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Krubba i Västerås. Foto: Åke Paulsson

Lucia i Asklanda. Foto: Morgan Klebom

Krubbgudstjänst i Falun. Foto: Jörg Bassek

Nya ordförande
Sid 4-5

Lucia i Örebro. Foto: Björn Helgesson

Prisade musiker
Sid 6–7

Sid 10–13

Oratorium i paketet
Sid 8-9

Ledaren

Se tiden som en gåva
Tolv körkonserter på två dygn – gissa om
jag fått påfyllning!
Det var Föreningen Sveriges Körledare
som hade sitt årliga konvent i Göteborg
och vi som var där undfägnades med Göteborgskörer så det stod härliga till. Barn,
ungdomar, vuxna, alla med sina speciella
klanger i program av högst varierande slag.
Så spännande det är att höra en kör för första gången, man vet ju aldrig hur det kommer att låta när just dessa människor ljuder
tillsammans!
Temat för årets konvent var ”Tid”, vilket
genomsyrade flera av programpunkterna.
En av föreläsarna var Bodil Jönsson,
fysikprofessorn som formulerat mycket
klokskap i ämnet, bland annat i sin storsäljare Tio tankar om tid . Hon gav oss flera
visa ord, till exempel: ”Tiden är naturens
underbara sätt att hindra att allting händer
på samma gång”. Visst är det ett härligt,
nyktert konstaterande! Och så ställde hon
frågan: Ser vi tiden som något som kommer eller något som går?
Det är klart att det påverkar vårt sätt att
tänka – och handla – om vi ser tiden som
ett framrusande tåg vi ska hinna ikapp.
Eller om vi ser tiden som en gåva, något
vi får, nu och nu och nu … Som Bodil

Jönsson uttryckte det: ”Tiden är det enda
människan har riktigt gott om.” Det kan
låta provocerande för en stressad själ, men
tiden är faktiskt det enda vi fick med oss
från början.
Själv har jag ofta funderat över vart den
tid som tvätt-, disk- och bakmaskiner sparar egentligen tar vägen. För att inte tala
om datorer. Så smarta – men samtidigt
riktiga tidstjuvar. I skrivande stund har
just larmet från förskolorna kommit, om
föräldrar som ägnar så mycket tid åt sina
telefoner att de inte hinner kommunicera
med sina barn. Hu!
Jag tror att människan alltid har grubblat över tiden. När jag misslyckas med
att försöka göra alldeles för många saker
samtidigt, brukar jag tänka på Predikarens
trösterika ord:
”Allt har sin tid, det finns en tid för allt
som sker under himlen; en tid för födelse,
en tid för död, en tid att plantera, en tid att
rycka upp” etc (Pred 3:1–8). I kommande
söndags texter uppmanar Paulus till uthållighet ännu en liten tid, och Jesus förkunnar ”Tiden är inne, Guds rike är nära”.
Ja, tiden är inne, hela tiden. Den är nu, alla
dessa ögonblick vi har fått oss tilldelade. Och

”Och så ställde hon frågan:
Ser vi tiden som något som
kommer eller något som
går?”
vi har att vara beredda och att ta emot.
Det är december och ett nytt kyrkoår
har börjat. En del av oss tycker att vi nyss
slängt ut julgranen, andra att senaste året
har känts som en evighet, för så olika upplever vi tiden.
Jag skulle vilja uppmana er alla att ta
emot advents- och jultiden som en gåva.
Inget vi ska jaga ikapp eller fylla med så
mycket aktiviteter att vi inte hinner vara
närvarande. Men dammsug lite grann, tänd
ljus och sjung alla härliga sånger! Ta förresten chansen att lyssna på nya körer och
ny julmusik och få inspiration för det egna
musicerandet! Och framför allt: Dela hellre
tiden med andra människor än med era
smarta telefoner!
En välsignad advent
och jul vill jag önska
er alla!
Marie
Englund Hyllstam
Styrelseledamot Sveriges
Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader
”Modernt och lite skramligt, det som jag hade hört i förväg.
Men ack, så underbart fel jag hade”

Bildbevis.

I Essinge kyrka, med mörker, regn och blåst
utanför de tjocka tegelväggarna, kom jag
till slut till paradiset.
Först var det Mozart i Nässjö kyrka –
en hänförande upplevelse med drygt 80
personer i kören, orkester och väl samsjungna solister i en absolut fullsatt kyrka.
Sen var det Duruflé i Uppsala domkyrka
– omtumlande dramatiskt med en gudomlig dynamik, men paradiset i sista satsen
tycktes mig som ett kort duggregn en het
högsommardag. Därefter Fauré i Storkyr-
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kan i Stockholm – mycket vackert! Ett par
timmar senare Kennemark i Högalidskyrkan. Härligt uppfriskande, men samtidigt
mjukt tröstande, i folkton och med Hambes
svenska text. En dålig mikrofon förstörde
dock flöjtens insats.
Karl Jenkins Requiem trodde jag inte att
jag skulle gilla. Modernt och lite skramligt,
det som jag hade hört i förväg. Men ack,
så underbart fel jag hade. Det var ångest
och vrede, blandat med det skiraste sköna.
Damkör på japanska flätades samman med
herrstämmor på latin, det var glädje och
sorg om vartannat. Och i den sista satsen,
In paradisum, fantasidansade vi med lätta
steg på harpisten Jonathan Grönlunds
toner, ackompanjerade av en änglakör,
ända in i paradiset. Folk var tagna, applåderna dånade och jag kan garantera att Jenkins har blivit en ny favorit hos många som

denna kväll trotsat höstrusket och klivit
uppför kyrkvägen på Stora Essingen.
En ljuvt klingande bonus blev Rutter
i Härlanda kyrka ett par veckor senare –
dessvärre gjorde en felriktad lampa det näst
intill omöjligt att också titta på den skönsjungande kören.
Sex rekvier inom några veckor, varav
tre på fem timmar. I fyra olika stift. Jag är
mycket tillfreds med mitt rekvierejs. Men
nu har det varit mycket klassiskt i Körjournalen ett tag och jag längtar efter andra
tongångar. Så nästa år planerar jag för
nyare ljud i skällan. Tipsa mig gärna!
Fast först blir det julsånger!
Marita Sköldberg
Redaktör
På gång i min kör: Julotta i Husby-Långhundra
kyrka på juldagen kl 7.
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Kyrkokör ger kvalitet

Axelina
Lindgren,
Nässjö

Körjournalen noterar med glädje att kyrkokör tycks ha
blivit en kvalitetsmärkning. Anders Ekborgs stora julturné
En stilla jul marknadsförs bland annat med orden ”I år är
stilla jul nyproducerad och innehåller bland annat kyrkokör!”
29 föreställningar inom loppet av en månad ska han
hinna med, den gode Ekborg. Från Övertorneå i norr till
Malmö i söder. När denna tidning kommer ut har han
hunnit en dryg tredjedel på väg. På de flesta konserter är
lokala körer med, dock inte alltid kyrkokörer.

Varför sjunger du i
Mariakören?
– Det är jätteroligt att
sjunga och träffa kompisar. Vi har kul
tillsammans, alla är snälla mot varandra.
Jag har gått sen jag var ungefär 6 år, i
Minikören först, sen Maxiröst och sen Mariakören. Det här är sista året. Det finns en
ungdomskör också, men jag vet inte om
jag ska gå i den eller någon annan kör.

Foto: Peter Knutsson

Anders Ekborg lockar med kyrkokör.

Skivinspelning efter 62 års sjungande

I våras spelade körerna i Skållerud i Dalsland in en skiva tillsammans. På skivan Lyssna till musiken medverkar Skålleruds Drängar, Skålleruds församlingskör och Skålleruds barnkör under
ledning av kantor Elisabette Emanuelsson.
Elisabette berättar om bakgrunden till skivan:
”Det var en bas i kören, som tyckte det var dags! Han hade sjungit i kör i 62 år, och tyckte att
vi lät tillräckligt bra för att kunna spela in… Han var inte frisk när vi spelade in, men orkade vara
med både i Församlingskören och Drängarna. Han, och alla vi andra, blev nöjda med resultatet
och har sålt oväntat många skivor. Han fick somna in i augusti i år, nöjd med sitt sångarliv!
Ps. Basen var min far…Ds”

Vadsök gav napp

Hon tittar just inte på vaderna när allt kommer omkring, Ida
Fahl i Kalmar. Men det var ett knep som gav uppmärksamhet,
och nu har hon sin mansensemble.
I somras blev Ida Fahl organist i S:ta Birgitta kyrka i Kalmar
och för att locka män till en ny ensemble, Birgittæ Drängar,
gick hon ut med en aningen vågad annons i tidningen. Annonsen spred sig till och med till Expressen, som skrev en
artikel.
Den redan befintliga Katarinakören vill fortsätta vara damkör, men ha herrar att samarbeta med emellanåt. Det har de
nu fått. För efter sångprov – utan vadvisning – har Ida formerat en ensemble med tio skönsjungande män.

Ensam organist
35 söker...
sjungande män 25-45
för bildandet av ny
mansensemble.
Plus för körvana, notläsning och snygga vader.
Svar till:

”Birgittæ Drängar ht-13”
ida.fahl@svenskakyrkan.se
0480-42 14 57
S:TA BIRGITTA FÖRSAMLING

Körjournalen Utgivningsplan 2014
Nr
1
2
3
4
5
6

Materialdag
9 januari
27 februari
17 april
14 augusti
2 oktober
13 november

Utgivning
29 januari
19 mars
7 maj
3 september
22 oktober
3 december

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

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

Kyrkokörjournalen
Nr 6 2013 Årg 24
Tidning för Svenska kyrkans körer.
Utges av Sveriges Kyrkosångs
förbund, SKsf.
Ansvarig utgivare Lena Fagéus
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Prenumerationer etc:
Förbundskamrer
Monica Pettersson Forsberg,
Varpvägen 12
757 57 Uppsala
Tel 072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Vad är det roligaste ni har gjort i kören?
– Det är när man sjunger och har kul tillsammans – inget särskilt uppträdande.
Lekar är kul, som till exempel när vi är i lag
och man ska komma på en låt på en viss
bokstav och ställa sig upp och sjunga.
Ska du vara lucia i år?
– Jag var lucia i skolan förra året, när jag
gick i femman. Men jag vill inte vara lucia
här i kyrkan, för då ska man sjunga extra
och läsa verser och jag blir så nervös då.
Du åker konståkning också, blir du inte
nervös då?
– Nej. Med konståkningen har man musik
till, om jag kommer bort mig kan jag improvisera. Men om man sjunger märks det
så tydligt.
Spelar du något instrument?
– Jag spelar kyrkorgel, jag började när
jag var 6. Det finns barnpedaler som man
sätter på. Mamma hittade en annons i
tidningen, och jag ville prova. Ibland spelar
jag orgel på våra framträdanden. Nu väljer
jag lite låtar själv, lite filmmusik. Man kan
lägga på nästan vad som helst i ljudet så
att det blir pampigt. Jag vill absolut fortsätta med kyrkorgel!
Tänker du bli kantor?
– Kanske… Det finns som ett alternativ,
att kanske hoppa in och spela ibland. Men
jag vill helst jobba med att animera filmer.
Eller bli forskare i astronomi. Eller tränare
eller domare i konståkning.
Text och foto: Marita Sköldberg
Fotnot: Mariakören har luciatåg i en konsert i Nässjö kyrka den 8 december.

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

Design och produktion:
www.mwgrafiskform.se
Tryckeri
Trydells
   w ww.trydells.se
Nästa nummer av Kyrkokörjournalen
kommer den 29 januari.
ISSN 1101-9670
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SKsf nya styrelse
Peter Lundborg

Nyvald ordförande. Valdes in i styrelsen och
blev vice ordförande 2009.
Domprost i Linköping. Tidigare ordförande
i Strängnäs och Växjö stifts kyrkosångsförbund.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Kören som förmedlare av delaktighet och
tradition i gudstjänsten.

Per Larsson

Nyvald styrelseledamot, vice ordförande.
Domkyrkokaplan i Skara. Ordförande i
Skara stifts kyrkosångsförbund, ett uppdrag som avslutas 2014 efter 13 år.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Att ge körsångare och deras engagerade körledare inspiration och glädje
genom kyrkosångsförbundets och delförbundens verksamhet. Ungdomskörer som
vägen till fortsatt engagemang för körsång och kristen tro.
Körsångare i alla åldrar och olika sorters körer ger evangeliet en
fördjupande ton som kan tilltala på ett annat sätt än när jag predikar.

Linnéa Brorson

Nyvald styrelseledamot. Adjungerad i styrelsen sedan 2011.
Arbetar som sång- och körpedagog i
Stockholm och runt om i Sverige. Har tidigare
sjungit i Nationella Ungdomskören.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Barn- och ungdomskörsången, röstvård,
sångglädje och Nationella Ungdomskören.

Karin Marcusson

Nyvald styrelseledamot. Organist i Kristinehamn. Förbundsdirigent i Karlstads stifts kyrkosångsförbund.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Att stärka och utveckla barn- och ungdomskörsarbetet i Svenska kyrkan. Skulle
önska att vi under både kantors- och organistutbildningen blev ordentligt rustade inför
detta viktiga arbete.

Aron Nygren

Nyvald styrelseledamot. Adjungerad i styrelsen sedan 2013.
Går kantorsutbildning på Mellansels folkhögskola. Har tidigare sjungit i ungdomskören
Turbulens i Umeå.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Att hitta sätt att få ungdomar att bli intresserade av körsång.

Kerstin Baldwin

Sitter i styrelsen sedan 2003 och är förbundsdirigent sedan 2005.
Organist i Ekerö församling.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Körsjungandet är förstås det jag värnar
om. Det bästa vi kan göra för våra körsångare är också att hjälpa till med att deras
körledare får fortbildning och inspiration.
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 örbundsstyrelsen
F
utökas med
ungdomar
Sveriges Kyrkosångsförbunds styrelse blir större och
yngre. Förbundet föreslår
Svenska kyrkan en Kyrkomusikens dag och styrelsen ska
ha kontakt med Ekumeniska
EU-kontoret. Det var några
av besluten som fattades
under förbundsstämman i
mitten av november.
Det var ordförandeväxling på förbundsstämman i Uppsala. Till ny
förbundsordförande valdes JanOlof Johansson, biskop i Växjö
och tidigare ordförande i Växjö
stifts kyrkosångsförbund.
Peter Lundborg, domprost i
Linköping och vice ordförande i
styrelsen sedan fyra år, valdes till

ny styrelseordförande.
Både förbundsordförande Erik
Aurelius och styrelseordförande
Lena Fagéus avgick efter fyra år
på sina respektive poster. De två
avtackade varandra i varma ordalag och uttryckte i sina slutord
stor glädje över sina år i förbundet
med alla roliga sjungande människor.
– Ni ska inte tro att jag är så
här glad jämt, sa Erik Aurelius.

Två under 30 i styrelsen
Det kanske största beslutet på
stämman var att utöka styrelsen.
Sedan 2012 har två personer yngre
än 30 år varit adjungerade till
styrelsen, men nu har ungdomarnas deltagande blivit inskrivet i

SKsf med i demokratiprocess
Sveriges Kyrkosångsförbund deltar just nu i en djupprocess om ungdomsinflytande.
Djupprocessen ingår i projektet Ungdomsinflytade nu! som drivs av
Amatörkulturens samrådsgrupp Ax, som SKsf är medlem i. En grupp
med både unga körsångare och ungdomskörledare träffas vid några tillfällen under ett halvår för att fördjupa sig i frågan om ungas inflytande.
Förbundsstyrelsens representant i gruppen är Aron Nygren. Deltagarna kommer från olika delar av landet.

I förra numret skrev vi att Alla själars dag avskaffades i samband med
reformationen. Alla Själars dag infördes dock igen 1983 under namnet
Söndagen efter Alla Helgons dag och fick namnet Alla själars dag i och
med den nuvarande evangelieboken för Svenska kyrkan från år 2002.
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SKsf nya styrelse

Två avgående ordförande, Lena Fagéus och
Erik Aurelius, hyllade
varandra i varsitt tacktal.

stadgarna. Det innebär
att förbundsstyrelsen
nu har tio ledamöter
plus ordförande. Minst
två av ledamöterna ska
vara ”29 år eller yngre
vid valtillfället”.
Ytterligare några
ändringar av stadgarna fastställdes, men de var främst följder av
beslutet om att utöka styrelsen
eller till för att göra skrivningen
mer lättbegriplig. Alla stadgeändringar antogs enhälligt, efter vissa
mindre justeringar av förbundsstyrelsens förslag.

Föreslår Kyrkosångens dag
Stämman beslutade också att göra
ett yttrande till Svenska kyrkans
kyrkostyrelse, där man föreslår att
Tacksägelsedagen varje år ska firas
som Kyrkosångens dag i Svenska
kyrkan. I yttrandet nämns också
att Svenska kyrkan 1985 beslutade
om Kyrkomusikens dag på Kyndelsmässodagen, och att praxis
har varit stiftskollekt denna dag,
vilken nästan genomgående gått
till stiftens kyrkosångsförbund.
För 2014 ska i stället rikskollekt upptas till Svenska kyrkans
internationella arbete denna dag.
(Hela yttrandet kan läsas på www.
sjungikyrkan.nu.)
Yttrandet kom till utifrån en
motion från Uppsala stifts kyrkosångsförbund om en nationell
söndag för körsången i kyrkan.
Lars-Erik Larsson som represente-

Marie Englund
Hyllstam

Styrelseledamot sedan 2005. Ordförande i
barn- och ungdomssektionen.
Kyrkomusiker i Hyssna församling. Styrelseledamot i Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Jag brinner särskilt för att korister i alla åldrar ska
ha möjlighet att utvecklas röstmässigt, musikaliskt etc, var och
en efter sin förmåga, samt körens delaktighet i gudstjänsten.

rade motionärerna pläderade för
att beslutet också skulle innehålla
ett uppdrag om att göra material
för denna dag, bland annat en
årets körsång. Peter Lundborg
försvarade dock styrelsens förslag
om att endast göra ett yttrande till
kyrkostyrelsen.
– Först inväntar vi kyrkostyrelsens svar, material är en senare
fråga.

Förkovran om EU-bidrag
Beslutet om yttrandet blev till slut
enhälligt. Det blev också beslutet
om den andra motionen, även den
från Uppsala stifts kyrkosångsförbund. I enlighet med motionärernas yrkande beslutade stämman
att förbundsstyrelsen med hjälp
av Ekumeniska EU-kontoret ska
sätta sig in i riktlinjerna för EUbidrag under den bidragsperiod
som inleds 2014.
Peter Lundborg uttryckte å
styrelsens vägnar en stor glädje
över motionerna och uppmanade
ombuden att återkomma med fler
till kommande stämmor.
Text och foto:
Marita Sköldberg

Mer musikansvar på kyrkans
nationella nivå
Svenska kyrkans kyrkostyrelse ska utreda hur den nationella nivån ska
ta ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet. Det
beslutade kyrkomötet i november utifrån en inkommen motion. Kyrkostyrelsen fick i enlighet med motionen också i uppdrag att etablera ett
brett samråd kring kyrkomusikens framtida roll i samhällets kulturliv.
I en annan motion föreslogs att den nya kyrkohandbokens musikdel
skulle bli tvådelad; dels en kärndel med några få av de mest använda
melodierna, dels en form av webbank med tillgång till både gammalt
och nytt material. Denna motion avslogs emellertid med motiveringen
att arbetet har kommit för långt för att lägga till nya premisser och att
önskemålen om flexibilitet redan är tillgodosedda.
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Lars Lind

Styrelseledamot sedan 2007 och förbunds
dirigent med inriktning mot barn sedan 2011.
Kyrkomusiker i Alnö församling.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Allt som rör barn- och ungdomskörer.

Sara Michelin

Styrelseledamot och förbundsdirigent sedan
2011. Tidigare förbundsdirigent i Linköpings
stifts kyrkosångsförbund.
Kyrkomusiker i S:t Olai kyrka i Norrköping.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Att verka för att kyrkomusiken/kyrkosången i våra kyrkor måste få rymma allt
– från den äldsta musiken, gregorianiken, till
vår tids musik. Att genom musiken förmedla
nya tankar, erfarenheter och upptäckter om liv
och tro till både kyrkvana och kyrkovana.

Sussi Redig

Styrelseledamot sedan 2007. Festivalgeneral
för ungdomskörfestivalerna och Riksfest för
unga röster.
Körsångare. Lantarbetare, Eke, Gotland.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Att med kyrkans och samhällets glas
ögon se behovet av barns och ungas
musikaliska uttryckssätt.

Lars Åberg

Styrelseledamot sedan 1999. Leder gudstjänstgruppen (GUG) som bland annat anordnar Vintermötet i Sigtuna.
Domkyrkoorganist i Linköping (sedan
2000).
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Jag brinner för körens liturgiska engagemang. Uppmuntran till landets kantorer,
slitvargar och eldsjälar.

Ny valberedning

Två av tre personer i den valberedning som Sveriges Kyrkosångsförbund valde vid stämman är nya. Anna Kjellin från Falun
och Inga-Lill Gustafsson är nya, medan Anders Wälimäki var
med också i den förra valberedningen. Han blir nu sammankallande.
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Årets Aulénpristagare:

Uppmuntrar
musikelever att
skriva för barn
Efter nästan 30 år som musiklärare
i skolans värld jobbar Anna Cederberg-Orreteg nu för första gången
som kyrkomusiker. Men det är en
tillfällighet att hon just detta år får
Aulénpriset. Det får hon främst för
sitt komponerande.
– Det är något helt annat i mitt liv. I skolan
är det en ständig ljudmatta, här kommer
körerna en stund och sen är det lugnt. Det
är en jättevinst.
Skolan har utvecklats i en riktning som
Anna inte känner sig hemma i; lärarna ska
hela tiden bedöma eleverna och tiden för
själva undervisningen har minskat. För
eleverna är tv-program där utröstningar
och mobbning råder vardagsmat.
Så för några år sedan lämnade Anna
skolan. Men inte för ett kyrkomusikerjobb,
det kom senare, oplanerat. Hon hoppade
in för en vikarie i början av året, och nu
blir hon kvar åtminstone läsåret ut, på en
deltidstjänst. Hon leder barnkörer i tre
åldersgrupper.
– Jag har inte jobbat med så små barn
tidigare, 5-6-åringar. De kan inte sitta still,
de vill jättegärna förkara och berätta och
så ska man ändå helst hinna med det man
tänkt, säger Anna och ler åt denna nya
utmaning.

Superhjältar i gudstjänsten
En gång i månaden är det familjegudstjänst med barnkörmedverkan, ofta med
ett tema. I november var det till exempel
superhjältemässa, och då sjöng barnen De
hjältemodiga från Mästerdetektiven Blomkvist och Törnrosdalens frihetssång ur
Bröderna Lejonhjärta. Och så en snutt ur
Sankt Örjans visa, en medeltida ballad om
Sankt Göran och draken, som också spelas
varje dag från Stadshustornet. Ett passande
stycke i Sankt Görans kyrka på Kungsholmen i Stockholm, där Anna jobbar.
Men nu är det inte körledandet som
Anna i första hand får Aulénpriset för, utan
musikskrivandet. Sedan 80-talet har hon
komponerat och arrangerat i större omfattning, både för barn och vuxna.
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– Jag tyckte inte att
jag hittade material för
vanliga körer där man
träffas 40 minuter i
veckan, det ska fungera
med stämsång och låta
bra med en gång. Det
som fanns på 80-talet
för barnkör var ganska
avancerat.

Texthjälp av systern
Parallellt med musiklärarjobbet har hon
sjungit i och lett vuxenkörer och skrivit
även för dem.
– Det är i allmänhet inte enklare att
skriva för barn. Där ska man få en känsla av
mycket musik men med bara få stämmor.
Anna vill helst ha en text att skriva
musiken till. Ibland skriver hon texter
själv, ofta tar hon hjälp av sin syster Maria
Cederberg-Rydén. Ibland får hon en helt
färdig text från annat håll. Som den av Saga
Lundh som var med på en Riksfest för unga
röster och skrev en så fin text att Kyrkosångsförbundet beslutade sig för att beställa
musik till den.
– Jag jobbade mycket med den, jag
ville inte röra hennes text. Hennes återkommande ord skulle också återkomma
i musiken, det måste vara logiskt, det är
jätteviktigt för mig.

Skivdröm
Utöver Aulénpriset har Anna i höst också
tilldelats ett stipendium ur Madeleine Ugglas stipendiefond.
– Det är ett erkännande, man får veta att
ens musik används.
Pengarna hon får kan bidra till att uppfylla en dröm:
– Det skulle vara så roligt att spela in en
skiva med min damkör, med min musik.
Damkören med namnet Salvia sjunger
dels jazz-pop, men skivan skulle innehålla
körens andra inriktning: meditativ musik.
Anna leder också en nystartad kör med
ett dussin tjejer i 25-årsåldern, de flesta
tidigare elever.
– Det var en gammal elev som tog kon-

takt med mig och sa att hon hade kommit
tillbaka till stan och var så sugen på att
sjunga igen.
Frågan var en välkommen bekräftelse
på att Annas arbete för körsång i skolan har
burit frukt. Den nybildade kören ska sjunga
i en julkonsert i S:t Tomas kyrka i Vällingby
den 8 december.

Vill få fler skriva för barn
Ett annat av Annas engagemang är musikutbildningen på Sjöviks folkhögskola där
hon är gästlärare i bland annat komposition.
Ett av de roligare projekten är ett samarbete
som startade i fjol med Folkärna församling och kyrkomusikern Heléne Thunbergs
barnkör. Barnen skrev texter som några av
eleverna på Sjövik fick tonsätta, och sedan
framförde kören dem i en konsert.
– Vi vill sälja in detta att skriva för barn,
det är lika svårt att sälja in det som att sälja
in att vara körledare för barn.
Då var det tre ungdomar som skrev varsin låt. I år har Anna låtit sina egna körbarn
skriva texter, och fem Sjövikselever har
nappat på att skriva musik. Kanske blir det
också denna gång en konsert med barnkören i Folkärna.
– Jag kanske inte ska skriva så mycket
mer för barn nu, det är roligt att föra det
vidare till andra.
Text och foto: Marita Sköldberg
Fotnot. Sveriges Kyrkosångsförbund förvaltar
Gustaf Auléns prisfond som vartannat år delar
ut Aulénpriset på 10 000 kronor till någon som
”gjort särskilt goda insatser i fråga om nykomposition av sakral körmusik eller på annat framstående sätt främjat kyrklig körverksamhet”.
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Årets Lindströmstipendiat:

Vill ge barnen
en liturgisk
funktion
Lena Brattgård, organist i Kungälvs
församling, har fått årets Lindströmstipendium. Körsång för alla åldrar
och körens roll i liturgin är områden som engagerar henne särskilt
mycket.
– Det är en fantastisk ära, jag blev mycket
överraskad och glad, säger Lena Brattgård
om att hon blivit utsedd till 2013 års Lindströmstipendiat.
Nästan hela livet har hon hållit sig på
Västkusten och ägnat sig åt kyrkomusik.
Sedan drygt elva år arbetar hon som organist i Kungälvs församling, dessförinnan
många år i Uddevalla, där hon också bor.
Utbildningen gick hon på Musikhögskolan
i Göteborg och uppväxtåren tillbringades i
Lysekil.
– Jag fostrades av Gerhard Karnå som
kom som organist till Lysekil när jag var
liten. Han drog igång körverksamhet, vi
sjöng, spelade blockflöjtskvartett och åkte
på barnkörläger. Det var också för honom
jag började spela orgel. Han var en klok
och pedagogisk kyrkomusiker och blev min
stora förebild.

Leder fem körer
Kyrkomusikeryrket var ett självklart val för
Lena. I dag leder hon fem körer: tre barnkörer, en ungdomskör och en kammarkör,
och har dessutom sånglektioner med en

kvartett tjejer som är mitt
emellan barnkör och
ungdomskör.
På många sätt är det
barnen hon brinner för,
säger hon, och för körens
plats i liturgin.
– Jag vill ge också barnen en liturgisk funktion
när de är med, säger hon.
Dagens psaltarpsalm
sjungs varje söndag i
Kungälvs kyrka. Kör
eller enstaka korister är
försångare och församlingen deltar med
ett omkväde som återkommer många söndagar i rad. Också barnkörerna kan vara
försångare, men då kortas psalmen av. Häromsistens var det en församlingskör bildad
tillfälligt under en gemenskapsdag som var
försångare.

Överlag är det mycket som är positivt
med förslaget, tycker Lena och många i
församlingen, men hon ser ett par tydliga
brister.
– Jag tycker att det är en besvikelse att
så lite material bygger på växelsång mellan
kör och församling, sådant som ger kören
en naturlig liturgisk funktion, och underlättar för församlingen. Jag saknar också
det internationellt ekumeniska perspektivet. Var finns till exempel musiken från
våra systerkyrkor i nord och syd?

Handboksprövande
Kungälvs församling, och inte minst
körerna, har det senaste året präglats av det
nya kyrkohandboksförslaget. Församlingen
har tagit sin roll som remissförsamling på
allvar.
– Framför allt kammarkören har varit
mycket involverad, men även barnen har lärt
sig nya alternativ och presenterat dem för
församlingen. Vi har haft församlingsaftnar
när vi sjöng igenom massor av alternativ.

Text och foto: Marita Sköldberg
Fotnot. Lindströmstipendiet på 10 000 kronor delas ut till minne av kyrkomusikern Curt Lindström
till kyrkomusiker, som genom brobyggande musikarbete i Kristi Kyrka väl förvaltar sin gåva ”Gud
till ära och församlingen till uppbyggelse” .
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Vad är det vi sjunger? del 6

Daniel Braw

Oratorianer
gjorde
musik av
bönhuset
Att turen nu mot slutet av året har
kommit till oratorierna är ingen tillfällighet, för ingen högtid torde vara
så förknippad med just oratorier
som julen – Juloratoriet och Messias
sjungs och älskas världen över.
Men vad är egentligen ett oratorium? Den
latinkunnige noterar de tre första bokstäverna, som har att göra med att tala eller
att be. Innan arbetslinjen fanns sa man ora
et labora, ”bed och arbeta”. Ett oratorium
är egentligen en plats där man ber, ett
bönhus eller en bönesal. I anslutning till
ett sådant grundade den italienske prästen
Filippo Neri på 1500-talet en orden som
så småningom fick namnet Institutum
Oratorii Sancti Philippi Nerii; medlemmarna kallades oratorianer. När det i detta
sammanhang även började framföras kompositioner för kör och soloröster föll det
sig uppenbart naturligt att kalla även dessa
oratorier.

Bibliskt men inte liturgiskt
Den förste betydande tonsättaren av oratorier anses dock vara Giacomo Carissimi
(1605–1674), som under drygt 40 år var
kapellmästare vid tyska jesuitkollegiet i
Rom. Här skrev han bland annat Jephte,
som skildrar den tragiska historien i
Domarboken 11 om hur fadern för att uppfylla sitt löfte till Gud måste offra sin dotter.
Men just det gripande i berättelsen gjorde
den till utmärkt tema för ett oratorium –
berättande men inte sceniskt, bibliskt men
inte liturgiskt.
Om Carissimi idag är tämligen okänd,
är hans elev Marc-Antoine Charpentier
(1635–1704) desto mer känd om än med
sitt Te deum som något av ett one hit
wonder. Också Charpentier komponerade
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Jesu födelse har inspirerat både konstnärer och tonsättare. Här den centrala delen av Hans
Memlings triptyk Tillbedjan av magina från 1470.

ett flertal oratorier – om Judith, Ester,
Abrahams offer och till och med ett (ofullbordat) om ärkeängeln Mikael och draken.
Hos Charpentier möter musikaliskt dramatiska lösningar som berättare (en eller
flera) och att olika personer representeras
av olika sångare. Charpentier föredrog för
övrigt att kalla sina oratorieverk historiae,
historier eller berättelser.
Om oratoriet hade en guldålder, måste
det emellertid vara 1700-talet. Bach skrev
utöver sin skildring av julevangeliet (1734–
1735) ett oratorium för Kristi himmelsfärds
dag – Lobet Gott in seinen Reichen. Men i
Telemanns tjänst ingick att skriva oratorier
på regelbunden basis, och Händels produktivitet på området är fullständigt enastående: Esther (1732), Saul och Israel i Egypten (1739), Solomon (1749) och Jephta
(1752) är bara några exempel. Intressant
i sammanhanget är att verken skrevs för
offentligt konsertframförande, och alltså
trots sitt bibliska innehåll inte hade någon
kyrklig koppling.

Världsliga oratorier
Från 1800-talet har dock begreppet oratorium fått en allt vidare innebörd. Arvet förvaltades visserligen av Felix Mendelssohn,
som med Elias (1846) och det mindre ofta
framförda Paulus (1836). Men nu uppstod
också det ”världsliga oratoriet”; Robert
Schumann, till exempel, tonsatte scener ur
Goethes Faust i oratorieform. Under 1900talet kom såväl den antika berättelsen om
Oidipus som Gilgamesheposet att ligga till
grund för oratorier, av Stravinskij respektive Bohuslav Martinu.

Psalm
Passion
Kantat
Motett
Requiem

Oratorium
Men oratoriet – den ickesceniska, icke
liturgiska musikaliska berättelsen – fick
också ett något otippat genomslag i Sovjetunionen, där såväl oktoberrevolutionen
1917 som historiska hjältar skildrades i
musik. Av denna på sin tid prisbelönta produktion har dock mycket lite stått sig.

ENGLUNDS TIDIG MUSIK
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Lägg ett juloratorium
i säcken
Körjournalen vill detta år passa på att tipsa om jul
oratorier att ge bort som julgåva. Skivorna nedan ska
alla finnas att köpa. När det kommer till Bachs Juloratorium och Händels Messias finns det en stor mängd
inspelningar, dessa är nyutgivna i år.

Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio (2013)
Trinity College Choir Cambridge, Orchestra of the Age of Enlight
enment, flera solister, James Gilchrist är evangelisten, Stephen
Layton dirigent.

Andreas Hallén: Ett juloratorium (1999)
Radiokören, Sveriges Radios symfoniorkester, Lena Hoel sop
ran, Mathias Zachariassen tenor, Tommy Andersson dirigent.

Georg Friedrich Händel: Messiah (2013)
Delar med trumpet och orgel. Dorthe Zielke trumpet,
Søren Johannsen orgel

Ungdomars texter
i nytt oratorium

D

en 1 februari, under kyrkomusikfesten Jubilate i Stockholms
stift, uruppförs ett nyskrivet
oratorium i Jacobs kyrka. Stockholms
stifts kyrkosångsförbund beställde
oratoriet i fjol av tonsättaren Paula af
Malmborg Ward.
Verket heter Skapelsen men är inte
ett nytt verk i Haydns anda utan bygger
på texter – funderingar kring skapelse
berättelsen – som författats av olika
ungdomsgrupper i Svenska kyrkan.
Texterna är sammanställda av domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Oratoriet
är skrivet för barn-, ungdoms-, vuxenkör och orkester och är 45 minuter
långt.
I uruppförandet medverkar barnkör från Kungsholmens församling,
ungdomskör från Johannes församling,
vuxenkör från Nacka församling, Mattias Wager vid orgeln samt en kammarensemble som består av en stråkkvintett
och tre blåsare. Dirigent är Sonny
Jansson, förbundsdirigent i Stockholms
stifts kyrkosångsförbund.

Hilding Rosenberg: Den heliga natten (1996)
Text av Hjalmar Gullberg.
Amadei Kammarkör, Svenska Kammarorkestern, Karin Inge
bäck sopran, Anna Larsson mezzosopran, Anders Larsson
baryton, John Erik Eleby bas, Petter Sundkvist dirigent, Frej
Lindqvist recitatör.
På samma skiva finns Lars-Erik Larssons Förklädd Gud.

Camille Saint-Saëns: Oratorio de Noël (1981/2005)
Mikaeli Kammarkör, Britt-Marie Aruhn sopran, Anne Sofie von Otter
mezzosopran, Ing-Mari Landin alt, Erland Hagegård tenor, Ulf Lundmark bas, Anders Eby dirigent.
Respighis Lauda per la Natività del Signore ingår på skivan.

Gå på konsert

Som julklapp kan du också bjuda på
omkostnader och kollektpengar för
ett besök i Årsta kyrka den 6 januari,
då Årsta kammarkör under ledning av
Lars-Gunnar Sommarbäck uruppför
Maria Löfbergs och Åsa Hagbergs jul
oratorium Sjung din glädje, Maria.
Eller leta upp något annat av alla juloratorier som framförs i juletid.

Fredrik Sixten: Ett svenskt juloratorium (2012)
Med koraltexter av Ylva Eggehorn.
Sofia Vokalensemble, Diskantkör från Stockholms Musikgymnasium, Capella Nordica, Helena Ek sopran, Bengt Ollén dirigent.

Göran Tunström, Juloratoriet
E-bok (Albert Bonniers förlag, 2012) Innehåller även musik från Bachs Juloratorium.
Såväl tryckta upplagor (första gången utgiven 1983) som ljudbok är slutsålda, men kan finnas på
antikvariat.
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Jultraditioner med knorr

OPQ i SVT:s luciafirande från Örebro
På morgonen den 13 december skrider Isa Holmgren in i många svenskars vardagsrum med ljus i håret.
Hon är nämligen årets tv-lucia.
– Det är roligt, men mest roligt är det
att kören är med. Det är en rolig kör att
sjunga i.
Isa vill inte göra för stor sak av sin egen
roll, hon är framför allt en i kören, säger
hon. Det vill säga Ungdomskören OPQ
i Olaus Petri församling i Örebro. Även
förra året var Isa lucia i Olaus Petri kyrka.
Det vanliga luciafirandet upprepas även
i år med luciatåg tillsammans med barn
körerna den 12 december och gestaltning
av lucialegenden – ett slags helgonspel med
körprogram – på luciadagen.

Som vanligt

2011 års luciatåg i Olaus Petri kyrka i Örebro.

Repertoarmässigt skiljer sig tv-tåget inte
så mycket från körens traditionella lucia
firande, berättar Isa.
– Det är roligt att det blir som vårt vanliga luciatåg.
Men lite extra blir det i alla fall, för
många tidigare körsångare har blivit inkallade att vara med. SVT ville nämligen ha en
större kör än de cirka 20 som i vanliga fall
utgör OPQ.
– Det är jättekul, det blir som en återförening, säger Isa.
En annan skillnad är att artister ska vara
med i tv-versionen. Det är dock inget som
påverkar körens egna sånger, de sjunger var
för sig.

TV-inspelningen ägde rum några dagar
före denna tidnings utgivning. Det har varit
en kort förberedelsetid, berättar körledaren
Mats Bertilsson.
– I slutet av september ringde de från
SVT. Jag frågade om de alltid var ute så här
sent, och hon svarade att ”jag tycker att jag
är ute i god tid i år”.

Fullmatad höst
OPQ hade sedan tidigare planerat in ett par
större projekt i höst, bland annat Händels
Messias i mitten på november. Och så är
det 1 advent, luciakonserter och julkonsert
den 20 december.
Men kören sa sig orka också detta pro-

jekt. Mats fick fria händer att bestämma
repertoaren. Han har klockat körens insats
till 34 minuter.
– Vi är glada att vi har fått uppdraget
och ska göra vårt bästa för att det ska bli
riktigt fint, säger han.
Sen behöver kören vila. Men Mats har
hört ett rykte, att påskens tv-gudstjänster
kanske ska sändas från Olaus Petri.
– Så nu vågar jag inte boka in någonting
för våren…
Text: Marita Sköldberg
Foto: Björn Helgesson
Fotnot: Lucia från Olaus Petri sänds i SVT2
den 13 december kl 7 med repris kl 18.

Kringströvande körer på julmarknad
I Östersund har friluftsmuseet Jamtli och
Svenska kyrkan samverkat i många år kring
olika arrangemang i Jamtlis nybyggda
1600-talskyrka. När Jamtli bjuder in till
julmarknad 6–8 december har Svenska kyrkan till exempel samling vid krubban.
På marknaden höjer kringströvande
körer julstämningen ytterligare. I år kommer för första gången ungdomskören
Soulsisters/Soulbrothers från Östersunds
församling att vara en av dessa körer som
går runt bland marknadsfirarna.

10

C.A.M.I.N.G-kören från ett framträdande 2012 på
Jamtli Julmarknad. Foto: Ingemar Mårs

Körjournalen 6/13

Jultraditioner med knorr

Blandade åldrar i tåget
I Asklanda församling i Västergötland är det inte bara de unga flickorna som får gå med i luciatåget.
Här är alla kvinnor välkomna.
– Det är haltas och lyttas förening som
kommer instapplande i kyrkan, skrattar
Ann Olsson, som förra året gick med i ett
luciatåg för första gången på många år.
Snart är det dags igen.
I Ornunga kyrka någon mil från Vårgårda är tärnorna mellan 18 och 55.
– Min pappa tyckte att det bara skulle
vara ”unga okyssta möer” i ett luciatåg, och
det är vi inte, säger Ann glatt.

Tillsammans med mamma
– Det är en fröjd att vara med i ett luciatåg
som detta, säger Linnéa Klebom, som trots
att hon tillhör det yngre gardet är en veteran i sammanhanget.
Hon har varit med sedan starten, nu blir
det femte gången. Med i tåget går också
hennes mamma.
– Det är jättekul att det är så blandade
åldrar, tycker Linnéa. Då får man lära
känna dem som man kanske inte skulle ha
lärt känna annars.
I Asklandabygden träffar de flesta på varandra, men att mötas så här är en annan sak.
– Det blir så mycket skratt och flams och

Det är inte bara unga tjejer i luciatåget i Ornunga kyrka. Bilden är från 2012, i år blir de några
fler i tåget.

kaffedrickande, förklarar Ann Olsson, som
bott i Asklanda bara några år och ser luciatåget som ett bra sätt att lära känna andra.
– Lär man känna tjejerna i byn kommer
man in.
Hon hade inte sjungit i kör på många
år, och tänkte först att det här aldrig skulle
gå. Men hon övade enträget och till slut
sjöng hon till och med solo i This little
light of mine.

Inte bara traditionellt
Några av sångerna är traditionella, men
körledaren Marie Ahlgren vaskar också
fram en del annorlunda sånger på ljustemat

som genomsyrar luciagudstjänsten. Just
sången Ljuset av Tomas Boström är både
Anns och Linnéas favorit i repertoaren. Till
sångerna finns det komp i form av piano
och fiol, och en präst läser texter.
Efter allhelgonahelgen drar övningarna
igång, och pågår varje vecka fram tills
luciatåget avgår söndagen kring lucia, i år
den 15 december. Och kyrkan brukar bli
fylld till bristningsgränsen. Trots att det
inte bara är unga okyssta möer i tåget. Kanske är det till och med tack vare.
Text: Marita Sköldberg
Foto: Morgan Klebom

Julen inleds med köruppbåd
Minst 15 körer uppdelade på tre
konserter den 22 december. Så
inleds julen i Varbergs kyrka varje år
sedan tidigt 1980-tal.
– Jag brukar ge tips till kompisar som är lite
sugna på att sjunga i kör att gå dit, då kan
de jämföra olika körer. Det var delvis den
konserten som fick upp mitt intresse för att
sjunga i kör igen, berättar Maria Söderlund,
som sjunger i Varberg Gospel, en av Varbergs församlings körer.
Förra året var tre av fyra i hennes familj
med och sjöng i samma konsert i Julsång
i centrum, som evenemanget heter. Också
dottern sjunger i gospelkören, medan
sonen Isak sjunger i gosskören Boys Voice.
Och den fjärde familjemedlemmen sitter i
gosskörens styrelse.
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Mycket Staffan för Isak

Överfullt tre gånger om

Isak Söderlund har sjungit i Boys Voice i ett
par år. En av de sånger som kören sjöng på
förra årets Julsång i centrum var Staffan Stalledräng, en sång med många solopartier.
– Jag sjöng fras tre, berättar Isak.
Samma Staffansvisa sjunger kören också
i luciatåget i Varbergs kyrka på luciadagens
morgon.
– Vi är stjärngossar allihop. Det är
mycket att sjunga före jul, i konserter och
så, konstaterar Isak.
På Julsång i centrum får Boys Voice,
liksom alla andra medverkande körer – församlingens egna, från andra kyrkor i stan
och helt fristående – bara sjunga två sånger.
I varje konsert deltar fem-sex körer, och så
är det psalmsång där alla är med. En brass
ensemble spelar till.

Evenemanget har vuxit och numera blir
kyrkan sprängfylld tre gånger om.
– Vi behöver inte annonsera på något
sätt. Varje år är det så fullt att folk får gå
hem, berättar Samuel Eriksson, kyrkomusiker i församlingen, och ledare för tre körer.
Julsång i centrum ger också ett rejält tillskott i kassan för Varbergs diakoni, då kollekten denna dag går till diakoniföreningen.
För Maria Söderlund och Varberg Gospel är detta den enda julkonserten, de hade
sin större ljuskonsert i slutet av november.
I år får hon troligen inte sjunga i samma
konsert som Isak.
– Det är olika kombinationer från år till
år. Det ska bli roligt att se vilka det blir i år.
Marita Sköldberg
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Spännande med tv:s julkalender
i krubban
En stor barnkör sjunger om Jesus
och änglarna i Stora Kopparbergs
kyrka i Falun på julafton. En populär
tillställning, med överraskningsmoment även för körsångarna.
I Stora Kopparbergs kyrka vävs årets tv-julkalender in i julberättelsen. Men det är inte
barnkörerna som står för kalendertemat i
krubbgudstjänsten på julaftons förmiddag,
utan vuxna; personal och ibland även några
andra i församlingen. Även för körsångarna
blir årets inslag en överraskning.
– Det är väldigt spännande, nästan lika
spännande som julklapparna, säger Ella
Gunnarsson, som sjunger i Vox Maria
och har varit med i krubbgudstjänsterna
i flera år.

Spöken och en gris
Förra året, då julkalendern var Mysteriet
på Greveholm, var två spöken med i handlingen, berättar Ella. De hade tagit alla
krubbfigurer och lämnat en halväten lussebulle. Två år tidigare fick en gris vara med
i storyn, med anledning av Hotell Gyllene
Knorren.
Gyllene Knorren-året har Johanna
Ringsby, en annan av körtjejerna som varit
med i flera år, sitt tydligaste minne från.
Änglakören som kom till herdarna var lite
speciell.

Julkrubbegudstjänst i Stora Kopparbergs kyrka i Falun 2012.

– En av änglarna hade rosa slingor i
håret och Isadoras rosa kängor, det tyckte
jag var roligt.
– Det är roligt att vi inte får veta så
mycket innan, de är hemlighetsfulla.

I folkdräkt
De flesta av körsångarna, omkring 50–60
barn från barnkörerna Lillmariorna,
Mariakören och Vox Maria, har körkåpor
på sig under krubbgudstjänsten, men inte
Johanna.
– Man får ha folkdräkt på julafton, så jag
brukar ha Moradräkt på mig.
De flesta av sångerna återkommer

år efter år. Johanna nämner sånger som
Somna nu lilla barn och Änglarna från
himlens sal.
– Det är lite om änglar, lite om Jesus…
De jättetraditionella sångerna sjunger hela
kyrkan, berättar Ella.
Det återstår att se vad Barna Hedenhös
kan ge för inspiration till årets krubba.
Ella och Johanna förväntar sig i alla fall att
åtminstone någon från familjen dyker upp i
gudstjänsten.
Text: Marita Sköldberg
Foto: Jörg Bassek

Din kompletta nothanDel

www.wessmans.com
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Samarbete flyttar ut julen på torget

På trettondagen är det åttonde
gången som Levande julkrubba
framförs på ett torg i Västerås. Initiativet kom från organisten i Västerås domkyrkoförsamling, Agneta
Sköld.
– Vi blev inspirerade efter att ha varit i
katedralen i Liverpool där de hade en

levande julkrubba inne i katedralen, berättar Agneta Sköld
som leder Mariakören som
sjunger i julspelet vartannat år.
Det ena gav det andra och
2007 samarbetade domkyrkoförsamlingen med Västerås
citysamverkan (företagarna i
stan), amatörteatergruppen
Studio Westmannia och Västerås stift om den första torgkrubban. Ett samarbete som
har fortsatt och kompletterats
med Västerås stadsmission.
– Ett av våra syften är att
uppmärksamma hemlösheten,
utifrån att Jesusbarnet föds
i ett stall, säger Johan Sköld,
präst i domkyrkoförsamlingen
och projektledare för Levande
julkrubba.
Så volontärer från Stadsmissionen delar ut glögg och
pepparkakor – skänkta av en
butik – och den som vill lägger en peng som går till föreningens arbete med bland annat hemlösa.

Helt annan publik
Patrik Djurfeldt sjunger i Mariakören och
har varit med på Bondtorget flera gånger.
– I vanliga fall sjunger vi i Domkyrkan
eller Konserthuset, det här är en helt annan
sak. Det är en möjlighet att sjunga för en
helt annan publik.

Repertoaren i julspelet ingår i den vanliga julrepertoaren med kända julsånger,
så det behövs inte särskilt mycket extra
repetition.
– Det ska vara så lättillgängligt och
välkomnande som möjligt, säger Patrik
Djurfeldt.
Kören, i år Motettkören, står på en för
tillfället uppbyggd scen och sjunger. Men
det finns fyra scener till, berättar Johan
Sköld. Herdarna har en, värdshusvärden
en och Herodes en. Den fjärde scenen är
förstås stallet.

Små favoriter
Skådespelare från Studio Westmannia spelar rollerna i evangelieberättelsen, och de
rör sig också en del på torget, dit omkring
400 personer brukar ta sig för att se julspelet. Med finns andra aktörer som fångar
publikens uppmärksamhet minst lika
mycket. En är ett levande Jesusbarn.
– Som brukar vara snällt och spela sin
roll bra, väl påpälsat, säger Patrik Djurfeldt.
Och så den kanske allra populäraste, i
alla fall för de mindre åskådarna: åsnan.
Höns, kaniner, får, kanske en get kan göra
henne sällskap.
Och Johan Sköld lovar, det blir en åsna
också denna gång.
Text: Marita Sköldberg
Foto: Åke Paulsson

Kyrkokör ger traditionsenlig nyårskonsert
Säg nyårskonsert och mångas tankar går
reflexartat till Wien och An der schönen
blauen Donau. I Svenska kyrkans församlingar är nyårskonserter inte särskilt
vanliga.
Men i Hardemo kyrka utanför Kumla
bjuder Hardemo kyrkokör varje år sedan
1970-talet på nyårskonsert.
Varje gång finns gästande musiker
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med. I år kompletteras kören av två fioler,
en cello och en cembalo och på programmet står bland annat Herdarna av den
tjeckiske 1700-talskompositören František
Xaver Brixi.
Men det är inte nödvändigtvis vackra
klassiska pärlor som framförs denna årets
sista kväll. Ett par år har till exempel gruppen Hardemo Rockers medverkat.

Medan Wienerfilharmonikerna bytte
från de första årens nyårsaftonskonsert till
nyårsdagen har Hardemo kyrkokör bytt
från nyårsdagen till nyårsafton. Sex timmar
före årets slut inleds konserten.
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Julkorsordet 2013
Ett musikaliskt körsångarkorsord konstruerat av korsordsmakaren
och kyrkomusikern Mats Åberg i Falun. Foto: Marita Sköldberg

Skicka in lösningen senast 8 januari till Körjournalen,
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta.
Kryssa för vad du vill ha om du vinner. Tre vinster delas ut.
Lösningen presenteras i nästa Körjournalen som kommer
29 januari.
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Evensong and vespers at King´s / The Choir of King´s College, dvd + cd
Celebration of the Spirit, Bernstein – Rutter – Britten – Tippett / The
Choir of Clare College, dvd
Tchaikovsky: Liturgy of St John Chrysostom och Gretchaninov:
Vespers Liturgy, 2 cd

Sveriges ledande

Namn

tillverkare av körkläder!

Adress

www.brohalldesign.se

Postnummer och ort

KÖRBELYSNING

Diskret körbelysning understryker
upplevelsen av körens framträdande.
Smal pelare med inbyggda sladdar,
hjul och spotlights.

Sparta System AB
Tel 0523-22517

www.spartasystem.se

NYA utbildNiNgAr
i göteborg 2014

Konstnärligt magisterprogram i kördirigering (60 hp)
Utbildningen ger konstnärlig fördjupning i
 ledarskap
 körrepertoar med genrebredd
 metodik för barn- och ungdomskör/blandad kör

Tel 031 404030
Fax 031 404106

Furudals Bruk

optimal plats för körinternat!

Konstnärligt kandidatprogram i musik
– inriktning kyrkomusik (180 hp)
Vår nya kyrkomusikerutbildning i korthet
 enklare antagningsprov
 tydlig yrkesanknytning
 personlig profilering
 masterförberedande
Sök senast 15 januari 2014: www.antagning.se
Mer information på www.hsm.gu.se

”Rofylld miljö • Historiskt inramad av herrgård
Suverän akustik i Kättingsmedjan
Älvens brusande puls • Lätt att hålla kören samlad”
Citat från körledare

Kontakt: Lennart Öhnell, 0258-100 84
lennart.ohnell@furudal.com
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Hallå där

Inspiration i norr
Luleå stifts norra kyrkosångsförbund
LUNK har haft inspirationsdag på Framnäs
Folkhögskola. Som inspiratör medverkade
Tomas Pleje från Umeå, som med säker
hand och på ett underhållande sätt ledde
dagens arbete.
– Vi har någon storsamling varje år,
ibland i form av stiftskyrkosångshögtid,
ibland en inspirationsdag. Det betyder
mycket. Här möts körsångare från både
små och stora församlingar, säger Siv
Larsson, vice ordförande i LUNK.
Drygt 60 körsångare deltog. De fick
uppleva känslan av att sjunga i storkör, och
fick också med sig tips på repertoar som
sedan kan användas i hemförsamlingen.
Dessutom erbjöds körsångare en individu-

”Körsångare ända från
Malmberget har deltagit,
omkring 30 mil enkel väg”
ell sånglektion, i samverkan med sångpedagogstudenter från Musikhögskolan i Piteå.
Avstånden är stora, men det är inget
hinder:
– Till och med körsångare ända från
Malmberget har deltagit, omkring 30 mil
enkel väg, berättar Gunnar Östlund, ord
förande i LUNK.
I samband med inspirationsdagen
genomfördes också delförbundets årsmöte.

Tomas Pleje och sopraner.
Foto: Siv Larsson

Yamandu Pontvik,
musiker i Sundsvalls Gustav Adolfs
församling.
Varför har du skrivit en tangomässa?
– Jag fick en liten beställning av min chef
Stefan Andersson, kyrkoherde i GA-kyrkan.
Han älskar tango. Reijo Oivaeus (också
präst i Sundsvall) som skrev texten har finsk
bakgrund – och i Finland är ju tango stort –
och jag kommer från Uruguay och har alltid
tyckt om tango. Jag har länge velat skriva
tango, som bruksmusik. Det är både finsk
och argentinsk tango i mässan.
Mässan heter Abruzo. Vad betyder det?
– Det är spanska och betyder kram. I tango
kramas man. Vi behöver kramas, omfamna
Gud och varandra. Vi dansar tango med
Gud och Gud dansar tango med oss. Jag
har länge jobbat efter ett motto; i stället för
kulturkrockar talar jag om kulturkramar.
Men texten är på svenska?
– O ja, texten är på svenska. Det var självklart från början. Men den går att översätta
till spanska. Reijo har skrivit det mesta, men
jag har skrivit lite också, och en text är av
Christina Lövestam. Reijo och jag har jobbat
tillsammans hela tiden, han har skrivit musiken till kyriet också.

Tenorer i full koncentration.
Foto: Siv Larsson

Boknyhet om dans
i kyrkan
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Den första upplagan av boken Dansa till
Guds ära gavs ut 1999 i ett samarbete
mellan dess författare, dansaren Lena
Lagerqvist, och Kristna Dansgemenskapen
(numera med tillägget Psalto). Nu har
en tredje omarbetad upplaga kommit ut.
Ett helt nytt kapitel har också tillkommit,
nämligen HjärnDans, som handlar om
att hjälpa människor att må bättre genom
enkla dansövningar.
Dansa till Guds ära är en handbok som
innehåller allt från svaret på frågan vad en
danstjänst är för något till hur man gör en
egen flagga.
Kapitlet Hjärndans finns också som
särtryck.
Mer om boken finns på
www.mod.mediasound.se

Hur gick uruppförandet?
– Vi hade en fantastisk tangomässa. I sista
stund fick vi byta ut bandoneonen mot ett
ackordeon, eftersom han som spelade bandoneon plötsligt skulle få barn, en månad
för tidigt. Men det blev väldigt lyckat och
det kom 350 personer till kyrkan. Vi gjorde
det som en vanlig mässa, den 19 oktober,
i samband med kyrkodagar i Sundsvall om
integrationsfrågor och diakoni. Det var en
samling av sångare, tolv stycken, just för
den här gången, en tangokvintett*, en solist,
församlingen och två dansare.
Vad händer med mässan nu?
– Nästa steg är att den ska komma ut på
noter på ett förlag och sen på cd också.
Nästa år hoppas vi att det blir. Finns den på
cd blir det lättare för körer att öva in. Men för
kören är det inte så svår musik.
Text: Marita Sköldberg

* Instrumenten i denna tangokvintett var
piano, kontrabas, slagverk, fiol och bandoneon (ett slags litet dragspel) som alltså blev
utbytt mot ett ackordeon (ett stort dragspel).
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Firade med uruppförande
Skallsjö Vokalensemble har varit med
om ett fantastiskt uruppförande av Mässa
till Ljus från Mörker. Mässan är skriven
av Tormod Tvete Vik till Skallsjö kyrkas
150-årsjubileum. Den uppfördes dels inflikad i gudstjänsten den 20 oktober och dels
i jubileumskonserten den 26 oktober.
Skallsjö Vokalensemble tillsammans
med solist Anna-Maria Martén, som dessutom är kyrkans informatör, orgel och
stråkensemble framförde mässan under
ledning av vår organist Ingrid Nilsson. Vid
båda tillfällena fick framförandet stående
ovationer!
Tormod Tvete Vik kommer ursprungligen från Norge men är numera bosatt i
församlingen. Mässan är specialskriven för
den nyrenoverade kyrkan med sitt unika
glastorn. Staffan Olofsson, specialist på
Gamla Testamentet, var med och skrev
texten.
Kyrkan invigdes på Tacksägelsedagen
den 20 oktober 1863. Kyrkjubileet har
pågått en hel månad. Barnens gudstjänst

blev ett födelsedagskalas med prinsar
och prinsessor
och kyrkan var
då dekorerad
med ballonger
och serpentiner.
Naturligtvis sjöng
barnkören.
En söndag
firades gudstjänst
så som den kunde
ha varit för 150
år sedan med
1800-talsliturgi
och texter. Psalmerna var sååå
långsamma och belysningen var enbart
levande ljus. Många kom i tidstypiska
kläder och man satt på kvinno- och manssida.
KG Hammar och Kristina NielsenJarnek var på besök på FN-dagen och temat
var Dag Hammarskjöld.

Ett smakprov av uruppförandet finns på Youtube: www.youtube.com/
watch?v=vM6OhJn86EA
Text: Kicki Jansson
Foto: Kristina Ljungberg

Körhelger för barn och vuxna i Härnösands stift
Härnösands stifts kyrkosångsförbund rapporterar om höstens
körläger för barn och körprojekt för
vuxna.
Ungdomskörer övade med barnen
Sista helgen i september var det dags för
körläger i Lögdö Bruk för barn från 10 år
och uppåt. Totalt var vi cirka 40 barn med
ledare.
I år hade vi två ungdomskörer med oss,
dessa körer hade enskilda övningspass men
övade även med de mindre barnens repertoar. Ungdomskörerna var en bra förebild
för de yngre och vilken klang och tydlighet
det blev i stämmorna!
Lägerledarna Ewa Andersson, Anna
Larsson, Ann-Kristin Färnström, Marie
Ottosson och Kerstin Olander hade gemensamt kommit överens om repertoaren som
bestod av både klassiskt, visa och gospel.
Efter en natt med lite sömn, men så ska
det ju vara på läger… var det dags för en
liten men mycket uppskattad konsert för
föräldrar och anhöriga!

av Bob Chilcott stod på programmet. Två
konserter skulle göras.
Så småningom blev det sju körer från
Medelpads kontrakt som var med, totalt
var vi cirka 85 körsångare plus musiker.
Vi hade övat under höstterminen och
nu var det dags att bekänna färg! Efter en
intensiv lördag var det dags för första konserten, i Njurunda kyrka. Vi började med
jazzmässan av Chilcott för SATB, trummor,

bas och piano. Efter orgelstycke och solosång avslutades konserten med Nyströms
Psaltaren 121.
På söndagen gjorde vi samma program
men nu i Torps kyrka, Fränsta. Det blev en
härlig konsert där verken hade mognat in i
körsångarna, vilket märktes på klangen och
uttrycket! Dirigent för bägge konserterna
var Ann-Kristin Färnström.
Text: Ann-Kristin Färnström

Projektavslut med två körkonserter
Andra helgen i november var det dags för
ett nytt projekt men nu för vuxenkörerna.
Ett nyskrivet verk av Jonas Nyström för
brass, orgel och slagverk samt en jazzmässa
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Konsert i Torps kyrka den 10 november.
Foto: Marie Ottosson
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Vacker sång i Schützhelg i Örebro
I oktober samlades ett 20-tal personer till
Svenska Schützsällskapets Schützhelg i
Olaus Petri kyrka i Örebro för att fördjupa
sig i 15- och 1600-talsmusik. Mats Bertilsson, körledare i Olaus Petri, klargjorde
under ett antal repetitioner Schütz eller en
Hammerschmidts geniala lösningar både
om det gällde textunderläggningar eller
den musikaliska gestaltningen. På fredagskvällen fanns ett kompletorium i kyrkan

med mycket sång väl framförd av Ungdomskören OPQ.
Till helgmålsringning på lördagen hade
Bertilsson ordnat ett komplett konsertprogram. Där fanns musik av Heinrich Schütz,
men också av italienarna Lasso, Scarlatti
och Palestrina och även engelske Byrd. Det
var en upplevelse att få vara med om det
treköriga Hammerschmidtverket Siehe, wie
fein und lieblich. Med Olaus Petrikyrkans
ganska långa akustiska miljö blir denna
körmusik mycket mäktig.
Tre av Bertilssons egna körer fanns
med. Ett av verken, som Olaus Petri Vocalis
framförde, bör särskilt framhållas; Schützverket Das ist mir Lieb. Mycket vackert! Så
väl sammanhållen körsång hör man knappast utanför studieinspelningar. Heinrich
Schütz själv, om han funnits med oss denna
lördagskväll, hade helt visst nickat igenkännande. ”Så var det jag menade” hade helt
Körledaren Mats Bertilsson i samspråk med
hedersledamoten och tidigare ordföranden
i Svenska Schützsällskapet Wilhelm Kempff.
Foto: Ann-Cristine Lundquist

säkert fyllt hans skaparhjärta.
Schützhelgen avslutades med körmedverkan vid högmässan på söndagen.
Rolf Aronsson

KDGS på lovsångskonferens la till Psalto i namnet
Kristna Dansgemenskapen i Sverige hade
i år sin riksmöteshelg på Lovsång 13.
Denna lovsångskonferens anordnades av
bland andra David Media AB, Team Med
Uppdrag, KDGS och Kungsportskyrkan
i Huskvarna. KDGS ville i år pröva på ett
sådant samarbete, för att se vad som händer
då musiken snarare än dansen står i fokus.
Trots allt hann vi också med två dansseminarier. Lovsång 13 var i sin tur intresserade
av att lyfta fram dansen som en del av lovsången.
Vi i KDGS tror absolut på dansen som en
nödvändig tredje del i lovsång och lovprisning – musik, sång och dans. Och jag personligen skulle vilja lägga till en fjärde förutsättning för tillbedjan – lite tystnad ibland!
Över land och hav åkte vi dansare, inklusive fem danska medlemmar och en engelsk
dansvän från den internationella dansföreningen ICDF som vi är en del av, mot
Huskvarna, i det bästa, färgrikaste höstväder
man kan tänka sig. Kungsportskyrkan har
en fantastisk utsikt mot norr över Vättern
och Vätterbygdens södra höjder.
Vi började helgen med årsmöte där vi
röstade igenom en ovanligt stor förändring:
Till vårt namn kommer från och med nu
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en ”tag”, ett smeknamn, att läggas: Psalto.
Vi hoppas att detta tillskott ska väcka
nyfikenhet, och vara lättare att minnas än
Kristna Dansgemenskapen i Sverige. Nu
presenterar vi oss alltså som Psalto Kristna
Dansgemenskapen i Sverige, och i vardagligt tal Psalto (och alla gånger när vi glömmer oss KDGS).
Medlemmarna fick se en dans som tre
av oss presenterade i Puerto Rico i somras,
när vi åkte till ICDF:s världskonferens.
Till vår häpnad fick vi låna ihop var sin
folkdräktsliknande utstyrsel, och dansade
folkdansinspirerat till Träd in i Dansen av
Harling/Bågenfelt.
Resten av helgen präglades av musik
genren lovsång. Vi dansare fyllde gångarna
med spontan dans med och utan flaggor
under de många storsamlingarna.
De flesta av oss dansare valde streetdans och modern dans på seminarierna,
men några besökte seminarier med till
exempel djupgrävning i Bibeln om språket
i lovsångerna, och med problematisering av
för smalt lovsångsutbud.

Kerstin Nordmark i hätta, Elisabet Josefsson i fläta, samt Patrik Pettersson.
Foto Karin Bodin.

Elisabet Josefsson
Ordförande i Psalto KDGS
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Maraton avslutade Skara-jubileum
Under hösten har Skara stifts kyrkosångsförbund firat – både 90 och
10 år!
1 september 1923 kunde detta läsas i
Skaraborgs Läns Tidning: ”Ett flertal av
Västergötlands hembygdskörer hade till
i söndags stämt möte i Grävsnäs, … för
undersökande av möjligheten att låta de
olika körerna samarbeta och uppgå i ett
eventuellt hembygdsförbund för Västergötland.” Med bland andra hovpredikanten
och textförfattaren till psalmer och körsånger Paul Nilssons entusiasm och ledning tog det fart. Själv startade han körer i
Levenebygden då han hade prästtjänst där,
körer med cirka 300 sångare!
Fram till 1992 hette körförbundet
Västergötlands körförbund. De fyra körerna som samlades i Gräfsnäs 1923 är idag
drygt 210 körer med cirka 4150 sångare i
alla åldrar.
Förbundets andra jubileum i höst var
den tioåriga gospeldagen i Falköping. I tio
år har Anki och Magnus Spångberg varje
år mött runt 200 sångare i Fredriksbergs
kyrkan en lördag i oktober. Glädjen och
entusiasmen flödar över i en härlig gospelgudstjänst som avslutning.

Gospeldagen i Falköping firade i år 10-årsjubileum. Anki och Magnus Spångberg har lett
dagen i alla år.
Förbundsdirigent Ewa Hermansson leder den stora kören med över 200 sångare. Vid flygeln
förbundsdirigent Helene Mossberg Hjertén.

Den 90-åriga körsången inom Skara
stifts kyrkosångsförbund manifesterades
den 19 oktober i Skara domkyrka. Inför
detta hade styrelsen inbjudit vuxenkörerna
att under året medverka i en körstafett:
Sjung tillsammans hos varandra och kom
gärna till Skara domkyrka och sjung något
av detta i ett körmaraton!
Till jubileumsdagen kom 18 körer
med närmare 250 körsångare att turas om
under nästan tre timmar. Varje kör fick en
kvart och det bjöds på en stor variation
körsånger. När det blev dags för den avslutande jubileumskonserten var alla på plats.
Under förbundsdirigenterna Ewa Hermanssons och Helene Mossberg Hjerténs
ledning fyllde som inledning ”Hymn till
Västgötland” domkyrkan intill minsta vrå.
Det var Paul Nilsson som i samarbete med
domkyrkoorganisten Ivar Widéen skrev
och komponerade hymnen.
Glädjen var stor i de upprymda kom-

mentarer som många körsångare och lyss
nare spred omkring sig på vägen ur domkyrkan ut i Skara stift, stiftet som funnits i
1000 år! Det skall också firas, men det är en
helt annan sak – 2014!
Text och foto: Per Larsson

Sjung med hela världen på söndag
Nu på söndag den 8 december firas den
årliga Världskördagen, och världens alla
körer inbjuds att delta. Det är bara att
anmäla sin konsert eller gudstjänstsång på
www.worldchoralday.org. På denna sida
kan man hitta andra körinsatser som görs
denna dag och även ladda ner Världskördagens proklamation, som kan läsas upp
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under evenemanget. Den är översatt till 25
olika språk, här är inledningen på svenska:
”Sjung, världens alla körer! Era röster
ska föra vattenkällor dit där eldar brinner.
Era sånger ska plantera rosor där slagfält
en gång låg. Plöj fåror, så kärlek och skörda
hoppets frukter …”
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Psalmrebus

rebusmakare Jan Rudérus

Psalmrebus nr 6 2013
Från advent till jul kan väl vara en passande rubrik för
dagens psalmpyssel. Tre notexempel som vart och
ett ska ge ett psalmnummer.

&

œ œ œ œ œ
J
œ œ œ

och dot - ter Si - on fat - ta tröst

Därefter följande matematik:
Psalmnumret i notexempel 1–(minus) psalmnumret i
notexempel 2+psalmnumret i notexempel 3=ett nytt
psalmnummer.
Här är den slutgiltiga frågan: I vilket land var tonsättaren till denna psalm född?

Notexempel 1

&

#

Notexempel 2

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

kom - mer i Her - rens

Skicka ditt svar på vykort till Körjournalen,
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta eller via e-post till
kj@sjungikyrkan.nu senast den 7 januari. Vinnaren
får en cd-skiva.
Detta är den allra sista psalmrebusen. Allting har sin
tid, som Marie Englund Hyllstam citerar i denna tidnings ledare. Körjournalen riktar ett stort tack till Jan
Rudérus för allt klurigt pysslande de senaste åren.

&

# # # Notexempel 3

barn

namn.

œ

œ

av

œ

˙

Da - vids

Lösning till förra numrets psalmrebus
Lösning nr 5 2013

Svaret: Egil Hovland

Notexempel 1

Ledtråd 1: Psalmen i notexempel 1 har
nummer 171 (För alla helgon).

&b

Hal

Ledtråd 2: Ralph Vaughan Williams dog
1958.
Ledtråd 3: Summan av siffrorna i tonsättarens dödsår blir 1+9+5+8=23. Addera detta
tal med psalmnumret från ledtråd 1, så får
du psalm nummer 194 (Giv, o Jesus, fröjd
och lycka)
Ledtråd 4: Namnet Jesus nämns 11 gånger.
Ledtråd 5: 11 (siffran från ledtråd 4)x2=22.

Manschett
knappar 300 kr

-

œ

˙

le - lu

Minska resultatet i ledtråd 3 med detta tal,
alltså 194-22=172, som är det sökta psalmnumret.
Och frågan var: Vem har skrivit musiken till
denna psalm? Jovisst är det Egil Hovland.

Förtjänsttecken
hos kamreren
Förbundets kamrer, Monica
Pettersson Forsberg, har
hand om försäljningen av förtjänsttecken. Monica nås på
ekonomi@sjungikyrkan.nu och
072-727 12 12. Observera att beställningar av förtjänsttecken ska
gå via delförbundets kassör. Mer

œ œ œ

w
-

ja!

Vinnare denna gång blev Åke och Maisie
Edman Hollman, Folkärna som i brevlådan
får två julskivor: Candlelight Carols – Jul
med Allmänna Sången och Ett barn är fött –
Julsånger från hela världen.

Få besök av
körpedagogen
information och lista över kassörerna finns på www.sjungikyrkan.
nu under Utmärkelser.

Birgitta Rosenquist Brorson är
nationell körpedagog på Sveriges
Kyrkosångsförbund. Hon reser
gärna ut till församlingar och
håller i kördagar. Församlingen
betalar resa och uppehälle samt
2000:- per dag om kören är

Körsmycken
Beställ i körshopen på
www.sjungikyrkan.nu

Berlock
100 kr

medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. För icke medlemmar är
priset 3000:- per dag. Birgitta nås
på brb@sjungikyrkan.nu och 070651 41 88.

Örhängen
250 kr

G-klavpin 100 kr
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Varsågod: Nya

diskanter

I vartannat nummer av Körjournalen har vi under de senaste åren
publicerat nyskrivna diskanter till
psalmer. Här kommer nu ytterligare
två, komponerade av kyrkomusikern och 2011 års Lindströmstipendiat Håkan Alinder. Körjournalens
prenumeranter får kopiera diskanterna fritt för köruppsättning.
Körjournalen vill nu veta av läsekretsen om
diskanterna kommer till användning och
om det finns intresse av att tidningen också
fortsättningsvis bjuder på denna musikaliska förnyelse. Eller är det kanske någon
annan typ av musik i notform som skulle
ha större värde. Skriv eller ring till Kör
journalens redaktör och berätta:
kj@sjungikyrkan.nu, 070-21 22 166.
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Delförbundsinfo
Uppsala stifts
kyrkosångsförbund
11–12 jan Koristkurs på Stiftsgården i
Undersvik
Anmälan och info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift (Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin
Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se

Skara stifts
kyrkosångsförbund

Vad är på gång i ditt delförbund?

5 april Barnkördag, ”Sånger i fastetid”, 6–10
år + föräldrakör, Västerfärnebo
26 april Seniorkördag, Skultuna
10 maj Barnkördag ”Skapelsen”, 6–10 år +
föräldrakör, Mora
17 maj Repetition och konsert African
Madonna, Falun
24–25 maj Gospelhelg, Falun
15–17 aug Sjöviksdagarna, Sjöviks folkhögskola, Dalarna. Förbundsstämma och repetition inför 90-årsfirande
17–19 okt 90-årsjubileumshelg med konsert, Västerås. Ungdoms- och vuxenkörer.
Bl a African Madonna och Olssons Te Deum
Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Viveka Sjödell
viveca.sjodell@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
Info: Ann-Kristin Färnström, Ann-Kristin.
Farnstrom@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu, i menyn
Delförbund

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund
Info: ewa.miller, ewa.miller@gmail.com
Hemsida: www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

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

9 nov Barnkördag på temat ”Regnbågens
väg” i Herrljunga*
25 jan Våga-sjunga-dag i Skara
8 mars Årsmöte i Kvänum
15–16 mars Barn- och ungdomskörhelg*
*Samarrangemang med Svenska kyrkans
unga
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts
kyrkosångsförbund
13 jan Nyårsmöte och förbundsstämma,
Växjö
24–26 jan Gosskörläger, Karlskrona
5 april, Barnkördag, Hovmantorp
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Info: Agneta Berg, 0707-92 24 96,
agneta@berg.cc,
eller info@korpagotland.se
Hemsida: www.korpagotland.se

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
Info: Katarina Koos,
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fkl.se

31 jan–2 feb Musikfesten Jubilate med
bland annat uruppförande av det nyskrivna
oratoriet Skapelsen
Info: Elisabet Brander,
elisabet.brander@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Hallands
kyrkosångsförbund

Svenska kyrkans
Gosskörförening

8 mars Årsmöte, Fristad
15–16 mars Barnkörläger
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

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

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
25 jan Kördag för vuxna körsångare,
Leksand
7–9 mars Jubilatedagarna – kördagar för
vuxna körsångare, Nora. Sacred Concert av
Duke Ellington
21–23 mars Vinterläger, 10–18 år, Rättvik.
Repetition av African Madonna av Felicity
Laurence
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1–2 mars Barnkörläger på Gullbrannagården, med Jessica och Anders Nylander
8 mars ”Ja, må du sjunga …”, Hallands Kyrkosångsförbund firar 80 år med kördag och
ombudsmöte i Falkenbergs församlingsgård
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund
25 jan Barnkördag i St Pauli kyrka Göteborg
8–9 mars Gospelhelg på Åh stiftsgård
6–8 juni Barnkörläger på Åh stiftsgård
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
Hemsida:
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund

22–25 maj 2014 Gosskörfestival i Rättvik
Info: Lars Beckman,
Lars.beckman@svenskakyrkanlinkoping.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv
9–10 maj Gregorianskt dygn i Vadstena
Klosterkyrka
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 185 21,
gun.palmqvist@svenskakyrkan.se

Svenska Schützsällskapet
Info: Ann-Cristine Lundquist,
anncristine.lundquist@gmail.com
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund

Psalto Kristna Dans
gemenskapen i Sverige

Info: Margareta Vintfjärd,
margareta.vintfjard@sensus.se

Info: Karin Bodin,
bodin.kam@gmail.com
Hemsida: www.kdgs.org
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Förbundsinfo
Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu
Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, info@sjungikyrkan.nu
Ekonomi
Monica Petterson Forsberg
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu
Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson
biskop.vaxjo@svenskakyrkan.se

Det kan möjligen finnas plats kvar till 2014
års Vintermöte som äger rum i Sigtuna 7–9
januari. Är du intresserad, ring då genast
till kamrer Monica Pettersson Forsberg,
072-727 12 12.

Funktionärskonferens
2014
Vartannat år inbjuder Sveriges Kyrkosångsförbund alla delförbundens ordförande,
sekreterare, kassörer och förbundsdirigenter
till funktionärskonferens. 2014 äger den rum
7–8 november i Uppsala.

Riksfest för unga röster
till Värmland
2014 års Riksfest för unga röster, för barn i
åldrarna 9–12 år, arrangeras i Kristinehamn
15–16 november. Lars Lind, förbundsdirigent
i Sveriges Kyrkosångsförbund, leder kören.

Riksfester 2015
Under Kristi himmelsfärdshelgen 2015,
15–17 maj, bjuder Kyrkosångsförbundet
åter in till riksfester. Det blir två fester, i
Borås och Örnsköldsvik. Tre kortare musikstycken av olika tonsättare är beställda
till evenemanget. Dessa kompletteras med
en varierad repertoar av gammalt och nytt,
däribland stycken av Egil Hovland, Karin
Rehnqvist, Felix Mendelssohn och André
Gouzes.

Kyrkosångsförbundet på
Facebook

m

ö 2– 4 m a j 2

l

Vintermöte 2014

Nationella

Ma

Organisationsnummer
873201-0569

01

Bankgironummer
880-0617

4

Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87,
peter.lundberg@svenskakyrkanlinkoping.se

Ungdomskörfestivalen
firar

10 år

med

Favoriter i repris
Malmö 2–4 maj 2014

För körsångare 15-25 år
Dirigenter Birgitta Rosenquist Brorson, Alexander Einarsson
Repertoar:
Afrikansk sång: Gabi gabi
Becker: Uti din nåd
Buxtehude: Magnificat
Bäck: Som hjorten törstar
Cederberg-Orreteg: Sagas sång
Eriksson: Nu är kommen den
lyckliga tid
Händel: Hallelujakören
Nystedt: I will praise thee
Åberg: Kom sommarljus
Öhrwall: I denna ljuva
sommartid

Ur programmet:
Repetitioner, konserter,
gudstjänster, arbetsbodar,
festmiddag med öppen scen
och mycket mer.
Avgift:
1200 kr/deltagare

inkl mat och enkelt boende
(ej medlem i SKsf 1600)

Ta med en kollega! Medföljande
präst, diakon eller pedagog betalar
halva avgiften (kan ej ersätta körledaren).

Anmälan och mer info på www.sjungikyrkan.nu

Anmälan senast 20 februari

www.facebook.com/SverigesKyrkosangsforbund.
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på framsidan
(ej adressidan) till KörJournalen,
Varpvägen 12, 757 57 Uppsala

I östra Libanon har tusentals fattiga ﬂyktingfamiljer
från Syrien byggt enkla tältbostäder som inte kan
stå emot den stränga vinter med snö och kyla som
nu kommer. Vi förser därför de mest behövande

med vedeldade kaminer, tjock vinylplast och annan
akuthjälp. Behoven är enorma. Gör vad Du kan – nu.
Läs mer på läkarmissionen.se
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