smågalna som 19-åringar (fast kanske inte
lika fnittriga), och vice versa. Det man kan
hoppas är att 81-åringarna generellt är lite
klokare (och äter fler mediciner).
Själv satsar jag på att känna mig som
Marita Sköldberg, det är svårt nog. Journalist kan jag identifiera mig som, körsångare,
lite skogsmulle, mamma, dotter, syster,
förhoppningsvis vän. Till det kommer en
rad mer eller mindre goda egenskaper, som
jag är mer eller mindre medveten om. Men
att identifiera mig med en ålder, det känns
totalt meningslöst.
Så egentligen finns bara en sak att säga,
till alla: Sjung!
Marita Sköldberg
Redaktör
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Var är körerna?
kulturprojekt om livsfrågor bland Svenska
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500
pendier ut. 500 000 kronor går varje år till   mare 5Bytardag
  
körer.
nyskapande kulturprojekt om livsfrågor. I år
Nästa
är det åtta projekt bland sammanlagt 376
chansAllhelgo
att natid
ansökningar som får stipendier.
Kroppkärrskyrkan
Det handlar om teater och skönlitteratur,Kulturcafé skicka in en
ansökan är
design och fotografi, film och en föreställ
Upplev15
Betlehem
ning med tre musiker. Men var är körerna? Höstbasar mellan
mars och 31
Finns de bland de 368 sökande som inte
maj nästa år.
fick några pengar, eller söker de inte? För Luciahö
gtid
Gör det!
nog måste det finnas gott om nyskapande
    





Kom  och  fynda  bland    
begagnade  barnprylar.    
Söndag    25  sept  12.00-14.00  
             "
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Vuxna  går  Luciatåg  för  barnen  -    
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Kontakt:  Helena  eller  Marie  tel:  14  19  30    

  
             "   
             !   
            Tisdag       20  decem ber    
            18.00  -   20.00  
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kronor i kulturstipendium från Svenska kyrkan för att tillsammans med Västanå teater skapa ett Bibelberättelsernas hus.
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Ernal och Sjöberg skrev Nära heliga
Redaktörer gör ibland misstag. Av någon
förunderlig anledning nämndes i förra num
ret bara de fem ”gamla” helkomponerade
mässorna som finns i boken Gudstjänstsång, ny mässmusik för Svenska kyrkan.
Men det finns också en sjätte helkompone
rad mässan som skrevs ny inom projektets
ram. Detta nämndes i artikeln, men inte
mässans namn eller vilka som gjort den.

Mässan heter Nära heliga. Texten är skri
ven av Sigbritt Ernal och musiken av JohanMagnus Sjöberg.
Ytterligare ett mässmisstag gjordes i förra
numret. I artikeln om mässan Om jag tror
på en Gud är det första citatet som fanns
med taget ur mässans titelsång och inte från
något solo.

Kristianstad och Skellefteå är toppen
Redaktören, som ser fram emot att nästa
år för första gången få uppleva den mäktiga
sången under en riksfest, har haft förmånen
att besöka samtliga tre riksfeststäder inför
Riksfest 2012.
Redaktören visste i förväg att Vadstena
är en väldigt mysig stad med intressanta
kyrkliga anor, något som verkligen har be
kräftats.
Vad redaktören inte riktigt visste var vilka
härliga städer Kristianstad och Skellefteå
är. De ljuvliga kastanjerna i Tivoliparken och
den mystiska stillheten vid Vattenriket – båda
mycket nära Heliga Trefaldighets kyrka –
gjorde mig i maj alldeles betagen och fick
mig att börja längta efter att åka tillbaka vid
samma tid nästa år. De skojiga kyrkbän
karna, olika allihop, vill jag också se.
Det intressanta ljuset och färgerna intill
älven i Skellefteå, och de coola människorna
där, fick mig i september att börja längta
efter att få åka tillbaka dit vid samma tid

nästa år.
Det är sedan länge fullbokat till riksfesten
i Vadstena. Till Kristianstad och Skellefteå
finns det i skrivande stund (12 oktober) fort
farande plats kvar. Hoppas att vi ses!

Tidning för Svenska kyrkans körer.
Utges av Sveriges Kyrkosångs
förbund, SKsf.
Ansvarig utgivare Lena Fagéus
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Vilken kör sjunger
du i?
– Dels sjunger jag
i kören Till Glädje i
Kumla församling.
Sen sjunger jag i Hallsbergs kyrkokör och
lite i Viby kyrkokör också. I Hallsberg bör
jade jag i mitten av 70-talet. Min syster var
körledare där då. Till 1 advent hade hon då
ligt med basar. Hon behövde en trumpetare
också och min son spelade trumpet. Så jag
började och sen rullade det på. I Till Glädjekören började jag in på 2000-talet.
Var och när sjunger ni i kören Till Glädje?
– Om jag får tro vår körledare är vi den
flitigaste kören i Kumla. Vi sjunger på fyra
olika äldreboenden. Ibland inbjuds vi till
väntjänstens möten och någon gång per
termin sjunger vi i Hällabrottets kyrka och i
Kumla kyrka. I september var det återinvig
ning av församlingshemmet, och då sjöng
alla Kumlakörerna tillsammans. Vi sjunger
nog i genomsnitt två gånger i veckan, våra
onsdagsövningar blir ofta ersatta med
något besök.
Hinner ni öva då?
– Jo, det gör vi de andra veckorna. Vi övar
in nytt hela tiden, man får inte stagnera.
Vad är det för skillnad mellan kyrkokörerna
och Till Glädje-kören?
– I Till Glädje sjunger vi alltid dagtid. Det
är ett enklare sortiment, jag tycker ibland
att det kunde vara lite mer stämsång. Om
vi sjunger fyra-fem sånger är kanske en
eller två i stämmor. Vi sjunger lite mer folk
sånger, som kan pigga upp de gamla.
Vad är det bästa med att sjunga i kör?
– Förutom själva sången är det roligt att
träffa kamrater som har samma hobby. I
Hallsbergskören har vi varit tre eller fyra
gånger i Skottland och sjungit, och med
Vibykören har vi varit i Cornwall. Det är ro
ligt att resa runt och träffa andra.
Marita Sköldberg
Foto: Svea Eriksson

I Kristianstad blommar kastanjerna för fullt
när det är dags för riksfest i maj.
Foto: www.fotoakuten.se
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Det är aldrig för sent att utveckla
en god sångröst Anti-Aging – röstvårdskoncept
på vetenskaplig grund

Oskarshamns folkhögskola. Hon träffade
Karin Lundborg Folkegård, som då jobbade
där, och hennes kollega. De två gick sedan
en kurs i Hamburg och bjöd in Elisabeth
att hålla en kurs för körledare sommaren
2010. I år blev det en repris, men med fler
körsångare.

Genomtänkt mönster

Anti-Aging för rösten är ett koncept
för röstträning som snabbt spridit
sig i Tyskland. Bakom programmet
med fyra steg står den svensk-tyska
sångprofessorn Elisabeth BengtsonOpitz. Nu har konceptet gjort sina
första insteg i Sverige.
Det är tolv år sedan Elisabeth BengtsonOpitz tog fram ”Anti-Aging für die
Stimme”, som hon sedan dess också har
tagit patent på.
Det hela började med ett behov hos
hennes studenter på musikhögskolan i
Hamburg.
– Det hade kommit äldre körsångare till
dem och ville ha lektioner. Mina elever blev
skräckslagna, för de hade aldrig jobbat med
äldre röster.
Det blev ett pilotprojekt där tio kvinnor
mellan 65 och 80 fick gå igenom ett program med många övningar.
– Framgången blev överväldigande.
Efter sex veckor kunde alla sjunga vackert
igen. Sen kom körledare och ville lära sig,
och nu är det här en jättegrej.

Turnéer med Taubekvartett
Elisabeth Bengtson-Opitz har levt nästan
hela sitt vuxna liv i Tyskland. I yrkesrollen
som operasångerska och sångmetodiker
har hon sällan varit i hemlandet och hennes röstträningskoncept har tills nyligen
varit tämligen okänt här.
De senaste somrarna har hon dock
gjort Sverigeturnéer med Wingakvartetten
som hon grundat med fyra av sina musikstudenter i Hamburg. Det ledde till att
Elisabeth Bengtson-Opitz blev inbjuden till
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I våras slutade Elisabeth sin tjänst som
professor på musikhögskolan för att ägna
sig helt åt Anti-Aging. En metodikkurs har
hon dock kvar på musikhögskolan.
– Jag utbildar unga människor i den här
metodiken. På så sätt får jag medarbetare.
Under veckoslutskurserna är de fyra
ledare, så att de 60 deltagarna kan dela upp
sig i fyra grupper och öva intensivt.
För det är övning som gäller. Det handlar inte om genvägar, egentligen inte om så
mycket nytt, men om ett noga genomtänkt
mönster, byggt på vetenskaplig forskning.
Den första delen handlar om andningen.
– Innan alla har förstått detta med andningen går vi inte vidare.
Steg två handlar om käken, steg tre
om att forma läpparna och steg fyra om
tungan. Till sin hjälp med övningarna har
hon haft sin dotter, Sophie Opitz, som är
idrottsterapeut.

Bestseller om rösten
Så småningom tröttnade Elisabeth på att
ständigt trycka upp kopior på materialet. Så
hon samlade det i en bok som kom ut 2007.
– Den blev en bestseller, säger hon med
viss förvåning i rösten.
Nu säljs den tredje upplagan av AntiAging für die Stimme. Och förra året kom
en uppföljare, Anti-Aging für die Stimme 2.
– Den handlar mycket om finmotorik.
Många kommer inte dit, den är för de
riktigt äregiriga, säger Elisabeth och småskrattar.
Det finns ett 25-tal övningar i den första
boken, några i flera steg.
– Låt det ta tid, säger Elisabeth. Börja
med lätta andningsövningar, kombinera
sen med käken. Det är realistiskt att det tar
två år för kören att gå igenom allt. Många

Elisabeth Bengtson-Opitz
tre-i-topp för en god röst
1. Håll din kropp i god kondition
2. Gläd dig över dina toner
3. Gör dagligen ditt övningsprogram
(i Anti-Aging-kurserna får deltagarna
ett eget program utifrån de övningar
som passar just dem bäst)

har mina övningar som bas, och hittar
också på sina egna.

Avskaffa stödet
Elisabeth Bengtson-Opitz vill avskaffa
begreppet stödet. Men i Sverige verkar det
vara särskilt svårt, säger hon.
– Jag har aldrig hört en människa som
kunnat umgås bra med detta ord. Pratar
man med amatörsångare om stödet blir de
alltid spända i magen. Vi talar i stället om
det fria flödet. När alla de fyra stegen koordineras – andningen, käken, läpparna och
tungan – fungerar det fria flödet.
Att konceptet har namnet Anti-Aging
för rösten beror på starten.
– Första målgruppen var äldre körsångare, men det är precis lika bra för alla
röster, säger Elisabeth.
Hon hävdar att man alltid kan hjälpa
friska människor som har sjungit i kör att
få tillbaka en god sångröst. Men det är inte
bara körsångare som går hennes kurser,
utan även skådespelare, lärare, halsopererade och människor som helt enkelt vill
lära sig att sjunga.
– Jag hade en gammal herre på 80 år
som aldrig hade sjungit förr i hela sitt liv.
Han kunde bara producera en ton. Men
han begrep vad det handlade om och när
han var 84 hade han utvecklat en fin tenorröst. Vid 85 gick han med i en kyrkokör i
Kiel, när han var 87 kom han och sa ”jag
vill allt bra gärna sjunga ett högt C” – han
ville sjunga en särskild operaaria. När han
var 88 kom han och sjöng den. När han var
90 dog han, men då hade han haft sitt höga
C i två år.

Marita Sköldberg

Fotnot. Anti-Aging für die Stimme kan beställas via
Der Timon Verlag, www.timon-verlag.de.
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Birgitta Andersson, Margit Ribbing och Monika Eriksson trampar
på gröna bandet och tappar hakan.

Gympapass
för röstvård
– Anti-Aging
i Kalmar

Anti-Aging i riksfester

Under Riksfest 2012 i Kristian
stad och Skellefteå kommer
Karin Lundborg Folkegård att
leda en av verkstäderna. Där
kommer hon att låta deltagarna
prova på Elisabeth BengtsonOpitz sångkoncept Anti-Aging
für die Stimme.

Även en röst förslappas om den
inte tränas. Men en bra röstträning
handlar inte bara om sång, utan om
att hålla hela kroppen i gång. Det
har Karin Lundborg Folkegård och
några av hennes körsångare i Kalmar tagit fasta på.
Ibland är tidningens begränsningar tydliga.
En filmkamera och en kunnig filmare hade
gjort denna historia betydligt mer rättvisa.
Dra ut det gröna bandet på vvv, massera
käken på haaa, truta med läpparna på moå-o-å och jobba med tungspetsen på t-t-t-tgör sig klart bättre i ljud och rörlig bild än i
skrift och stillbild.
Det är röstvård i S:ta Birgitta kyrka i
Kalmar. Fyra kvinnor och deras körledare
kör ett gympapass varje onsdagseftermiddag.
– Det är väldigt nyttigt det här, och
roligt, säger Monika Eriksson just innan
Karin Lundborg Folkegård, kyrkomusiker
i S:ta Birgitta församling, sätter i gång röstvårdspasset med en pendelrörelse.
Först gung i knäna, sen fem armar som
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Karin Lundborg Folkegård.

pendlar fram och tillbaka på in- och utandning med ft och sjt.
– Armen som pendlar blir längre, det
ser man till och med, säger Karin Lundborg
Folkegård och byter pendelarm.
När alla armar har förlängts är det dags
att ta fram de neongröna banden. Kvinnorna drar, en och en och två och två, och
andas i takt med dragandet.

Anammar Anti-Aging
Karin Lundborg Folkegård har länge haft
ett stort intresse för röstvård. När hon kom
i kontakt med Elisabeth Bengtson-Opitz
Anti-Aging-koncept (se artikel på förgående sida) kände hon genast att detta måste
hon anamma.
– Det är egentligen inga märkvärdighe-

ter, men man får upp ögonen för hur viktigt
det är att hålla kroppen i gång. Man lär sig
att hushålla med luften, att få bärighet i
tonerna.
Strax efter att Karin vintern 2010 började sin tjänst i S:ta Birgitta församling
inbjöd hon sina körsångare i Birgittakören
till röstvård. De fyra kvinnorna har varit
med sedan dess.
– Så fort hon erbjöd det nappade jag,
den chansen måste man ta. Vi har lärt oss
jättemycket, tycker Mona Karlsson och
de andra håller med. De tycker att fler i
kören skulle vara med, för de märker stor
skillnad.
– Man får mer kraft att få ut ljuden, man
använder musklerna mer och kan ta högre
toner, säger Margit Ribbing.
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Pustpaus under körövningen.

Karin Lundborg Folkegård i aktion med Birgitta Andersson och Margit Ribbing i bakgrunden.

Knälyft till kullens topp
Men hela kören får också sin dos röstträning. Karin har långa uppsjungningar.
Kvällen innan har de fyra damerna och alla
deras körkompisar inlett övningen med att
med höga knä- och armlyft bestiga en hög
kulle för att titta på den vackra utsikten.
Visserligen bara bildligt, men alla är med
på vandringen.
De fyra stegen i Anti-Aging är med
under uppsjungningen, om än i liten skala;
andning, käke, läppar, tunga.
Efter några mer eller mindre nonsensiga
ramsor går uppsjungningen nästan omärkligt över i sångövning. ”Vi väntar, o Herre,
ge liv åt ditt ord, kom helige Ande, ge liv åt
vår jord” inleds en av satserna i den svenskzimbabwiska mässa – Sondo-mässan sammanställd av Martin Svensson – som kören
några veckor efter Körjournalens besök ska
göra tillsammans med två grannkörer.

6

Herrarna, här Sven-Roland Holmér och Sune Dicksson på
ordinarie körövning, har varannan vecka egen stämövning.
Då blir det också lite extra röstträning.

– Herrarna ska tappa hakan på förvandla, säger Karin när kören så småningom har övergått till Carl-Bertil
Agnestigs melodi på Öppna mig för din
kärlek, som snart ska sjungas på en gudstjänst.

Egen övning för herrarna
Herrarna, som är tre, får också lite extra
röstvård. Sedan kören ändrade övningsdag
är två av dem varannan vecka upptagna på
annat håll. Då får herrarna en egen stämövning en annan tid. En av dem, Sven-Roland
Holmér, har varit med i röstträningsgruppen några gånger. Han började sjunga i kör
på äldre dag och är glad så länge han får
vara med, säger han.
Och visst gäller det att träna för att hålla
rösten i gång.
– När man är i vår ålder måste man
sjunga varje dag för att behålla rösten, säger

Monika Eriksson, i röstvårdsgruppen. Eller
damkvartetten, som de kom mer fram till
att de ska kallas när de på Domssöndagen
ska sjunga i gudstjänsten.
Tre av dem sjöng på en gudstjänst i
våras.
– Det lät så bra, tycker Karin.
– Men så hade vi övat mycket också,
säger Birgitta Andersson.
Övandet på hemmafronten är det dock
lite si och så med, medger de fyra.
– Det ska ni egentligen göra, säger
Karin, tio minuter varje dag för att få full
effekt.
– Det är en samvetsfråga om man tränar
hemma, säger Margit Ribbing lite försiktigt.
Men bara jag är här känner jag att det gör
nytta.

Text och foto: Marita Sköldberg
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Nyheter

Ny bok om körforskning

Föreningen Sveriges Körledare har tagit
fram en ny bok om körforskning. Boken
heter Körsång påverkar – forskare berättar
och har gjorts i samarbete med forskarna
Töres Theorell, Fredrik Ullén, Anne Haugland Balsnes, Karin Johansson, Ursula
Geisler och Dorota Lindström.
I boken berättar forskarna om körsångens betydelse ur olika vetenskapliga
aspekter. Syftet är att körledare ska finna
kunskap för att bli stärkta i sin yrkesroll.
Redaktörer har varit Gunnel Fagius och
Lena Ekman Frisk.
Boken presenterades i förra veckan i
ett seminarium under Sveriges Körledares
körledarkonvent i Falun.

Sjökvists körer flyttar och läggs ner

Storkyrkans kör läggs
ner. I slutet av augusti
kom beskedet att det
inte blir någon fortsättning för en av Svenska
kyrkans mest namnkunniga körer.
Körens
dirigent
Gustaf Sjökvist gick i
somras i pension från sin tjänst som domkyrkoorganist i Storkyrkan i Stockholm. I
samband med det drogs en musikertjänst in
i domkyrkoförsamlingen och en ny musikalisk profil utarbetades. Där ingår alltså inte
Storkyrkans kör. Körmedlemmarna har
protesterat mot beslutet, som dock fått kyrkorådets stöd. Gustaf Sjökvist har lett Storkyrkans kör sedan starten för 44 år sedan.
Gustaf Sjökvists kammarkör är en
annan, fristående kör, men som också
haft Storkyrkan som hemmascen. Den har
flyttat till Ersta kyrka och ingår nu i Ersta
kyrkas nya konsertserie. Bland annat gör
kören där Brahms Requiem i november.

Alla orglar i bok i
Strängnäs

Strängnäs stifts alla piporglar finns nu
samlade i en bok. Boken Klanger från fyra
sekel släpptes på en särskild orgeldag i
domkyrkan i Strängnäs i slutet på september. Boken bygger på en orgelinventering
av alla 281 piporglar i stiftets 234 kyrkor
och kapell. Inventeringen gjordes 2008 och
2009 av orgelbyggaren och prästen Dag
Edholm. Till boken finns också en cd med
nyinspelad musik från 16 av orglarna.
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Karin Runow får
Aulénpriset
Karin Runow, kyrkomusiker i Sollentuna, är 2011 års Aulénpristagare.
Hon får priset för sitt körarbete med
barn och unga och inte minst för de
sånger, musikaler och den mässa
hon har skrivit för barn.
Karin Runow möter upp i kaféet i den nya
betongkyrkan i Sollentuna centrum. Turebergskyrkan invigdes 2 advent i fjol. Från
entrén är det lika enkelt att gå in i kyrksalen som kaféet, inga dörrar skiljer dem åt.
– Det är en ny kyrka med diakonal
prägel och meningen är att vi ska ha någon
form av gudstjänst varje dag, berättar
Karin.
Det är morgonbön på vardagarna, två
mässor i veckan, lunchmusik, tisdagsgospel med mera. Varannan lördag inbjuds
till Barnens Katedral, då Karins kör för
4-6-åringar sjunger i den korta gudstjänsten.
– Det är mycket att producera för att
skapa öppna mötesplatser och det gör att
det blir mindre av traditionella konserter.
Körerna finns med i kyrkans veckorytm,
säger Karin.

Tillbaka till nygammal tjänst
Hon började arbeta som kyrkomusiker i
Sollentuna 1988. För några år sedan ville
hon röra på sig och jobbade tre år i Märsta pastorat. Men det myckna bilåkandet
mellan småförsamlingarna var tröttande
och när hennes egen tjänst i Sollentuna
blev ledig sökte hon. Det var ändå som att

komma till en ny tjänst, inte minst eftersom
hela arbetslaget snart skulle flytta till den
nya Turebergskyrkan.
Under uppväxten sjöng Karin Runow
i kyrkans körer, i Adolf Fredriks musikklasser och på Södra Latins gymnasium.
På 80-talet startades Sollentuna Gospel av
hennes nuvarande kollega Per Olsson, och
hon gick med.
– Jag tycker om klassisk musik också,
men gospeln har det fysiska, det är andra
utmaningar där.
Nu har hon lett ungdomsgospelkören
under många år, tillsammans med Per Olsson. I några söndagsgudstjänster sjunger
gamla körmedlemmar i en tillfällig kör
kallad Old school gospel choir. Alla Karins
barnkörer har gospel i namnet; Lillgospel,
Minigospel och Juniorgospel.
– Sollentuna Gospel är stor här, och
barnkörerna strävar dit kan man säga, men
de sjunger allt möjligt.
Vilket bevisas när Karin under övningen
med de fjorton 11-15-åringarna i Juniorgospel tar upp Dona Novis Pacem och de
unga rösterna fyller ut rymden i kyrksalen
med ljuva toner.

Skriver för sina körer
Karins musikskrivande handlar om att
skriva för sina egna körer.
– Skulle jag inte haft några körer skulle
jag inte ha skrivit musik. Jag behöver veta
vem jag skriver för.
När en annan kör ville göra hennes

Lindström-stipendiet till Alinder
Ytterligare
en kyrkomusiker uppmärksammas under
Sveriges
Kyrkosångsförbunds
stämma i
Ersta 28
oktober. Det är Håkan Alinder, som får
årets Lindström-stipendium. Håkan Alinder är numera pensionär men har under 35
år arbetat som kyrkomusiker i Vreta klos-

ter, där han bland annat var ledare för fem
körer. Han skriver också musik för både
vuxen-, barn- och ungdomskörer. Under
fjolåret färdigställde han mässan Missa
Vretensis som framfördes under årets
ungdomskörfestival i Falun. Mässan finns
också utgiven på SKsf Förlag.
Stipendiet, som är på 10 000 kronor,
delas ut till minne av kyrkomusikern Curt
Lindström ”till den kyrkomusiker, som
genom brobyggande musikarbete i Kristi
Kyrka väl förvaltar sin gåva ’Gud till ära
och församlingen till uppbyggelse’”.
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Karin Runow med Juniorgospel och
delar av Minigospel. Orgelskåpet och
altaret i Turebergskyrkan, invigd 2010,
är gjorda av spillvirke. Nästan all inredning är gjord av återvunnet material.

Karin Runow gillar den återvunna profilen
i Turebergskyrkan. Ljusbäraren är gjord av
plåt och armeringsjärn.

musikal Ogräs i rabatten kom tanken att
också ge ut den. Eftersom hennes man hade
ett mediaföretag var steget inte så långt, och
efterhand plockade Karin fram ytterligare
några musikaler som legat i byrålådan.
Många av de enstaka låtarna, däribland en
hel del gospel för barn, har hon gett ut i
fyra häften med namnet Come on children.
En mässa för barn finns också utgiven;
Bara vara barn, den är ett beställningsverk
av Högalids församling.
En blå dörr står något malplacerad vid
orgeln inne i kyrksalen. Den är ett tecken
på att kören Minigospel, med 60-talet
7–10-åringar, just har satt upp Karins senaste musikal, Ängel utan vingar.
Det viktigaste när man skriver för barn,
säger Karin, är att det fungerar. Med det
menar hon att det ska vara rätt läge för
rösterna och att musiken ska vara rytmisk
och logisk – inga snarlika slingor i olika
verser, utan exakt likadant.
– Texterna ska inte tvinga på barnen
någon bekännelse. Men de ska hjälpa dem
att förstå lite mer om det andliga livet och
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Gustaf Aulén (1879-1977) var teolo
giprofessor och biskop i Strängnäs.
Han skrev musik och var aktiv i Sveri
ges Kyrkosångsförbund (SKsf). Gustaf
Auléns prisfond instiftades i samband
med hans 80-årsdag och förvaltas
av SKsf.
Prisfondens ändamål är att genom
att dela ut en prissumma, nu 10 000
kronor, ”belöna den som gjort särskilt
goda insatser i fråga om nykomposi
tion av sakral körmusik eller på annat
framstående sätt främjat kyrklig kör
verksamhet”.
Karin Runow får priset bland annat
för att ”hennes musik präglas av
sångglädje, med lång erfarenhet av
hur barns röster fungerar, hennes tex
ter visar god insikt i barns tänkande
och har en begriplig teologi.”
Priset delas ut under SKsf:s för
bundsstämma 28 oktober.

Karin Runow får priset bland annat för att ”hennes musik
präglas av sångglädje, med lång erfarenhet av hur barns
röster fungerar, hennes texter visar god insikt i barns tänkande och har en begriplig teologi.”

också om sig själva.
Gränsen kan vara hårfin, medger Karin,
inte minst när det gäller gospel. Hennes
gospellåtar är på engelska, de andra på
svenska.

Måste vara roligt
När det gäller att jobba med barn har hon
en ledstjärna:
– Det ska vara roligt. Man kan pressa ett
barn till vad som helst, men om det inte är
kul har man missat hela poängen. Samti-

digt är det viktigt att barnen får chansen att
göra sitt allra bästa, och då får jag inte lära
ut fel.
Karin småfirade årets Aulénpris med
några vänner redan dagen efter att hon fick
beskedet.
– Jag blev otroligt glad. Det är kul att de
valde någon som skriver för barn. Ju fler
barn som får tillgång till kyrkans musik,
desto fler är det som känner sig hemma i
kyrkan.

Text och foto: Marita Sköldberg
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Dagledigkörer med många vinnare
Mycket glädje, många framträdanden och en välblandad och inte alltför svår repertoar. Det tycks förena
många dagledigkörer som finns i
Svenska kyrkans församlingar.
Svenska kyrkan har över 60 000 körsångare
i sina vuxenkörer. Någon mer detaljerad
statistik än så finns inte. Så ingen vet hur
många exempelvis dagledig- eller seniorkörsångarna är.
Att dagledigkörer är bra för många

behövs det dock ingen statistik för att
förstå. Körledarna slipper vika ännu en
kväll för jobbet och många äldre går hellre
till kyrkan på dag- än kvällstid. En del av
körerna har ett vidare åldersspann än just
seniorer och för många andra daglediga,
exempelvis sjukskrivna, har dagkören stor
betydelse. Många är också de som har
glädje av att höra körerna sjunga, till exempel på äldreboenden.
Flera körledare som Körjournalen har
varit i kontakt med vittnar om sina dag

7frågor till 6 körer
Körjournalen tog pulsen på dagledigkörerna genom
att ställa några frågor till ett antal utvalda körer.
1. Vad heter kören och varför heter den så?
2. Vilken församling tillhör kören?
3. Hur många är ni och hur ser fördelningen ut kvinnor/män?
4. Vad har ni för repertoar?
5. Sjunger ni flerstämmigt?
6. I vilka sammanhang sjunger kören upp?
7. När övar ni, och vem är körledare?

ledigkörers stora betydelse.
– Jag tror att det betyder mycket för
seniorsångaren att känna att man duger,
att man kan göra en insats och få vara med
i en gemenskap som inte bara är tillfällig.
”Min” seniorkör sjunger en gång i månaden
på ett äldreboende här i Hallsberg och det
är betydelsefullt både för sångarna och för
de boende som får besök av oss, säger Anna
Martinson, kyrkomusiker i Hallsberg.
Marita Sköldberg

Fantasifulla namn
Medan kyrkokörer i allmänhet har
väldigt
stereotypa namn flödar fantasin blan
d
dagledigkörerna. Minst lika mycket
som
hos barn- och ungdomskörerna.
Visst
finns det en hel del som heter ”Sen
ior
kören” kort och gott, men många
har
helt andra namn. Här kommer någr
a
exempel.
Allemanskören i Malmö
Cantare i Sköndal
Diakonikören i Arboga
Glada Röster i Hyssna
Koralkören i Tibro
Lågorna i Brunflo
Mogna Röster i Norrköping
Old Singers i Väsby
Optimisterna i Sveg
Solsångarna i Alster-Nyedsbygde
n
Tisdagsdamerna i Skattskärr
Tonalerna i Flen

Carpe Diem
”Vi har sjungit Trazan och
Banarne-sånger när vi hade
en församlingsdag”
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1. Kören för daglediga heter ”Carpe diem” och det heter den därför att vi vill lyfta
fram vikten av att ”ta vara på dagen och stunderna som vi får”.
2. Vi tillhör Svenska kyrkan i Hallsberg.
3. Vi är cirka 15 deltagare varav två är män.
4. Vi sjunger till största delen kyrkomusikalisk repertoar eftersom vi är en församlings
kör, men vi sjunger också annan repertoar till exempelvis församlingsaftnar. Vi har
bland annat gjort sångspelet Mäster Wolfgang och vi har sjungit Trazan och Ba
narne-sånger när vi hade en församlingsdag med tema Karibien. Vi sjunger sånger
från när och fjärran. Vi har ett stort engagemang i våra vänförsamlingar i Estland
och Tanzania vilket gör att vi också provar att sjunga både på swahili och estniska.
6. Vi sjunger på ett äldreboende i samband med gudstjänst en gång i månaden. Vi
medverkar ett par gånger per termin med sång i våra gudstjänster. Dessutom gör
vi någon mer omfattande musikalisk satsning vid en musikgudstjänst eller försam
lingsafton varje år.
7. Vi övar på onsdagar klockan 13.30-15.00 inklusive kaffepaus. Körledare är Anna
Martinson
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Inga särskilda arrangemang
för äldre
Seniorkörerna är välkomna på
arrangemangen för vuxenkörer.
Särskild verksamhet för äldre körsångare är obefintlig, visar Körjournalens rundfrågning bland Sveriges
Kyrkosångsförbunds delförbund.

Längst till höger Bengt-Åke
Nordling, bredvid honom
Stig Fredriksson, Ingrid Nilsson m fl i Non-Stopkören
Boteå.

Foto: Kristina Hellberg

Körjournalen frågade samtliga 16 stiftsdelförbund om de har några arrangemang
särskilt inriktade på äldre körsångare.
Svaren visar att inget delförbund har eller
har haft någon sådan verksamhet, men i
Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund har
det diskuterats.
– Frågan har kommit upp på senaste styrelsemötet och kanske blir det något i framtiden, säger sekreterare Peter Bengtsson.

”Våga sjunga” lockar
Några av delförbunden uppger att vissa
arrangemang tycks särskilt lockande för
just äldre körsångare.
– Jag tycker att pensionärerna verkar
vara i majoritet vid till exempel Våga
Sjungadagen, säger Erik Johansson i Skara
stifts kyrkosångsförbund.
– Vi hade i februari en dag för Alla
kan sjunga-körer, där medelåldern är hög,
berättar Eva Jonsson i Stockholms stifts
kyrkosångsförbund. Den leddes av Anki
Hjulström, Göteborg och Ingrid Damstedt
Holmberg, Lidingö. Ett 80-tal körsångare
hade hörsammat inbjudan. De tyckte att

det var så inspirerande och roligt så de ville
ha en fortsättning. Det planeras en ny dag i
februari 2012.

Ingen känner sig gammal
Andra delförbund svarar att äldre körsångare är lika välkomna som yngre på
de arrangemang som finns för vuxenkörsångare, och att det är många äldre som
kommer på inspirationsdagar, koristkurser
och kyrkosångshögtider.
Birgitta Eliasson, sekreterare i Hallands

Morgonstund

kyrkosångsförbund, har en annan infallsvinkel på frågan.
– Äldre personer säger ofta ”Nej, jag
känner mig inte gammal”. Det är känsligt
att säga att man skulle vara Gammal!
Marita Sköldberg
Fotnot. Kristna Dansgemenskapen har inte heller
någon verksamhet just för äldre dansare.

”Alla som är daglediga är ju inte pensionärer”
Foto: Ina Svartling

måndag förmiddag
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rud.
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24,
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Just
3.
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år
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kort- eller långtidssjukskrivna. Det
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7. Körledare är Anders Fredriksson.
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”Vår barnkör heter Tutti-Fruttikören så Non-Stop låg inte så långt bort”

1. Vår pensionärskör heter Non-Stopkören. Namnet har den
fått efter ett förslag av körens första medlem. Det var för 19
år sedan. Vår barnkör heter Tutti-Fruttikören så Non-Stop
låg då inte så långt bort. Kören är även känd för att kunna
sjunga mycket och länge …
2. Kören hör till Boteå församling, men har deltagare även från
Överlännäs-, Multrå/ Sånga-, Sollefteå-, Styrnäs och Tors
åkers församlingar.
3. Vi är 19 personer, ungefär lika många sopraner, altar och
basar. Den har varit en renodlad (tvåstämmig) damkör, med
cirka 12–15 medlemmar, fram till hösten 2010, då förärades
vi med herrar.
4. Vi sjunger både sakralt och profant. Nu i höst sjunger vi
Lasse Berghagen-sånger. I våras sjöng vi svenska psalmer
på Nicke Sjödin-mål och -text.
5. Vi sjunger allt från enstämmigt till trestämmigt.
6. Vi sjunger på gudstjänster, musikgudstjänster, vårdinrätt
ningar, församlingsaftnar.
7. Vi övar på torsdagar kl 10.00–12.00. Körledare är Eva Rosell.

Foto: Kristina Hellberg

Non-Stopkören

Övre bilden, I förgrunden Bernt Fritz och Kurt Fredriksson. Undre bilden, Ester
Bodin och Ingrid Nilsson i Non-Stopkören.
Foto: Nils-Erik Olausson

”Vi är en damkör”

Pluskören

1. Pluskören. Kören är till för dem som är 65 år och
uppåt, det vill säga nått pensionsåldern och önskar ha
körsång som en dagsverksamhet.
2. Svenska kyrkan Östersund, ”Stora Kyrkan”.
3. Vi är cirka 20 stycken och är en damkör.
4. Psalmer, visor, schlager, klassiskt, pop.
5. Vi sjunger en- till trestämmigt.
6. Gudstjänster, kyrkkaféer och andra kyrkliga ”happe
nings”, seniorboenden.
7. Torsdagar kl 10-12. Körledare är Ingrid Persson.
  

Prenumerera på
Körjournalen
Helårsprenumeration,
6 nummer, 132:Mängdrabatt ges från
sex prenumerationer med
samfakturering.
Läs mer på
www.sjungikyrkan.nu eller
mejla
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Tipsa Körjournalen
Har kyrkokören förändrat
ditt liv?
Har din kyrkokör ett jättekul
projekt på gång?
Har din kyrkokör en fiffig
lösning på ett vanligt pro
blem?
Tipsa Körjournalens redaktör
Marita Sköldberg på
070-21 22 166 eller
kj@sjungikyrkan.nu

ERFA-kören sjunger på seniordagen i Stadshuset i Skellefteå. Temat för dagen var ”Hälsa hela livet”. 40-talet olika
föreningar och verksamheter var representerade.

ERFA-kören

1. ERFA-kören. Det är en förkortning av ERFArenhetskören. Från
början hette kören bara Sankt Olovs Pensionärskör men kören
ville byta namn. Förslaget var då först Seniorkör. Men att byta
från Pensionär till Senior tyckte jag (körledaren) var för liten änd
ring, skall man byta så skall man göra det rejält. Att ha erfarenhet
är något positivt så därför blev det ERFA-kören.
2. Kören tillhör Skellefteå Sankt Olovs församling.
3. Vi är cirka 20 för tillfället. Vi säger att kören är för 60+, nu är
åldrarna cirka 66-93 år. Det är tre basar, två tenorer, fyra altar
och resten sopraner. Kören har råkat ut för några dödsfall den
senaste tiden, detta är väl det som känns tyngst för körmedlem
marna.
4. Vi sjunger mest sånger som passar i kyrkans sammanhang men
även lite profant som blandas in i programmet när vi sjunger på
till exempel musikcaféer.

”Kören tycker om att röra sig
och spelar gärna ägg, tamburin, trumma, regnrör och
annat”

Foto: Ulrika Ögren

”Att ha erfarenhet är
något positivt så därför
blev det ERFA-kören”

5. Oftast blir det trestämmigt men någon sång fyrstämmigt också.
Ibland smyger det sig in någon kanon eller tvåstämmig sång
också.
6. I församlingens kyrkor vid huvudgudstjänster, vid gudstjänster
och mässor på servicehusen inom församlingen, något musik
kafé i församlingen etc. Varje höst brukar kören ha ett samar
bete med Seniorkören från Byske församling. Vi övar samma
repertoar till dessa tillfällen, övar en gång tillsammans och sedan
sjunger vi vid en huvudgudstjänst i Sankt Olovs kyrka och en i
Byske kyrka. Mycket uppskattat samarbete! För några veckor
sedan sjöng ERFA-kören också på Stadshuset här i Skellefteå.
Då anordnades en stor seniordag där många olika föreningar
fanns med och visade vad de kan erbjuda denna åldersgrupp.
7. Övningarna är varje tisdag kl 10.00-11.30 i Sankt Olovsgården
(församlingshemmet). Körledare är Gunilla Karlsson.

I slutet av september sjöng Sånglusten tillsammans med Susanne Alfvengren
i Vikenkyrkan i Karlstad. Foto: Alexander Mårgård

Sånglusten

1. Vår kör heter Sånglusten. Vi sjunger för att
det är roligt och för att vi har lust. Alla kör
medlemmar fick lämna namnförslag och
sedan hade vi flera omröstningar innan
namnet Sånglusten stod som ensam vinnare. Jag (körledaren)
annonserade efter sommarkörsångare sommaren 2007 eftersom
jag tyckte det var synd att all verksamhet lades ner då. Vi kallade
oss då för Sommarkören. När hösten sedan kom, ville ingen sluta
och på den vägen är det.
2. Vi håller till i Vikenkyrkan som är ett distrikt i Karlstad Domkyrko
församling.
3. Vi är cirka 23 stycken (snart 25, sedan är det antagningsstopp).
Det är nio herrar och 14 damer. De flesta är pensionärer.
4. Vi blandar friskt gamla schlagers, med poplåtar, sakrala sånger,
kanon, visor och afrikanskt. Många av körsångarna är goda mu
sikanter och jag får ofta hjälp av gitarrer, bas, piano och trumpet.
Kören tycker om att röra sig till sångerna och spelar gärna ägg,
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tamburin, trumma, regnrör och annat för att förhöja stämningen.
5. Vi sjunger ofta trestämmigt, men inte efter noter, utan på gehör.
Vissa sånger är tvåstämmiga och ibland växelsjunger vi.
6. Kören har haft cafékvällar, både här och i andra städer, medver
kar i gudstjänster, har haft ”Musik i sommarkväll” och medverkar
vid konserter. Vi sjöng tillsammans med Mats Paulsson 2009
och nu i september med Susanne Alfvengren. Varje fredag kl 10
sjunger vi också två sånger vid kyrkans morgonbön och frukost.
7. Vi övar fredag 9 – ca 11. Körledare är Sandra Albertus.
Fotnot. Lyssna till Sånglusten på www.sjungikyrkan.nu, där kören
är Månadens kör. Vi söker ständigt efter nya körer att lyssna på.
Skriv till kj@sjungikyrkan.nu om din kör vill vara med.
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Psalmrebus

rebusmakare Jan Rudérus

Psalmrebus 5 2011
När denna tidning kommer i din hand har vi just passerat
den artonde söndagen efter Trefaldighet. Det kan
vara en god hjälp för att finna svaret på pusselbit 1,
att läsa tredje årgångens evangelietext. Där finns
en ”fras” som är sökbar i psalmbokens register och
texten i psalmens tre sista verser anknyter nära till
evangelietexten.

b
& b b 44

Pusselbit 1:
Vilket nummer har psalmen?

Pusselbit 1

œ œ œ
œ

Fol - ket stod på

Pusselbit 2:
Har viss anknytning till tema och texter både den artonde
och nittonde söndagen efter trefaldighet. Vi vill veta psal
mens nummer.

&b c

Nu kommer pusselbit 3:
Vilket nummer har den psaltarpsalm som enligt
evangelieboken hör till artonde söndagen efter tre
faldighet?

˙

œ

œ

œ

œ

œ œ

stran - den, och
där var vind och

j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Pusselbit 2

w

sol.

œ œ œ œ

œ

vem kan bö - nen nå?
Jag skul - le gär - na vil - ja be, men

Gör nu följande matematiska beräkning: Summan av
psalmnumret i pusselbit 1 och psalmnumret i pus
selbit 2 minskas med numret på psaltarpsalmen i pusselbit
tre (alltså pusselbit 1 + pusselbit 2 – pusselbit 3).
Den siffra du nu har fått fram leder dig till en psalm i
Psalmboken som handlar om själens ro. Vem har skrivit
text och musik till den psalmen? Vi vill ha både för- och
efternamn.

Svaret skickar du till kj@sjungikyrkan.nu eller på vykort till Körjournalen,
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta, senast 14 november. Vinnaren belönas
med en cd-skiva.

Notexempel 1

& b 46

Pusselbit 1

Notexempel 2

Lösning till förra numrets Psalmrebus
œ ˙

œ ˙

œ

˙.

˙

för - kun - nar Nor - dens som - mar.

Pusselbit 2

Körer!

&b C

œ

ur

œ

œ

œ

œ

Or - dets dju - pa

˙.

grund.

på Snöå Bruk i Dala-Järna finner ni
�
�
�

- billigt boende i genuin bruksmiljö
- ett uppskattat kök
- rejäla övningslokaler

samt
�
�

- möjlighet att uppträda i Dala-Järna kyrka
med sin fantastiska akustik och unika orgel

Genom vårt samarbete med pastoratet blir ert
körinternat något utöver det vanliga.
Varmt välkomna till Snöå Bruk och Dala-Järna kyrka

Psalm nummer 555, Vers 2, Tro
Första pusselbitens citat är taget från psalmen 754, När dagen fylls
av fågelsång. Den svenska texten är av Jan Arvid Hellströms hand
och musiken är skriven av J-O Kulander.
Den andra pusselbiten leder fram till psalmen 199, Den blomstertid
nu kommer. Citatet är från psalmens allra sista fras i den femte
versen.
754 – 199 = 555
Elfte söndagen efter Trefaldighet har texterna rubriken ”Tro och liv”.
I psalmen 555 vers 2 finns ordet ”tro”. Svaret ska alltså vara:
Psalm nummer 555, Vers 2, Tro

För info:

Wikipedia meddelar följande om psalmen: ”På Gud, och ej på eget
råd, psalmtext skriven 1757 av Christian Fürchtegott Gellert och be
arbetad 1818 för 1819 års psalmbok av Johan Olof Wallin. Melodin
i Haeffners koralbok (till 1819 års psalmbok) är komponerad av Se
verus Gastorius och bearbetad av Johann Pachelbel. I Koralbok för
Nya psalmer, 1921 används denna melodi även för nr 537 Så långt
som havets bölja går (och i 1986 nr 414)”. Tilläggas bör väl att Eva
Norberg redigerade texten när den togs in i 1986 års psalmbok.

tel.0281-240 18
www.snoabruk.se

Vinnare denna gång blev Eva-Lena Svanberg i Kalmar, som får en
cd-skiva. Grattis!

Yvonne och Karl
med personal
Robert van Aarem,
kyrkoherde
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Lamentoso

[Composer]
– Det krokiga ”strecket” betyder glissando, man glider från den

– forte, starkt

första tonen till nästa
espress.

– mezzoforte,
ganska starkt
Moderato
rit.

a tempo

~~~

– mezzopiano, ganska svagt

~~~

– piano, svagt

5

subito
– plötsligt svagt (subito betyder plötsligt, förekommer även
		 subito forte)

– pianissimo, svagare än svagt

~~~ ~~
~
8

9

– en prick betyder att tonen ska vara
kort, lite kortare än sin fulla längd

13

~~~

21
– crescendo, starkare och starkare till nästa dynamikangivelse

– crescendo,
men bara
så långt gapet sträcker sig
[Arranger]
lamentoso
lamentoso

U – Ett fermat betyder
- ”vänta”, hålll ut tonen tills dirigenten slår av
accel.
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[Composer]

Sång & Spel 18–20 nov.
"
Järlåsagården (Uppsala)
Elisabetansk musik
Kör, körgrupper och
instrumentalmusik
"
Anmälan senast 9 nov.

!

!

Kommande
Juli 2012 Bargemon, Provence

ENGLUNDS TIDIG MUSIK
www.tidigmusik.se
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rit.

17

– det här betyder också diminuendo, men bara så långt
tecknet/gapet sträcker sig

15

Score

– ett streck, ovanför eller under, betyder att tonen ska hållas
ut sin fulla längd, nästan lite längre

– diminuendo, svagare till nästa dynamikangivelse

12

–betonad ton, starkare än de andra tonerna.
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dim.

œ !
!
"
œ !œ. œ "
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KULANDER MUSIK

En musikhandel för: All körsång (sakral/profan), egen utgivning av körnoter.
Finales notskrivningsprogram + kurser anordnas i Finale!
Vi säljer ljudkort, högtalare samt digitalpianon och syntar.
Välkomna till vår hemsida! www.kulandermusik.se

"

Tel 0470-39 170
info@aktivita.se
www.aktivita.se
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I körsvängen

Hallå där
Therese Röök,
som skrivit tex
ten till Juloperan
Födelsen.
Vad är Födelsen
för något?
– Födelsen är
en del i en tänkt
operasvit på fyra
delar. Det här är
egentligen andra
delen, och den
beskriver händel
serna under julnatten. Vi tänkte att det var
bra att börja med julen när det är många
som vill komma till kyrkan. Tord Oskarsson,
som är förbundsdirigent i Göteborgs stifts
norra kyrkosångsförbund, har skrivit musi
ken. Den är spännande, vacker, lättlyssnad
och med många olika stilar.

Afrikanskt i daladräkter
”Det här kan man kalla konsert!” ljöd en
röst ur åhörarna när Kyrkokören Bellatrix
höll sin jubileumskonsert för drygt 100
personer i Boda kyrka utanför Rättvik.
Kören sjöng ett rejält och varierat program
ur olika genrer såsom Afrikansk Bön, Min
plats på jorden, Jesus all min glädje bliver.
Körens ledare är Walters Börje Edénius
som också ackompanjerade på flygeln. Till
vissa sånger spelade Anna-Karin Dannehag
Matsson tvärflöjt och hon spelade solo
Visa efter Stur Anna i Västanvik. Aina Björ
gjorde en resumé om körens verksamhet

Sveriges ledande

tillverkare av körkläder!
www.brohalldesign.se

Tel 031 404030
Fax 031 404106
16

från 1951 tills i dag.
Efter konserten blev det blomutdelning till tre trogna körsångare, en tidigare
mångårig ledare och en vikarierande samt
kyrkaffe i Bodamål, som kyrkorådet inbjöd
till. Där berättade Aina Björ vidare episoder ur körens historia och avslutningsvis
sjöng kören med förstärkning av frivilliga
ur publiken fyra operettmelodier.
Foto: Walters Susanne Edénius
Kören Bellatrix i Boda kyrkby.

Gregorianskt
dygn i Vadstena
Laurentius Petri Sällskapet för svenskt
gudstjänstliv (LPS) fyller 70 år i år. I
november arrangerar sällskapet inspirationsdagar kring tidegärd och gregoriansk
sång i Vadstena Klosterkyrka.
Sångövningarna under det gregorianska dygnet leds av Marie-Louise Beckman
och Gun Palmqvist. Ärkebiskop emeritus
Gunnar Weman och Jonas Lundblad, som
är diplomorganist och doktorand i systematisk teologi, kommer att hålla föreläsningar. Jonas Lundblad svarar också för
fredagens nattmusik. Dygnet startar med
sångövning fredag förmiddag och avslutas
med lunch på lördagen. Årsmöte för LPS
äger rum lördag förmiddag.
Arrangemanget görs i samarbete med
Vadstena församling, Pilgrimscentrum,
Linköpings stift, Kyrkosångsförbundet och
Sensus studieförbund.

Varför är detta del 2 om den kommer först?
– Därför att den första heter Bebådelsen. Vi
har pratat och planerat de andra delarna,
men inte hunnit skriva något än.
Vilken roll har du i Födelsen?
– Jag har skrivit texten, den är baserad på
Lukas och Matteus, men det finns också en
annan personlig dimension. Vi vill visa per
sonerna bakom den bibliska berättelsen, för
att etablera ett band med nutidens männis
kor. Jag ska också sjunga och agera i rollen
som Maria. Det är första gången jag sjunger
mina egna texter.
Vilka andra är med?
– Det är en stor kör på 25 vuxna som utgör
Israels folk, och en herdekör på sex-sju
barn. De flesta körsångarna har anmält sig
via Kyrkosångsförbundet. Alla har fått roller,
de har ett namn och en inbördes relation till
alla som är med. Det är tre solistroller; Josef,
Maria och en ängel, och fem musiker; orgel/
piano, två violiner, en cello och en flöjt. Anci
Hjulström är regissör.
Opera är inte så vanligt i kyrkan, varför är
det så?
– Det har nog med traditioner att göra, vissa
saker uppför man på vissa platser. I kyrkan
är det mest oratorier med en evangelist
och kören bara sjunger. Men kyrkorna är
fantastiska, inte bara för akustiken utan för
att det finns så många platser. I Födelsen är
hela kyrkorummet med i handlingen, körerna
agerar som riktiga operakörer och ljussätt
ningen spelar en viktig roll.
När uppförs juloperan?
– Det blir ett offentligt genrep i Forshälla
kyrka i Ljungskile församling fredagen den
2 december. Sedan är det premiär i samma
kyrka på lördagen och på söndagen flyttar vi
till Tyska Christinae kyrka i Göteborg.
Marita Sköldberg
Fotnot. Födelsen stöds av Sensus och Kultur i Väst
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I körsvängen

Hallandsfest lockade många
Sista lördagen i september anordnade Hallands kyrkosångsförbund för första gången
en Hallandsfest. Platsen var Martin Luthers
unika kyrka och församlingshem i Halmstad.
Det var en riksfest i miniformat med
härliga musik- och gudstjänstupplevelser
och samtidigt en mötesplats för sångare
från hela förbundet. I samband med Hallandsfesten hölls också ombudsmöte.
Cirka 130 sångare från kyrkokörer i hela
länet deltog. Hallandsfesten inleddes med
”Festpreludium” – en kort musikalisk morgonbön i kyrkan, under ledning av komminister Monica Ivarsson och Marita Björk,
en av värdförsamlingens organister.

Alla deltagare hade i förväg fått välja
max tre workshops. I kyrkan fanns Varbergskören REJOICEGospel, som tillsammans med sina ledare Frida och Göran
Svenningsson gav workshopdeltagarna en
inspirerande inblick i gospelsångens värld.
I Luthersalen fanns sångpedagogen
och författaren Ing-Marie Janzon från
Eskilstuna. Ämnet för denna workshop var
Scenisk kör, vilket också är titeln på IngMaries senaste bok. Här fick alla träna på
att sjunga utan noter, ta plats på scenen och
fånga publiken med sin totala närvaro.
”Röstcoaching” var en annan populär
workshop som leddes av Malmösångaren
Sven Kristersson. För körsångare som

använt tonbildningsmaterialet Fyra sångpedagoger kändes det som att möta en gammal bekant när man fick möta Sven ”live”.
Efter lunchpaus fick vi alla avnjuta Sven
Kristerssons program Sångens landskap
med fantastiska analyser av bland annat
Taubes sångtexter och även egenkomponerade sånger som fick oss att skratta så
tårarna trillade!
Den sista workshopen vände sig enbart
till damerna. Falkenbergsorganisten Elisabet Marmén, som också är vår förbundsdirigent, ledde denna damkörworkshop
och visade på damkörsångens möjligheter.
Samtidigt röstcoachades de övriga av Sven
Kristersson.
Efter fika avslutades
dagen med en härlig musikgudstjänst inne i kyrkan med
REJOICEGospel och Frida
och Göran Svenningsson.
Den första, men säkert inte
den sista, Hallandsfesten gav
mersmak.
Elisabeth Almqvist Hansson
Foto: Sven Hansson

Röstcoaching med Sven Kristersson.

Vederkvickelse i Nyköping
Hur blir man vederkvickt? Kanske genom
att vila, få ro och dricka ur Källan. Eller
träna, dansa, röra sig långsamt såväl som
snabbt. Allt detta i en skön blandning
gjorde vi i Nyköping, på Kristna Dansgemenskapens i Sverige (KDGS) riksmöte.
Vi var samlade andra helgen i september,
nära 40 deltagare samt våra tre lärare Mary
Jones, Lena Lagerqvist och Tove Liljedahl.
Temat för helgen var Vederkvickelse. Vi var
inbjudna av Hjortensbergskyrkan, generöst
med både lokaler och logi hos många församlingsmedlemmar.
Mary Jones från Australien är grundare
av den internationella kristna dansförening som KDGS är en del av, International
Christian Dance Fellowship (ICDF). Mary
Jones undervisade under helgen i CaraMayan, en träningsform där man också
upplever och ber genom bibelord. CaraMayan använder rörelser med hela kroppen
som baseras på dans, pilates och lovdansrörelser, för att träna både kroppen på ett
stillsamt sätt och för att be med bibelord,
tala ut det med kroppen. Namnet kommer från två hebreiska ord som betyder att
böja sig och brunn/källa. Mary Jones har
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utvecklat CaraMayan som ett kristet alternativ till yoga och thai chi.
Vi tyckte att vi blev både trötta och
uppiggade på samma gång av att göra CaraMayan – fastän det hela gick långsamt var
det konditionskrävande och -givande.
Lena Lagerqvist är initiativtagaren till
KDGS och var vår första ordförande. Hon
höll i ett danspass med både svårare och
enklare lovprisningsdanser. Där var det
betydligt mer fart och fläkt!
Tove Liljedahl undervisade i afrikansk
dans och improvisation, härliga danser
med (för undertecknad i alla fall) ovanliga
rörelser – att bålen kan uppdelas i så många
delar som rör sig
åt olika håll samtidigt var helt nytt...
Tove bjöd också på
avslappning och
20 synonymer till
ordet vederkvickelse – gör om det
om ni kan.
Som bonus presenterade Kerstin
Sahlin ett smakprov

av Tikva, en tränings- och avslappningsform, också den med kristna förtecken.
Själva riksmötet avslutades med en
gudstjänst tillsammans med Hjortensbergskyrkans församling, med mycket
dans förstås. Direkt efter riksmöteshelgen
följde ett dygn med instruktörsutbildning
i CaraMayan. Så nu finns det drygt tio, om
inte fullfjädrade, så i alla fall entusiastiska
instruktörer i CaraMayan spridda över
Sverige.

Text och foto: Elisabet Josefsson,
KDGS ordförande

För mer information: www.kdgs.org,
www.icdf.com, www.caramayan.com

Mary Jones lär ut CaraMayan.
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Veteraner tackar för sig

Under året lämnar tre av Sveriges Kyrkosångsförbunds
verkliga veteraner sina huvuduppgifter på riksplanet.
Förbundsdirigenten Alf Bengtsson, förbundskamreren Jan Rudérus och märkesförsäljaren Erik Svensson har över
75 års samlad erfarenhet av riksorganisationen.

40 år med förnyelse
som ledstjärna
Efter tre riksfester och 25 år i Kyrkosångsförbundets styrelse lämnar Alf Bengtsson
dirigentpinnen vidare.

Vägen har varit målet för avgående
förbundsdirigenten Alf Bengtsson.
Men de tre riksfester då han dirigerat har varit stora milstolpar längs
vägen.
Som ung sjöng Alf Bengtsson i stiftsungdomskören i Lunds stift. Sedan har det bara
fortsatt. Med kantors- och organistexamen
och parallellt med detta ett stort engagemang i Sveriges Kyrkosångsförbund, först i
stiftet och senare även på riksnivå.
– På den tiden fanns något som hette
Ung Kyrkomusik som samarbetade med
den tidens Svenska Kyrkans Unga. I början
på 70-talet var jag med i ett gäng i Lunds
stift som jobbade med detta.
Det blev många kurser och läger, styrelseuppdrag och annat. Så småningom ledde
detta till att Alf kom in i Ung Kyrkomusikkommittén på riksnivå och jobbade med
bland annat sommar- och vinterkurser.
Den huvudsakliga målgruppen var på den
tiden kyrkomusiker.

Testskola i Sigtuna
– Under många år provade vi på Vintermöten i Sigtuna mycket av allsköns nyskriven
musik för såväl barn- och ungdoms- som
vuxenkör. Detta var under kopieringstidens
guldålder och innan gospeln på allvar slog
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sina klor i våra kyrkomusiker. Mycket av den
körmusiken gavs sedan ut på bland annat
Hans Nybergs förlag Tonika. En väsentlig bit
var textförnyelsen i de nya sångerna.
Så småningom ebbade dock Ung Kyrkomusikkommittén ut och flera av dess
ledamöter blev efter hand i stället invalda i
Sveriges Kyrkosångsförbund styrelse. Däribland Alf, som valdes in 1985.
18 år senare var det dags för nästa stora
steg. 2003 blev han utsedd till förbundsdirigent och dirigerade vid riksfesterna i Umeå
och Visby.
– Det var mycket stort för mig att dirigera där. Sedan har det blivit två riksfester
till, 2006 (Järvsö och Strängnäs) och 2009
(Tallinn och Lysekil).
Alf vill ändå inte plocka ut något enskilt
som har varit bäst under alla dessa år.
– Förnyelse är viktigt. Det har varit
intressant att ha varit styrelseledamot med
många olika styrelseordförande. För mig
har vägen varit målet.

Samhörighet inom förbundet
Nu är det dags för Alf att lämna sina uppdrag. Han har också trappat ner på sin
tjänst som kyrkomusiker och jobbar nu
halvtid. Men tankar om framtiden finns
förstås ändå.
– Samhörigheten i förbundet är viktig,
jag tror att vi skulle behöva bygga relationerna starkare. Delförbunden skulle önska
mer av riks och ta mer del av varandras
verksamhet och erfarenheter.
– Annars gäller den gamla devisen som
Carl-Bertil Agnestig myntade: ”Tala är silver, men sjunga är guld”.
Text och bild: Marita Sköldberg
Fotnot. Thomas Nicklasson, domkyrkoorganist i
Växjö, blir dirigent under Riksfest 2012 i Kristian
stad. Dirigent i Vadstena och Skellefteå blir ordina
rie förbundsdirigent Kerstin Baldwin.

”42 öre – är
det dyrt?”
Snickra, packa, knyta
band, hålla lager ...
Och så vara trevlig
mot kunderna. Att
sköta Sveriges Kyrkosångsförbunds märkesförsäljning kräver
många strängar på lyran.
Körjournalen får tag i Erik Svensson just
som han tagit en liten paus i tillverkningen
av barn- och ungdomskörmärken.
– Jag stod nyss med bandsågen i källaren och sågade till träplattor som jag sen
limmar fast tygmärket på, berättar han.
Det är dock dammedaljen med rosett
som är storsäljaren bland förtjänsttecknen.
Den ges till kvinnor som har sjungit i kyrkokören i 20 år.
Erik råder körerna att dela ut medaljer
vart femte år, då är det enkelt att hålla reda
på vilka korister som är i tur att få.

Klarat alla
Oftast delas medaljerna och plaketterna ut
i samband med jubiléer. Då kan det vara
åtskilliga körsångare som ska få medalj
samtidigt. Många gånger har det varit på
håret att Erik har lyckats leverera önskade
utmärkelser i tid. Somliga är väldigt sent
ute med sina beställningar och leveranstiderna från det tillverkande företaget är flera
veckor.
– Så det gäller att ha ett rejält lager. Man
vet aldrig när beställningarna kommer och
hur stora de är. Men jag har lyckats klara alla.
Till vardags är Erik Svensson heltidsanställd kyrkomusiker i Norrbärke Församling, Smedjebacken. En stor del av sin fritid
ägnar han åt kyrkomusikens pengar. Han
är kamrer i sin egen kör och revisor i Kyrkomusikernas Riksförbund. Sedan något
år tillbaka är han kassör i Svenska Kyrkans
Gosskörsförening och sedan länge är han
det i såväl Kyrkomusikerföreningen som
Kyrkosångsförbundet i Västerås stift.
Den senare posten hade han nyss tillträtt när dåvarande märkesförsäljaren,
Thorild Ahlund, dog hastigt i en hjärtin-
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farkt 1995. Erik, som kände Thorild privat,
erbjöd sig att tillfälligt ta över eftersom det
inte fanns någon naturlig efterträdare. Tillfälligt visade sig bli 16 år.

Upp och ner
Under denna tid har försäljningen av
märken ökat. När Erik började sålde han
för omkring 100 000 kronor om året, de
senaste åren har summan varit uppe i över
200 000. Men så är också Sveriges Kyrkosångsförbund numera det enda körförbund
som har förtjänsttecken för sina medlemmar.
– Men 2011 är ett trendbrott, det har
gått ner enormt i år. Jag gissar att det bland
annat beror på kyrkans dåliga ekonomi.
Om ekonomi handlar också den vanligaste kommentaren till Erik. Medaljen är så
dyr, tycker många, 500 kronor.
– Men då brukar jag lägga upp det så
här: Tänk dig att koristen övar en gång i
veckan nio månader om året. Till det kommer en del extraövningar och 10-15 framträdanden om året. Detta under 20 års tid.
Då har jag räknat ut att det blir 42 öre per
gång. ”Tycker du att det är dyrt”, frågar jag.
Marita Sköldberg
Fotnot. Märkesförsäljningen kommer från årsskif
tet att övergå till förbundskamrer Agneta Lundell.

Dammedalj.

Lyckat rörklockspel
ledde till mångårig
kamrerstjänst
I 35 år hade Jan Rudérus hand om
Sveriges Kyrkosångsförbunds ekonomi innan han tidigare i år gick
i pension. Men starkaste minnet
kommer ändå från tiden innan han
tillträdde.
Året var 1975 och Sveriges Kyrkosångsförbund hade rikskyrkosångshögtid
(numera riksfest) i Karlstad. Jan Rudérus,
som då var sekreterare i Karlstads stifts
kyrkosångsförbund, höll i trådarna som
”general”. Under genrepet till uruppförandet av Egil Hovlands Kyrkans eviga
lovsång visade det sig att ingen hade fått
uppdraget att spela på den inlånade rörklockan, vars ton ingick i och avslutade
hela verket. Inte heller fanns det någon
klubba till den.
– Så jag fick bli rörklockspelare, och
dessutom med en trägalge som var det
bästa vi hittade. Jag var jättenervös, men
la väl in slagen på ungefär rätt ställe. När
sista tonen var slagen pustade jag ut – både
rörklockspelet och rikskyrkosångshögtiden
var över. Då fick jag ett ögonkast av dåvarande förbundsordförande Bertil Gärtner,
som sa att allt var okej.

Ideell kassör

Femårsnål och förbundsnål.
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Så okej var det att Jan tillfrågades om att bli
Kyrkosångsförbundets kassör, då ett helt
ideellt uppdrag med en kassaomslutning på
omkring 25 000 kronor.
Den stora förändringen skedde när
Sveriges Kyrkosångsförbund så småningom fick en halv rikskollekt i Svenska
kyrkan. Den ökades senare till en hel. Jan
blev SKsf:s förste anställde, på 25 procent,
senare 50 procent, och de sista åren 100
procent i och med att han också blev vd för
nystartade SKsf Förlag. Det uppdraget har
han fortfarande kvar efter pensioneringn
från kamrerstjänsten, men försäljningen
sköts nu av Wessmans Musikförlag.
– I början gick verksamheten i stort sett
ut på att göra riksfesterna – ta initiativet
och göra programmet. Så mycket verksamhet som vi har nu har vi bara haft sedan en
bit in på 90-talet.

Jan Rudérus har gått i pension från tjänsten
som förbundskamrer i Sveriges Kyrkosångsförbund, men finns med i varje nummer av
Körjournalen genom sina populära psalmrebusar.

Stödja körsångarna
Körsång har varit en viktig del av Jans liv
ända sedan pojkåren och han är glad över
alla möten med människor med samma
intresse, möten som haft en positiv attityd
som röd tråd, säger han. Som körsångare
har han hela tiden hävdat, och fortsätter att
hävda, vikten av att aldrig glömma SKsf:s
centrala uppdrag, nämligen att stödja körsångarna.
Rörklockan i Karlstad angav tonen för
hela Jans tjänstetid.
– Genomgående i hela mitt jobb har jag
ställts inför grejer som jag inte har haft ett
hum om egentligen, men det har fått lösa
sig. Det har varit kul, att hitta lösningar. Då
och då har de blivit dåliga, ibland har de
nog också blivit bra.
Text och foto: Marita Sköldberg

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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Varsågod:

Sv Ps 104, vers 7

Nya diskanter

&b C œ

Diskant

Blott en dag är fortfarande en av våra mest älskade
psalmer. Körjournalen har nu glädjen att bjuda på en
nyskriven diskant till Oscar Ahnfelts klassiska melodi.
Diskanten är skriven av Monica Wasberg, kyrkomusiker i Örnäset i Luleå stift.

4

&b

Om bara en månad är det 1 advent. Under årets
adventstid kan Körjournalens läsare förnya Gläd dig
du Kristi brud med en nyskriven diskant av Lilian
Carlsson, kyrkomusiker i Örby i Göteborgs stift.

œ

˙. , œ œ

œ œ œ

œ

,

#
& #

#
& # c

#
& # Œ
&

##

Œ

&

&

dag,
vi

-

ett
lar

vad
som

än
barn,

som
väl

œ œ

œ.

œ

œ

j
œ

tröst,
jag,

c œ

vad
som

än
barn,

œ ˙

c œ.
bär

˙
˙

ny - född

Œ

dag

Œ

smär - ta,

œ

œ

,
œ œ œ

˙

œ

˙

j
œ œ

œ.

-

œ œ

mö - da,

œ

œ nœ #œ
-

|

w

|

ra.
|

w

|

œ

œ

för

hjär - ta,

œ

fa - ders

œ

œ

dess be - skär

på!
då?

Œ

Œ

œ.
œ.

vi

-

-

œ
J

ger

åt

han ju

ger

œ

œ

av

˙

j
œ
åt

œ

av fröjd och

œ

del

œ œ œ œ
œ
J

œ.

œ œ œ.

j
œ œ

da

Œ ..

˙

œ œ

-

Œ ..

på!
då?

dess be - skär - da del

Œ œ
œ œ.

Œ

- der,
- der,

˙

Œ

œ

œ.

Œ

œ

sän
hän

œ

hjär - ta

Œ Œ

œ

kom - mer
ängs - las

ers

en

œ

kom - mer
ängs - las

som
väl

œ

sän - der
hän - der,

œ

j
œ œ œ œ œ
mig

œ

œ

œ

mö

Œ

œ œ œ

när

ö - gon - blick
i
i
min
Fa - ders

tröst
jag,

œ

œ

œ œœœ ,œ œ

œ œ œ

nu

,

œ œ

œ

œ

vil - ken
skul - le

œ œ œ œ

œ

j
œ œ

œ

smär - ta,

20

en
ju

var - je ny -född dag

#
& # œ

Her - rens

œ

ra! Vår ko - nung är

i
ders

-

œ

var - je

##

œ.

œ œ œ œ

##

œ

œ

œ

Blott en dag
I
min Fa

Han min fa

#
& #

-

œ

œ œ œ œ
œ

˙

˙

œ œ

j
œ

Han som

,
œ œ

ä

&b œ œ œ œ

œ.

œ œ

œ

skall sjun - ga

ska - ra skall glad och fräl - sad sva - ra: Ho-si-

an - na, pris och

œ œ

vil - ken
skul - le

˙

œ
œ œ œ œ œ œ œ

Musik: O Ahnfelt 1872
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I vartannat nummer av Körjournalen publiceras en
eller två nyskrivna diskanter till befintliga psalmer.
Diskanten får kopieras fritt för köruppsättning av
Körjournalens prenumeranter.
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Vad är på gång i ditt delförbund?

Delförbundsinfo

Förbundet kyrkomusik i
Uppsala stift

Växjö stifts
kyrkosångsförbund

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund

14–15 jan Mitt i kören – Mitt i kyrkan, koristkurs
på stiftsgården i Undersvik
Anmälan och Info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

29–30 okt Höstlovsläger för barnkörer i Ham
neda
9 jan Nyårsmöte i Växjö
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

11 feb Repetition inför Ungdomskörfestivalen
2012
18 feb Övningsdag inför Riksfest 2012
16–18 mars Ungdomskörfestival Luleå
21–22 april Barnkördagar och ledarsamling i
Nederluleå
Info: ordf. Gunnar Östlund,
gunnar.ostlund@gmail.com
Hemsida: www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
11 feb Ängel utan vingar, musikaldag för barn
från 8 år med Karin Runow, Linköping
Info: Stiftsmusiker Karin Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linko
pingsstift (Kurser och mötesplatser)

Skara stifts
kyrkosångsförbund
29 okt Requiemrepetition i Vara
19 nov Barnkörläger i Nicolaigården, Lidkö
ping.
19 nov Requiemkonsert i Vänersborg med
Hans Kennemark och musiker
28 jan Våga Sjungadag i Skara domkyrka
30 jul–5 aug Korist- och dirigentkurs i Ljungs
kile
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

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

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund
Info: Mathias Johnsson,
mathias.johnsson@svenskakyrkan.se

Förbundet Kyrkomusik i
Lunds stift
13 nov Stifthögtid för kyrkokörer i Lunds dom
kyrka, Förklädd Gud står på programmet
Info: Katarina Koos,
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fkl.se

Hallands kyrkosångs
förbund
4–5 feb Barnkörläger på Helsjöns folkhögskola
med Jessica och Anders Nylander
3–4 mars Barnkörläger på Gullbrannagården
med Jessica och Anders Nylander
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
4 dec Traditionsenlig adventskonsert i Visby
domkyrka i samarbete med GotlandsMusiken.
Info: info@korpagotland.se eller Ragnar Hå
kanson, ragnar@hakanson.se
Hemsida: www.korpagotland.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
Info: emelie.myr@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
Gosskörförening

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund

Info: Lars Beckman,
lars.beckman@gosskor.se
Hemsida: www.gosskor.se

3 dec Födelsen – en nyskriven kyrko-opera
framförs i Forshälla kyrka. Övningar under
hösten.
4 dec Födelsen framförs i Christine kyrka
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund
Info: Ingrid Kåwe, ingrid.kawe@sensus.se

11–12 nov Gregorianskt dygn i Vadstena
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 309 23,
gun.palmqvist@svenskakyrkan.se

Svenska Schützsällskapet

Västerås stifts
kyrkosångsförbund

Kyrkosångsförbundet i
Härnösands stift

11 feb Kördag för killar i Falun 11 februari (6–13
år) Ledare: Heléne Thunberg och Mats Liss
daniels
9–11 mars Körfest för tjejer och killar i Säfsen
med sång och slalom (10–18 år, diskantröster)
Ledare: Anna Kjellin och Eva-Marie Hopstadius
21 april Barnkördag i Norberg (6–9 år) Ledare:
Anki Resare och Margareta Nordlund
6–7 okt Barnkörläger i Folkärna (7–12 år) Le
dare: Karin Bäckström, Stockholm
Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Heléne Thunberg,
thunbergslund@hotmail.com
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Info:
Kick Sjöstedt, kicki.sjöstedt@svenskakyr
kan.se
Hemsida: www.harnosand.sjungikyrkan.nu

13–15 jan i Helga Trefaldighetskyrkan, Upp
sala: Temahelg kring juloratoriet av Heinrich
Schütz – Der freuden- und gnadenreichen Ge
burth Gottes und Marien Sohnes, Jesu Christi
23–25 mar i Vasakyrkan, Göteborg: Temahelg
Info: info@svenskaschuetz.se,
erik.hellerstedt@gmail.com
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund

Kristna Dansgemen
skapen i Sverige

13 nov Repetition i Umeå stads kyrka inför
Ungdomskörfestivalen 2012 i Luleå, repetitörer
Jonas Östlund/Anders Wälimäki
19 feb Repetition i Alhemskyrkan, Skellefteå
inför Ungdomskörfestivalen i Luleå, repetitörer
Anna Renström/Anders Wälimäki
Info stiftsförbundet: Ewa Miller,
ewa.miller@gmail.com
Hemsida: www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Info: Elisabet Josefsson,
elisabetjosefsson@yahoo.se
Hemsida: www.kdgs.org

Din kompletta nothanDel WESSMANS
www.wessmans.com
MuSikförlAg
Körjournalen 5/11

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

Vintermöte i Sigtuna
9-11 januari 2012

För kyrkomusiker, präster, körsångare och andra som vill ägna ett par dagar
åt samtal och upplevelser kring kyrkans musik och liturgi och gudstjänstarbete

Föredrag

Seminarier

Gudstjänster

Sång

Konsert

Samtal

Medverkande
Ann Heberlein, Katarina Frostenson
Fredrik Brosché, Maria Löfberg
Syster Ragnhild Marie op från Norge,
Handboksgruppen
med flera

Avgift inkl mat och boende: 3 875 kr
Informations- och anmälningsfolder
finns på www.sjungikyrkan.nu
Sista anmälningsdag 30 november

FUL

LBO

Kristianstad
18-20 maj

KAT

Vadstena 18-20 maj
OBS! Fullbokat

Skellefteå
21-23 september

Ni har väl
inte glömt att anmäla er! Mer information och anmälan på

www.sjungikyrkan.nu. Anmälan senast 2 december. Om det finns platser kvar så länge.
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Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu
Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070-887 02 44, info@sjungikyrkan.nu
Ekonomi
Förbundskamrer Agneta Lundell
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, kj@sjungikyrkan.nu
Körpedagog
Birgitta Rosenquist-Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu

Organisationsnummer
873201-0569

Lyssna på riksfest
barnkören
12–13 november arrangerar Sveriges Kyrko
sångsförbund för första gången en riksfest för
unga röster, för åldrarna 9–12 år. Riksfesten
äger rum i Tibble kyrka i Täby, och på söndag
13 november kl 11 firas musikgudstjänst då
de cirka 100 deltagarna framför en blandad
riksfestrepertoar.

Nationella ungdoms
kören fyller fem
2006 startades Nationella ungdomskören.
Femårsjubileet firas i Örebro 18–20 novem
ber. Nuvarande och tidigare NUK-are bjuds
in och den 19 november kl 18 blir det jubi
leumskonsert i Nikolai kyrka.

Symposium på Island i
september
Vart fjärde år arrangeras Nordiskt Kyrko
musiksymposium i något av de nordiska
länderna. Nästa symposium äger rum i Rey
kjavik 6–9 septembew. Mer information finns
på www.Nks2012.is.

Märkesförsäljning hos
kamrern
Under många år har Erik Svensson i Smedje
backen haft hand om Sveriges Kyrkosångs
förbunds märkesförsäljning. Försäljningen
kommer från och med årsskiftet att skötas
av förbundskamrer Agneta Lundell (kontakt
uppgifter se kontaktrutan). Smycken och
förbundsnålar kan beställas direkt på vår hem
sida www.sjungikyrkan.nu under Körshop.
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Bankgironummer
880-0617
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Styrelseordförande
Lena Fagéus, 070-605 67 47,
lena@fageus.se

2

Förbundsordförande
Erik Aurelius, 070-542 85 36,
erik.aurelius@svenskakyrkan.se
1 8 m ars
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Sveriges Kyrkosångsförbunds åttonde
Nationella

ungdomskörfestival
Luleå domkyrka
16-18 mars 2012
För körsångare 15-25 år
Repertoar:
Messias av Georg Friedrich Händel, del 1 samt Hallelujakören
Arbetsbodar:
Norrbottnisk folkmusik, jojk, tonbildning, notläsning
Ur programmet:
Fredag:
Inledningsgudstjänst
Repetitioner
Konsert med Nationella ungdomskören
Kvällsnöje med nordlig prägel
Lördag:
Verkstäder
Lunchkonsert med Arctic Light
Repetition
Konsert: Messias
Festmiddag med öppen scen
Söndag:
Repetition och festhögmässa

För anmälan och
mer information:
www.sjungikyrkan.nu
Preliminäranmälan
senast 11/1
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(ej adressidan) till KörJournalen,
Essunga Stallaholm 457, 465 98 Nossebro

Vild liturgi i Gouzes tappning
plats för musiker, konstnärer, troende och
icke–troende.
– När sekulära musiker kommer till Sylvanès brukar de bli överraskade. De förväntar sig något stelt, lite högtravande och så
möter de en musik som är raka motsatsen,
säger han.
Gouzes föddes i regionen 1943. Han
växte upp bland djupt troende bybor som
kommit att prägla honom musikaliskt.
– De var enkla bönder och hantverkare
och de sjöng bra och hade en bred repertoar. Stämsången klingade vilt och vackert
oavsett om det var liturgi eller Bach.

Mötte ortodoxa i Kanada
Var inte rädda för att vara känslosamma när ni sjunger, säger André
Gouzes, dominikanbrodern som
vigt sitt liv åt att förnya liturgin.
Hans musik liknar honom själv:
innerlig och lekfull.
– Jag älskar att sjunga en liturgi som är vild
och fri, utbrister André Gouzes och ingen
av oss korister som samlades i Vadstena i
september kunde tvivla på den saken. Med
yviga gester, leenden och den fenomenalt
tolkande syster Sofie från Rögle kloster
inspirerade han under en hel dag i lovsångens tecken, en kördag som avslutades med
vesper i Vadstena klosterkyrka.
André Gouzes betonar att det är ordet
som styr klangen i liturgin. Ordet, sången
och känslorna, tillsammans skapar de ett
flöde:
– Att sjunga liturgin är att – på något
mystiskt sätt – väva en dialog med Gud
– och dialogen fortsätter långt efter att
sången tystnat, säger han och får medhåll
av organisten Marie-Louise Beckman. Hon
har varit med om att ta fram två nothäften
med André Gouzes musik på svenska.

Tre års arbete
– Vi korrektursjöng alla psaltarpsalmer
under en hel dag och kom in i en slags
trance, säger hon, till vardags kyrkomusiker i Vadstena församling. Hon, Niklas

Adell och Lars Beckman, komminister
respektive kyrkomusiker i Landeryds församling, har tillsammans med syster Sofie
överfört ett flertal nattvardssånger och
vespersånger.
– Vi har hållit på i tre år. Vi har provsjungit utifrån originalet och sedan modifierat notbilden för att den ska passa syster
Sofies översättning. Inte helt lätt eftersom
den svenska översättningen innehåller fler
stavelser än den franska.
Gouzes musik beskriver hon som en
blandning av gregoriansk sång, folkmusik
och ortodox sång.
– Musiken är lättsjungen och med ett
enkelt men äkta uttryck. Att få församlingen att sjunga fyrstämmigt är en utmaning, men i Vadstena är flera av gudstjänstbesökarna med i sångerna, åtminstone i ett
par stämmor.
Också Marie-Louise Beckman betonar
lekfullheten i musiken:
– Noterna kan först ge intryck av en
smula fyrkantig musik. Men så är den inte,
Gouzes ska sjungas levande och själfullt –
mycket själfullt!

Motsatsen till stelt
André Gouzes bor och verkar i Abbaye de
Sylvanès i södra Frankrike. När han kom
dit för 34 år sedan var det gamla cistercienserklostret en förfallen plats. I dag är det ett
andligt och musikaliskt centrum, en mötes-

Gouzes är autodidakt som komponist men
fick en förhållandevis bra musikalisk skolning genom att sjunga i gosskören. Som
18-åring gick han in i dominikanordern
och kunde där fortsätta att utveckla sin
begåvning på musikens område. Fem år
senare flyttade han till Kanada för att göra
civil militärtjänst. Tiden i Montreal fick
stor betydelse för hans skapande.
– Jag kom i kontakt med en ortodox församling och blev djupt tagen av liturgin. Det
var som min själ fick kontakt med den djupa
ström av skönhet och kärlek som är Gud.
När Gouzes återvände till Frankrike i
slutet av 1960-talet såg han en kyrka i starkt
behov av andlig förnyelse. Hans bidrag
blev komponerandet. Först i ett kloster i
Toulouse, sedan det övergivna klostret i
Sylvanès.
Hit vallfärdar människor i tusentals
för att uppleva skönheten och musiken.
Kanske snart också en och annan svensk
korist. Kördagen i Vadstena var mycket
uppskattad.
Text och foto: Katarina Sandström Blyme

Gouzes på svenska:

Nu har visheten dukat sitt bord –
31 kommunionsånger
Du strålande glädje – Vesper för en
vecka
Utgivna av GAudete förlag

