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Körfest med stjärnglans
Sid 24

Finska körer
Sid 6–10

Höstlovsläger
Sid 13

Ungdomskör sjunger vidare
Sid 17

Ledaren

Svindlande tankar
när pirret infinner sig på nytt
Så är den här igen – advents- och jultiden.
Visst är det förunderligt att det där förväntansfulla pirret kan infinna sig år efter år!
Att det trots att ”ett år går så fort” känns
som att förra julen var för rätt så länge
sedan. Att de där lådorna med julsaker som
det var så skönt att få ställa undan i januari,
dem ska det bli så roligt att få ta fram igen.
Samma sak är det med musiken. När julen
är över känns det alltid väldigt skönt att
plocka bort julnoterna (advent är ju redan
avlägset vid det laget). Det nya året känns
nytt och spännande att få kasta sig in i.
Men så i september-oktober när det är
dags att bestämma repertoar, när advents-

”Jag undrar hur många framföranden
av Bereden väg för Herran och Jul, jul
strålande jul som kommer att göras
under den kommande säsongen?”

och julpärmarna åker fram, så börjar pirret
igen… Det svåraste är alltid att behöva
välja bort en massa sånger som man också
skulle vilja ha med, men som inte ryms.
Lyxproblem kallar vi det.
Och nu har det börjat! Advents- och
julsjungandet.
Jag undrar hur många framföranden av
Bereden väg för Herran och Jul, jul strålande jul som kommer att göras under den
kommande säsongen?
Undrar hur många luciatåg som kommer att gås, hur många människor som
minst en gång kommer att besöka någon
kyrka mellan första söndagen i advent och

Trettondedag jul?
Hur många människor som kommer
att stå i en kör och sjunga om den nyfödde
Jesus i något sammanhang?
Jag har inga siffror, men tanken svindlar
en aning!
I detta sammanhang är vi alla i våra olika
roller ovärderliga och oumbärliga. Vi är alla
kuggar i julens jättehjul. Alla behövs – körledare, körsångare, präster, gudstjänstbesökare och publik. Inte minst behövs också de
som oftast inte syns så mycket, som informatörer, vaktmästare, barnledare med flera
med flera. Vi behövs alla i denna härliga tid
av intensivt arbete – advents- och jultiden!

Kerstin Baldwin
Förbundsdirigent
och styrelseledamot
i Sveriges
Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader
”Så det var med växande förundran och glädje som jag insåg
att det finns en finsk allsångstradition som bara blir starkare
och starkare”

Finnarna kom till Sverige på 1960-talet och
den sverigefinska verksamheten är rimligen
på utdöende. Så tänkte jag när jag började
arbeta med den här tidningens sverigefinska tema. Det är roligt när ens förutfattade
meningar får sig en näsknäpp.
Allsång är något jag gillar skarpt. Själv är
jag dålig på den svenska sångskatten – även
om jag jobbat på psalmbiten hela mitt vuxna
liv – och sångtexter har svårt att fastna i min
hjärna. Men jag gillar ändå allsång skarpt.
Att alla får sjunga, av hjärtans lust.
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Så det var med växande förundran och
glädje som jag insåg att det finns en finsk
allsångstradition som bara blir starkare och
starkare, både i Finland och i Sverige.
Alla församlingar i Finland utom en är
bjuda in till Kauneimmat joululaulut och
kyrkorna blir proppfulla gång på gång. I
Sverige sjungs De vackraste julsångerna på
gissningsvis över hundra platser och även
här fylls kyrkorna, enligt många mer och
mer för varje år. Trots att de flesta finnarna
kom till Sverige på 60-talet. Nu går deras
barnbarn och sjunger julallsång på finska.
Även om de kanske inte ens kan prata
språket.
Jag känner till svenska julallsångsarrangemang som drar fulla hus. Men inte
finns de i varenda kyrka i hela landet?

Kanske ska vi göra som finnarna, skriva
ihop ett häfte med de vackraste julsångerna
på svenska, låta alla som vill beställa det
och så bara sjunga, av hjärtans lust. Kören
får sjunga en eller ett par i årets häfte nya
sånger, någon leder sammankomsten på
en opretentiös nivå, kyrkomusikern spelar.
Och så samlar vi ihop massor med pengar
för att skapa en bättre värld. Svårare än så
behöver det kanske inte vara?
Inget hindrar dock att vi också sjunger
på finska; leta i listan på sidan 7 och hitta
ett allsångstillfälle som passar dig.
Marita Sköldberg
Redaktör
På gång i min kör: Julotta på juldagen
kl 5.30 (jag älskar den tidiga ottan, på allvar!)
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Körsångaren

Hilkka Andersson, Trollhättan

Allt började med kören
Den 14 december är det dags för ett
av Hilkka Anderssons uppdrag i Lextorps kyrka. Då är hon konferencier
för De vackraste julsångerna. Denna
finska allsångsfest som en gång
förde henne till kyrkan, kören och
politiken.
Julallsången Kauneimmat joululaulut drar
varje år fullt hus i Lextorps kyrka. Både första, andra och tredje generationens finska
invandrare kommer, och fler därtill.
En annan tradition är firandet av självständighetsdagen den 6 december (1917).
I år sjunger Trollhättans finska kyrkokör i
Uddevalla.
– Vi antyder till vad självständigheten
har kostat för Finland. Vi är fortfarande
präglade av kriget.
Annars sjunger kören främst vid de
finska gudstjänsterna i Lextorp. Modern
andlig musik står oftast på repertoaren,
med tonsättare som Pekka Simojoki och
Petri Laaksonen.
Kören grundades 1981 av dåvarande
finske prästen Juha Tiihonen. Nuvarande
körledare, Kimmo Tuomaala, är andra
generationens sverigefinne.
Kören har rest mycket, bland annat till
London, Wien och Leningrad och sjungit
i många skandinaviska kyrkor. Hilkka har
stått för planeringsarbetet. Hon tycker om
uppdrag.
– Jag lider nog av storasystersyndrom.
Jag vill hjälpa, helst styra, skrattar hon.

Fritidspolitiker
Sysselsättning får utgå ur faktarutan. Det
blir för svårt.
– Jag skulle ju kunna säga pensionär,
men jag vill inte. Jag kan läsa platsannonserna i tidningen och tänka ”undrar om det

finns något för mig”…
Före detta försäkringskassetjänsteman
och kundrådgivare på begravningsbyrå var
för långt. Dessutom är det inte så aktuellt,
även om Hilkka då och då rycker in på
begravningsbyrån. Alternativet fritidspolitiker gillar hon, men det är ju en fritidssysselsättning. Hilkka är förtroendevald i både
kyrkan – på såväl pastorats- som stiftsnivå
– och kommunen, för socialdemokraterna.
Allt började med kören. Som började med
De vackraste julsångerna.
Hilkka och hennes familj var nyinflyttade i Trollhättan när hon gick till närbelägna Lextorps kyrka för att vara med på
den finska julallsången. Hon träffade någon
från kören, råkade på samma person igen
och blev uppmanad att gå med.
– På den vägen är det. Sedan har jag gått
in i förtroendeuppdrag.

Efter 46 år i Sverige har även svenska blivit
hennes hjärtas språk, säger hon, och det
kan vara lika roligt att sjunga på svenska.
– Men jag kom med i gänget i den finska
kören och det är så okomplicerat. Det är
verkligen systrar och bröder.
När hon började i kören 1982 var det
första gången sedan skoltiden som hon
sjöng i kör. Och första gången som hon
engagerade sig i sverigefinsk verksamhet.
Hon hade inte planerat att stanna länge
när hon på senhösten 1968 – av nyfikenhet
– lämnade Uleåborg och jobbet i butik för
att följa med en kompis till Sverige. Okvalificerade jobb fanns det gott om.
– Jag sa till några att jag kommer tillbaka i sommar. Vilken sommar? har dom
frågat ibland.
Hon kom visserligen tillbaka på sommaren, men återvände efter några veckor till
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Förbundskamrer
Monica Pettersson Forsberg,
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Tel 072-727 12 12
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Sjunger i: Trollhättans finska kyrkokör
Stämma: Sopran
Körsångare sedan: 1982
Bor: Trollhättan
Familj: Maken Göte, sönerna Jan och
Peter med familjer
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och teater
Favoritkörsång: Fångarnas kör. ”Den
sjunger vår kör med en nyskriven finsk
text.”
Favoritjulsång: Adams julsång. Den
har vi sjungit ibland i körsättning med
Kimmo som solist.

Borås och blev tillsammans med Göte, som
hon träffat redan första veckan i Sverige. De
gifte sig 1971 och sedan dess har det varit
självklart att Hilkka skulle stanna i Sverige.
– Jag åker till Finland minst en-två
gånger om året. Min mamma och alla syskon bor där. När barnen var små kunde vi
vara där flera veckor på semestern. Men det
är hemma här.
Jag har haft ett gott liv här.
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Nyheter

Upprop fick respons

Kyrkostyrelsens arbetsutskott beslutade
i november att undersöka möjligheterna
att förlänga tidsramen för arbetet med ny
kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Beslutet kom en tid efter att fem musikorganisationer, däribland Sveriges Kyrkosångsförbund, skickat ett brev, undertecknat av 870
personer, till Svenska kyrkans biskopar och
ledamöterna i kyrkostyrelsen.
Brevet innehöll bland annat en vädjan
om ett samråd kring handboksförslaget och
ärkebiskop Antje Jackelén bjöd snabbt in
brevskrivarna till ett möte som hölls i slutet
av oktober. Ärkebiskopen och två biskopar
deltog, liksom tio företrädare för de fem
organisationerna. Musikorganisationerna
kom bland annat med förslag till fortsatt
process och inrättande av ett slags kyrkomusikråd inom Svenska kyrkan. Kyrkostyrelsen har vid denna tidnings pressläggning
inte fattat några nya beslut i ärendet.

Studieförbundens
framtid avgjord

När denna tidning kommer ut står det klart
om det blir ett samgående mellan studieförbunden Bilda och Sensus. Den 28 november
ska beslut ha fattats på respektive förbunds
extrastämmor.
I slutet av maj sa studieförbunden ett
första ja till samgåendet, men det avgörande
beslutet fattades alltså i slutet av november.
Om studieförbunden sa ja kommer en
ny organisation att starta den 1 juli, medan
den praktiska organisationen med regionindelning och gemensamt kansli ska vara
igång vid årsskiftet 2015/2016.

SKsf:s ungdomsmål

Sveriges Kyrkosångsförbunds styrelse fattade vid sitt novembersammanträde beslut
om en målskrivning för ungdomsinflytande. Skrivningen lyder så här:

Notbolag satsar stort
ScorX startade som ett verktyg för
att lära in körstämmor. Förra året
blev verktyget en del av ett bolag.
Nu ska bolaget utveckla en världsvid community för körsångare. Men
namnet består.
Historien började för ett par decennier
sedan, när övningsverktygets fader Jonas
Nyström skrev en bok om notinlärning.
Det ledde till ett cd-rom-projekt som så
småningom ledde till det internetbaserade
verktyget som växte med åren, under ledning av Sensus studieförbund och Mellansels folkhögskola.
Ett nytt kapitel inleddes i början på förra
året, när körsångaren Ulf Eriksson och
hans körsjungande hustru satt hemma i
soffan med varsin Ipad.
– Vi började snacka om att man måste
kunna få noter direkt in i datorn och ha

dem på paddan. Vi spånade ihop tusen
idéer kring det där, berättar Ulf Eriksson.

En egen idé
Han har i sin profession stöttat många
andras it-idéer, och nu insåg han att han
hade kommit på en egen. Ett it-konsultföretag kopplades in, de första förlagskontakterna togs och snart fick han tips om
Sensus och Mellansels verktyg. I oktober i
fjol bildades ScorX AB med huvudägarna
Sensus och Mellansel och de mindre ägarna
it-konsultföretaget Ayond, Jonas Nyström
och Ulf Eriksson. Ulf Eriksson är vd.
E-butiken där man säljer digitala noter
kom i gång i mars. Där finns i dag omkring
700 titlar. I oktober lanserades en ny
gruppköpsfunktion. Varje person som är
registrerad har sitt eget bibliotek i den stora
plattformen.
Några svenska förlag säljer nu alla sina

Målet med ungdomsinflytande i Sveriges Kyrkosångsförbund är:
1. att öka barns och ungas delaktighet i,
engagemang för och kunskap om musiken i
Svenska kyrkan
2. att förbundet på ett lyhört, relevant
och kreativt sätt kan möta barns och ungas
behov i detta sammanhang
3. att förbundet lär och inspireras av
barn och unga
4. att förbundet genom ett organiserat
ungdomsinflytande kan utveckla samverkan med Svenska Kyrkans Unga och andra
barn- och ungdomsorganisationer
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digitala noter via ScorX och diskussioner
förs med fler.
– Vi pratar även med de stora utländska
förlagen. Vi hoppas få med några fler innan
året är slut, säger Ulf Eriksson.

som via sin Körakademi står för inspelningarna. Nu finns fem team – alla bestående av en man och en kvinna – som spelar
in stämmor. I mitten av oktober fanns 270
insjungningar. Planen är 330 vid årets slut
och cirka 150 nya per år. Vilka verk som
ska sjungas in bestäms av Körakademin.
Alla sångare i körer som är anslutna till
Sensus får sedan några år tillbaka gratis
tillgång till ett antal inspelade insjungningar per år. Detta system fortsätter.
Körakademin har också en egen yta inom
plattformen där de kan kommunicera med
sina körer. Samma system kan införas för
tillfälliga körprojekt. Till exempel får Sveriges Kyrkosångsförbunds riksfester en egen
plattform, där inspelningar av repertoaren
ingår. Sensusanslutna körer har gratis tillgång till denna. Andra får betala.

Övningsverktyget består

Självklara plattformen

Nu mer är övningsverktyget bara en del
av ScorX, och har fått namnet ScorX Play.
Verktyget fungerar likadant som tidigare.
Stämmorna finns inspelade, lyssnaren kan
själv justera vilka stämmor som ska spelas
upp med vilken volym, och en pekare följer
med i noterna på skärmen. Det är Mellansels folkhögskola och Sensus studieförbund

I oktober fanns 3700 registrerade användare. Ulf Eriksson ser inga begränsningar.
– Vi vill att detta ska vara den självklara
plattformen för körer både i Sverige och
internationellt. Om ett år ska det gå för en
körledare att sprida sin egen inspelning av
ett körarrangemang. Det ska också gå att
skriva ”vi behöver ny körledare” eller ”vi

Ulf Eriksson.

har vår julkonsert där och då”.
Ulf Eriksson är i dag ensam anställd i
bolaget. Men planerna med bland annat
internationella förlag och en stor ökning
av både antalet titlar i butiken och antalet
insjungningar i Play, att komma in i utbildningssektorn, utvecklas till en bred körcommunity och få in många fler användare
kommer att kräva mer personal. Redan
efter nyår tror Ulf Eriksson att det är dags
att börja nyanställa.
Marita Sköldberg

ENGLUNDS
TIDIG MUSIK
Kom till Järlåsagården
spela och sjung!
PRAETORIUS och JULEN
Inte bara ”Det är en ros”
men en väldig repertoar
inför årets stora högtid!
Info: englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89
www.tidigmusik.se
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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
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Sverigefinskt i kyrkan – av Marita Sköldberg

Foto: Alex & Martin

Finskspråkigt i Svenska kyrkan
Svenska kyrkan har hundratusentals
finskspråkiga medlemmar. Sverigefinsk verksamhet finns över hela
landet. I december drar självständighetsdagen den 6 december och
allsångstraditionen De vackraste
julsångerna fulla hus.
Det tycks finnas ett 40-tal finska körer i
Svenska kyrkan. Den bedömningen gör
Körjournalen efter att ha kontaktat de
13 stiften. Den typiska sverigefinska kyrkokörsångaren är en pensionerad kvinna
som kom till Sverige på 1960-talet och som
sjunger i en relativt liten kör. Men långt
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ifrån alla passar in i den bilden. I Eskilstuna finns såväl barnkör som manskör och
i Uppsala är kvinnorna i Ursula relativt
unga. En och annan svensk hittar också
in i körerna. Åtskilliga körledare kan inte
finska.
Det är inte lätt att få en övergripande
bild över den sverigefinska körverksamheten i Svenska kyrkan. Tidigare fanns
ett finskt kyrkosångsförbund, men det är
nedlagt sedan ett antal år. På kyrkokansliet
finns en enhet för flerspråkig kyrka där det
för tillfället är två personer som arbetar
med sverigefinska frågor, men inte mycket
med musik. Enhetschef Kaisa Syrjänen

Schaal bedömer att det i hela landet finns
cirka 100 medarbetare som jobbar hel- eller
deltid med sverigefinskt arbete, dels på stiften, dels i församlingarna.
Stiften i Mälardalen – Västerås, Strängnäs, Uppsala och Stockholm – anordnar då
och då kördagar och utbildningar, enligt
Manne Mali, stiftskonsulent i Västerås stift.
Det är också här som de flesta körerna
finns.
För drygt tio år sedan utkom Den
svenska psalmboken i finsk översättning.
Psalmboken innehåller de 700 första psalmerna översatta till finska samt 49 finska
psalmer som också fått svensk översättning.
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Sverigefinskt i kyrkan

Julallsång stort bland Sverigefinnar
De vackraste julsångerna – Kauneimmat joululaulut – är en allsångstradition som startades i Finland 1973. På 40 år har julallsången
växt sig mycket stark, även i Sverige.
– Det var en kyrkomusiker som hade idén
att sjunga in julen alla tillsammans och
samla in pengar till välgörande ändamål,
berättar Manne Mali, konsulent för sverigefinskt församlingsarbete i Västerås stift.
Det året hakade 150 församlingar i
Finland på julallsången som Finska Missionssällskapet lanserade. Nu är det omkring
3000 olika tillställningar med Kauneimmat
joululaulut under december, enligt Manne
Mali, och inte enbart i kyrkor, utan även på
andra platser där människor samlas.
Jani Kenttälä, numera kyrkomusiker i
Vilundakyrkan i Upplands Väsby, berättar
att han när han tidigare arbetade i Tammerfors spelade på fyra fullsatta allsånger i

rad, i en kyrka som rymmer 800 personer.
Han har tagit reda på att alla församlingar i
Finland utom en inbjuder till De vackraste
julsångerna.

Spreds till Sverige
Efter några år spreds traditionen till Sverige.
Även här har den blivit stor och många kyrkor fylls. Manne Mali jobbar i det stift som
kanske har flest julallsångstillfällen.
– I år har vi 24 stycken.
Körjournalens bedömning är att De
vackraste julsångerna i år sjungs i över
100 kyrkor i Sverige. Ibland i en gudstjänst
under vanlig gudstjänsttid, ibland som en
särskild happening. I vissa kyrkor medverkar körer med ett fåtal sånger. I Finland ska
sångerna helst sjungas på tredje advent, i
Sverige är det en stor spridning över flera
veckor.
Sverigefinnarna använde i många år
samma allsångshäfte som fanns i Finland. I år

är tredje året som Svenska kyrkan producerar
ett eget, som de flesta församlingar använder.

Tvåspråkigt allsångshäfte
– Vi ville ha ett eget häfte som är tvåspråkigt och där det även är med vissa svenska
julsånger, säger Manne Mali.
Han har ingått i den grupp från Västerås
stift som i år har gjort häftet tillsammans
med kyrkokansliet. De flesta sångerna är
välkända, men några är nya. De flesta är på
både finska och svenska, förutom ett fåtal
nyare finska som inte finns översatta. Häftet
har också illustrationer av den sverigefinska
konstnären Leila Gullbom och en längre
artikel – på bådaen – om luciatraditionen.
Vid varje De vackraste julsångerna-tillfälle samlas det in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete.
Marita Sköldberg

Passa på och sjung julsånger på finska! De vackraste julsångerna sjungs under de närmaste veckorna på bland annat följande
platser.
5 december
Göteborg, Biskopsgårdens
kyrka
Värnamo, Mariakyrkan kl 17
6 december
Boo kyrka kl 13
Nybro kyrka kl 14
Sala, Kristina kyrka kl 12
Örebro, S:t Mikaels
kyrka kl 15
7 december
Alvesta församlingshem kl 14
Borlänge, Hagakyrkan kl 15
Göteborg, Mariakyrkan
Helsingborg, S:ta Anna
kyrka kl 18
Kiruna kyrka kl 11
Lidingö, Bodals kyrka kl 11
Norrköping, Hedvigs
kyrka kl 17
Oskarshamn kl 13
Spånga kyrka kl 14
Strängnäs domkyrka kl 18
8 december
Hällefors, församlingshemmet kl 17
Uddevalla, Bäve kyrka kl 18
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9 december
Falun, Kristinegården kl 18
Lindesbergs kyrka kl 17
10 december
Piteå, Annelundsgården kl 18
Skärholmens kyrka kl 18
11 december
Hofors församlingshem kl 14
12 december
Nora församlingshem kl 17
Norberg, Mariagården kl 16
13 december
Flemingsbergs kyrka kl 15
Ludvika, Lillkyrkan kl 16
Luleå domkyrka kl 16
Strömsnäsbruk, St Andreas
kyrka kl 13
Sundbybergs kyrka kl 14
Östersund, Lugnvikskyrkan kl 14
14 december
Borås, Caroli kyrka kl 17
Eskilstuna klosters kyrka kl 18
Malmö, Kirsebergskyrkan kl 14
Märsta, Valsta kyrka kl 15

Nyköping, Alla Helgona
kyrka kl 12
Olofströms kyrka kl 13
Skönsmons kyrka kl 18
Stockholm, Finska
kyrkan kl 14
Södertälje, S:ta Ragnhildsgården kl 14
Trollhättan, Lextorpskyrkan kl 16
Umeå, Ålidhemskyrkan kl 18
Uppsala, Samariterhemmets kyrka kl 15

21 december
Göteborg, Oscar Fredriks
kyrka
Norrtälje, Markuskyrkan kl 14
22 december
Västerås, Mälarhem kl 15

15 december
Guldsmedshyttans
kyrka kl 17
16 december
Landskrona, Finska
föreningen kl 18
18 december
Köpings kyrka kl 18
20 december
Kalix kyrka kl 17
Skövde, S:ta Helena
kyrka kl 16
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Hemma i Sverige men finnar ändå
”Yes”, hörs det i kören när körledare Jani Kenttälä säger att de ska
sjunga Taivas sylissäni. Så mycket
mer förstår jag inte av det som sägs
under körövningen i Vilunda kyrka
denna kulna tisdagseftermiddag,
förutom ett och annat ”hyvä” när
Jani är nöjd.
Det känns lite ovant att höra ”Keneltä sai
tähden” till Carola Häggkvists julvisa som
normalt inleds med orden ”Vem har tänt
den stjärnan”. Men det funkar. ”En etsi
valtaa, loistoa” känns ännu konstigare.
”Giv mig ej glans” kan väl inte sjungas med
några andra ord än just dessa? Men det kan
den. Han var ju ändå från Finland, Zacharias Topelius, om än finlandssvensk med
svenska som skaldespråk.
Det blir en hel del Topelius – på finska
med förnamnet Sakari – när Vilundakuoro
denna dag börjar sjunga ur årets Kauneimmat Joululaulut, De vackraste julsångerna.
Bland annat en text som den finske kompositören Jussi Chydenius tonsatte för bara ett
par år sedan.
– Hei, hei, hei, ropar Jani när några
ovana toner i den vackra sången inte
prickas. Och så tar de passagen igen.

Ett språk i taget
Det är enstämmiga sånger i häftet som
Jani har beställt från Finland. Han föredrar
originalet framför det häfte som Svenska
kyrkan tar fram, som har parallella svenska
texter.
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– För det första: Man ska inte blanda
språk, säger Jani med eftertryck. Jag tycker
om sång på svenska, men inte samtidigt.
Dessutom använder finländarna i alla andra
länder ute i världen häftet från Finland.
Intresset för De vackraste julsångerna
växer. För några år sedan flyttades den från
Hammarby kyrka med 120 sittplatser till
Vilunda kyrka med 170, och snart räcker
inte det heller. Efter allsången – kören
sjunger högst två sånger – har kören julmarknad.
– Jag är kyrkvärd också och det blir
mycket kollekt att räkna, så när jag är klar är
allt slut, berättar körsångaren Birgitta Floke.
Kollekten i Vilunda kyrka går till missionsarbetet via Finska Missionssällskapet.
Pengarna från marknadsförsäljningen går
till körens resor. Spanien, Italien och Estland
har besökts, och Finland många gånger.
– Det är härligt att vara där, tycker
Hemmo Stobin, som är ordförande i kören.
Vi har varit på äldreboenden och sjungit,
och de är nästan i himlen.
Men han vill inte bo i Finland. För 45
år sedan flyttade han till Sverige och tog
med familjen.
– Det är en hårdare mentalitet i Finland,
säger han. Jag skulle inte klara mer än ett
par veckor.

Patrioter 6 december
Inte heller Birgitta eller Jani vill återvända.
De berättar om finländare som flyttar dit
efter pensioneringen men som senare vänder tillbaka till Sverige igen.

”På 80-talet, då skämdes
man för att prata finska i
centrum, men ungdomarna
i dag, de skäms inte”

Hemmo Stobin

– Det är mycket annorlunda, jag är friare här, säger Birgitta, som kom till Sverige
1976 med en moster. För ett litet tag trodde
hon. Men blev kvar och skaffade familj här.
Men på Självständighetsdagen den 6
december väcks patriotismen, för är man
finne så är man finne ändå, som Hemmo
säger. En kortare gudstjänst i kyrkan följs
av firande i församlingshemmet. Sverigefinska skolans kör och Vilundakören framträder, någon talare eller poet brukar finnas
med och så blir det kaffe och tårta.
– Och piroger förstås, med äggsmör.
Och det ska vara smör, inte margarin,
poängterar Jani.
I år ska Vilundakören försöka sig på
Suomis sång.
– Den är fin, men inte så lätt, säger Jani.
Den är lite svår rytmiskt.
Just det rytmiska är ofta svårare för finnar än svenskar enligt Jani, som numera
också leder svenska Hammarbykören som
har en traditionell svensk kyrkokörsrepertoar.
– Det rent rytmiska som Hammarbykören klarar bara sådär det klarar inte vi.
Dissonanser har vi också svårt för.
– Det ska gå nästan så att man somnar,
säger Hemmo skämtsamt bekräftande.
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Sverigefinskt i kyrkan
Vilundakören träffas varje tisdagseftermiddag i Vilunda kyrka i Upplands
Väsby. Denna dag börjar de sjunga
årets julsånger ur häftet Kauneimmat
Joululaulut.

Birgitta Floke.

På självständighetsdagen 6
december tänder
finländarna blåvita ljus i fönstren.

Sjunger även på svenska
Vilundakören sjunger främst modernare
andlig musik från Finland, mestadels
enstämmigt, ibland två- eller trestämmigt.
När Jani kom till Sverige ville han inte
längre ägna sig så mycket åt traditionell
finsk kyrkomusik.
– Det är den där tunga känslan, försöker
Birgitta förklara.
Vilundakören har börjat sjunga mer på
svenska.
– Förr ville de inte det, men nu är
ingen emot. Jag är glad för att vi sjunger på
svenska, säger Hemmo.
Kören medverkar i den svenska högmässan några gånger om året och alltid på
de finska gudstjänsterna som hålls några
gånger per termin. Då och då blir det
samarbeten med andra finska körer. Bland
annat har man vid flera tillfällen varit med
och sjungit den finska mässan (Suomalainen Messu) av Lasse Heikkilä.

Fyller snart 15
Vilundakören startade år 2000. De flesta
av körens 20 medlemmar har varit med i
stort sett hela tiden, några har kommit och
gått. De första åren passerade en lång rad
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Körledaren Jani Kenttälä.

Hemmo Stobin.

körledare revy, men sedan 2007 sitter Jani
Kenttälä stadigt på pianopallen i Vilundakyrkans musikrum.
– Nu är vi tryggare. Det är mycket roligare att sjunga när man inte behöver vara
orolig, säger Birgitta, som liksom Hemmo
varit med nästan från starten.
Kören sjunger allt mellan himmel och
jord, säger hon. På en lunchkonsert nyligen
sjöngs Säkkijärven polkka till publikens
förtjusning. 64 personer satt i bänkarna, en
onsdag klockan 12. Lunchkonserterna är
alltid välbesökta enligt Jani.
Upplands Väsby är ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär att invånarna
ska kunna kommunicera på finska med
kommunen.
– 18 procent av kommunens befolkning
har finsk bakgrund, berättar Jani. Om man
går i centrum hör man alltid finska.
– På 80-talet, då skämdes man för att
prata finska i centrum, men ungdomarna
i dag, de skäms inte, säger Hemmo. Det är
en bra sak som har med sverigefinska skolan att göra.

Vilundakörens övning denna dag. När jag
önskar få höra Sylvias julvisa av Topelius
berättar Jani på svenska att den vunnit
flera omröstningar om den populäraste julsången i Finland.
– Trots att den inte handlar någonting
om jul, mer än i första raden ”Och nu är
det jul i min älskade Nord, är det jul i vårt
hjärta också?”
Den sitter som ett smäck. Det är
uppenbart att den är väl insjungen. Den
är vemodig och högstämd. Traditionellt
finsk, helt enkelt.

Populäraste julsången
Lite mer sägs faktiskt på svenska under
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Viktigt kunna prata med släkten
I Eskilstuna finns Svenska kyrkans
kanske enda finska barnkör. Luciatågen hägrar, och kören sjunger även i
De vackraste julsångerna.
De har samma favoritsång, Eira Blauberg
och Lovisa Hjalmarsson som sjunger i den
finska barnkören, Lapsikuoro, i Eskilstuna
församling, och den är inte finsk. Men de
sjunger den i kören, på svenska. Båda är
lika snabba på svaret:
– Tänd ett ljus och låt det brinna.
– Rudolf med röda mulen är jätterolig
på finska, lägger Lovisa till. Den sjunger vi
på luciatåget.
De sjunger på både svenska och finska i
luciatåget, som ska göras i kyrkan, på äldreboende och på Eiras mammas jobb.
Eira har varit med i flera år och är äldst i
kören. Tidigare har hon gått i finska skolan,
men nu i fyran har hon bytt skola, till en
musikklass. Därför blir finska kören extra
viktig.
– Jag kan ganska mycket finska, men
det är bra att jag får en påminnelse, annars
stannar språket, säger hon.

Hennes pappa kom från Finland, men
han dog för några år sedan, och nu när
hon bytt skola blir det inte någon finska i
vardagen.
– Varje sommar åker jag till min släkt
i Finland. Det är viktigt att jag kan prata
med dem på deras språk.
Det är roligt att träffa körledarna och
kompisarna från förra skolan också, tycker
hon. Kören träffas på torsdagseftermiddagarna, efter skolan. Under själva körövningen är det finska som gäller.
– Men under mellisen är det lätt att man
byter till svenska, säger Eira.
Lovisa går i trean på finska skolan. Hon
har far- och morföräldrar som är födda
i Finland, och båda hennes föräldrar har
syskon som bor där. Men inte heller hon
pratar finska hemma.
– Bara ibland när släktingarna kommer.
Vilket språk är då roligast att sjunga på?
– På svenska, det är lättast att lära sig.
Fast jag kan båda språken väldigt bra, säger
Lovisa.
Eira är mycket diplomatisk.
– Jag gillar båda, det beror nog på låten.

”Lätt att sjunga på finska”
Stefan Sjögren kan inte
prata finska. Men han
sjunger i en finsk kyrkokör.
– Det är lätt att läsa och
sjunga på finska. Det är ett
logiskt uttal. Att man sen
inte är så bra på att förstå
är en annan sak.
Det var när han träffade sin
finska fru Marja-Liisa som han
fick upp ögonen för den finska
musikskatten, som han uttrycker
det. I många år har de båda
Marja-Liisa och Stefan Sjögren.
sjungit i Finska kören, Suomalainen kuoro, i Svenska kyrkan
i Helsingborg. De sjunger även i en svensk
Firar med julsånger
kyrkokör, Vox Nova, i Landskrona där de
bor.
Finska kören medverkar i de finska guds– Jag skulle påstå att det är roligare att
tjänsterna i S:ta Annakyrkan i Helsingborg.
sjunga på finska. När man försöker sjunga
I gudstjänsterna sjunger församlingen
och ingen förstår att man inte är finsk,
framför allt ur Den Svenska Psalmboken
säger Stefan.
översatt till finska.
– Vi har karaokebiten också, det är ju
Årets kanske största sångtillfälle är
inte kyrkomusik … Jag älskar det, och det
emellertid kombinationen av firandet av
är mycket roligare på finska.
Självständighetsdagen och De vackraste
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Lovisa Hjalmarsson.
Foto: Privat

Eira Blomberg.

julsångerna, i Helsingborg sker det i år den
7 december.
– Framför allt sjunger vi allsång ur
det häfte som finns, vi brukar ta lite efter
önskningar från besökarna. Det händer
att kören sjunger lite också. Det brukar
komma en hel del folk, från andra församlingar runt om i Skåne också, och en del
svenskar.
Efter sången blir det fika och ofta något
föredrag om finsk kultur.

Bidrar med det finska
De flesta av de cirka 15 körsångarna är
finnar som kom till Sverige runt 60-tal.
Men Stefan är inte ensam svensk, det finns
ett par till. Nästan alla är pensionärer,
och kören övar på eftermiddagar. Ibland
sjunger kören tillsammans med svenska
körer i Helsingborg, både vuxna och barn.
Då blir det lite på finska och lite på svenska.
– Det känns bra för mig som svensk att
få bidra med den finska musiken också,
säger Stefan.
Giv mig ej glans ej guld ej prakt är en
favoritjulsång för Stefan.
– Det fina är att den är finsk men också
sjungs på svenska. Då känner jag lite särskilt.
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Många festdagar för Luleåkör

träning för kören, när vi sjunger i mindre
grupper måste alla ta ansvar.
Utöver gudstjänster sjunger kören i
kafékonserter och på ålderdomshem. Och
vid festtillfällen, ibland också tillsammans
med svenska körer.
– Det är nyare andlig musik i första
hand. Finsk högtidsmusik till självständighetsdagen och lite lättare repertoar på
Morsdagen.
På finska stiftsdagen i maj ska kören
tillsammans med finska kören i Umeå och
körer från Tornedalen sätta upp Finska
mässan i Domkyrkan. I våras gjorde de den
i Umeå, i en fullsatt stadskyrka.

För 35 år sedan startade Salli
Björnfot Finska föreningens kör i
Luleå. När Luleås församlingar tio
år senare startade en kör gick hon
med där. Hon är ordförande, rycker
ibland in som körledare och står för
mycket av sångvalet. Repertoaren
är på finska och körledaren Samuel
Lindh svenskspråkig.
Flera körsångare är kvar sedan starten,
andra kom när Finska föreningens kör
lades ned. Nu är de 18 personer, nästan
bara kvinnor, medelåldern är relativt hög.
– Jag kom själv till Sverige 1970. En del
har varit här längre, en del kom senare,
berättar Salli.
Finska självständighetsdagen 6 december är en stor dag.
– Då har vi konsert med gäster i kyrkan.
På festen efteråt sjunger kören. I Finland är
6 december helgdag. Då går man till hjältegravarna med fackeltåg. Det är gudstjänst
i kyrkorna vid 12-tiden. Man tänder blåvita ljus i fönstren. Det är stort allvar och
högtidligt.
Andra stora högtider är Morsdagen
andra söndagen i maj, som i Finland firas
stort även utanför hemmen, och sedan

Salli Björnfot. Foto: Privat

några år 24 februari som är den sverigefinska kulturens dag.

Sjöng i varje gudstjänst
Finska kören har i flera år sjungit på varje
finskspråkig gudstjänst, varannan helg. Alla
har inte varit med varje gång och i höst har
de hoppat över några gånger.
– Vår förra präst ville så hemskt gärna
att vi sjöng varje gång. Det var väldigt bra

Julsånger fyller kyrkan
Allra mest välbesökt i det sverigefinska
årsprogrammet är emellertid De vackraste
julsångerna.
– Domkyrkan brukar vara alldeles full.
Då är det många unga familjer som kommer. Vår kör är med och sjunger fyra-fem
sånger, men det är mest allsång. Vår kör ska
sjunga i Piteå också.
Sallis favoritjulsång är Sylvias julvisa.
– Som jag grät till i många år. Nu har jag
blivit härdad. Sången handlar om skaldens
längtan till Finland.

Kören får översätta
Somliga ledare för finska körer i
Svenska kyrkan kan inte prata finska. Morgan Tolsén är en av dem.
– Jag kan inte ett ord finska, berättar Morgan. Men det går bra ändå.
Tio personer sjunger i Valstakören, både
män och kvinnor. De flesta har varit länge
i Sverige, några hade aldrig sjungit i kör
tidigare. Kören startade inte som kyrkokör,
men har under hela sin treåriga existens
sjungit i gudstjänster – en gång i månaden
i Valsta kyrka. Numera ingår den i kyrkans
verksamhet. Morgan har varit med sedan
starten.
– I början på 80-talet började jag spela
på finska julottor, berättar han om sin väg
in i den sverigefinska musikverksamheten.
När han fick frågan om att starta en kör sa
han ja.
Eftersom Morgan inte kan finska får
kören hjälpa till och översätta så att han
förstår vad de sjunger. Mycket av repertoaren kommer från en särskild bok. Men
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uttalet är inte särskilt svårt, menar han.
Kören träffas normalt på onsdagseftermiddagar. Vissa onsdagar har dock Morgan
fullt upp med sina andra uppdrag som
sångare och clown – lite spex har han också
fört in i kören. Å andra sidan var kören i
slutet av september iväg på en flerdagarsturné i Norrbotten. Två kyrkor och tre
äldreboenden i Pajala, Tärendö och Korpilombolo fick besök.

Sveriges  ledande
tillverkare  av  körkläder!
www.brohalldesign.se

Tel    031  404030
Fax  031  404106
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Sverige runt med Kyrkosångsförbundet
Växjö stifts
kyrkosångsförbund
Bildat: Grunden till det som skulle
bli Växjö stifts kyrkosångsförbund
lades 1892. 1895 bildades föreningen
kyrkosångens vänner i Växjö stift och
1899 breddades föreningen så att man
skulle kunna ta in kyrkomusiker.
Antal medlemmar: 3751 rapporterade
körsångare
Återkommande verksamhet: Barnoch ungdomskördagar och -helger,
kyrkosångsfester, nyårsmöte, körläger
för killar
Sektioner: Barn- och ungdomskörsektionen (sex ledamöter varav en
sammankallande, två suppleanter)
Informationskanaler: Hemsida samt
två utskick/år tillsammans med stiftet.
Styrelse: Fyra ordinarie ledamöter plus
ordförande, tre förbundsdirigenter Av
dessa är två körsångare, fem kyrkomusiker, en präst. Väljs på två år.

Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow och Inga-Lill Gustafsson från Växjö stifts kyrkosångsförbund.

Stiftstödet viktigt för
aktiva smålänningar
Polisregister och droger är två frågor som Växjö stifts kyrkosångsförbund har arbetat med under året.
Förbundet har flera årliga arrangemang för både barn, ungdomar och
vuxna. Men styrelsen arbetar också
med policyfrågor.
I vintras beslutade styrelsen att ledare i
förbundets flerdagarsarrangemang för barn
och ungdomar bör skicka in utdrag från
polisregistret.
– Vi har blivit påminda om det här efter
några fall i vårt stift, förklarar vice ordförande Mona Wallinder.
Styrelsen har under året även tagit
fram förslag till drogpolicy, policy för
avbokningar av deltagande och policy
för deltagaravgifter för värdförsamlingar.
Från förbundsstämman i vintras fick de i
uppdrag att fundera över inrättandet av ett
stipendium för ”förtjänstfull utveckling av
kyrkosången”, ett funderande som pågår.
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Killäger med Lund
Men verksamheten utvecklas också på
andra sätt. I oktober arrangerades för första
gången ett höstlovsläger för ungdomskörsångare (se nästa sida) och i våras samarbetade förbundet med motsvarigheten
i Lunds stift kring ett första körläger för
killar. Det ska fortsätta vartannat år, medan
man i Växjö stift ordnar ett eget killkörläger
de andra åren. I januari ska det äga rum i
Rottne ett par mil från Växjö.
Men innan dess är det dags för Petter
Ekberg, goss- och flickkörledare från Göteborg, att besöka nyårsmötet, som har en
lång tradition i Växjö.
– Där riktar vi oss till alla, men det är
mest musiker som kommer, säger Mona
Wallinder.
Vi sitter på Samariterhemmet i Uppsala
under Sveriges Kyrkosångsförbunds funktionärskonferens. Växjö stifts kyrkosångsförbund är välrepresenterat med fyra deltagare. Det är som det brukar. Engagemanget

Medlemsavgift: 300 kr/församling
eller per kyrka med egen kyrkomusikalisk verksamhet

Logotyp:

Förbundets logotyp, som utsågs via en
omröstning 2002, skapades av Björn
Wickström och symboliserar Treenigheten i dubbel bemärkelse. Även i sekulärt avseende är förbundet treenigt
då det är tre län som möts.
Intäkter: En stiftskollekt/år, församlingskollekter, medlemsavgifter och
enskilda gåvor.

är stort också för det gemensamma. Färskast i gänget är ordförande Peter Wänehag,
som suttit i styrelsen knappt fyra år. De
andra har varit med i ett tiotal. Uppdragen
måste vara roliga, med andra ord.
– Det är ett mycket kreativt styrelsearbete, intygar Peter Wänehag.

Sammanträden samma dag
Sekreteraren Inga-Lill Gustafsson började
i barn- och ungdomssektionen för 20 år
sedan. Där är hon fortfarande med, och
överför information till styrelsen.
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Växjö stifts kyrkosångsförbund
– Vi har sammanträden samma dag.
Barn- och ungdomssektionen på förmiddagen och styrelsen på eftermiddagen. Det är
väldigt bra, berättar Peter Wänehag, då får
vi veta direkt var de har pratat om.
Han är mycket glad för det goda samarbetet med stiftet och musikkonsulent Patrik
Sassersson.
– Han sköter hemsidan och utskick och
alla kursanmälningar går via stiftet. Det
gör att vi kan jobba med innehållsmässiga
frågor.
Goda stiftskollekter bidrar till att förbundet kan vara generöst med deltagaravgifterna. Till exempel var årets höstlovsläger helt gratis.
– Vi vill hellre lägga pengar på att
sponsra avgifter än att betala mycket till
ledare, säger Inga-Lill Gustafsson.
– Typiskt småländskt, inflikar de andra.
– Vi har inte för lite pengar, och då ska
vi inte hålla på dem, tycker kassören Aina
von Bredow, som berättar att det brukar
komma in en åtta-tio församlingskollekter
årligen.
– Jag tror att det i Växjö stift finns en
stark känsla för det som är gemensamt,
säger Peter Wänehag.

Extrafest när platser tog slut
Förbundet, liksom stiftet, breder ut sig över
tre Smålandslän. Kyrkosångshögtiderna,
som brukar vara vartannat år, flyttar runt
mellan Jönköping, Kalmar och Växjö. De
är välbesökta. I Jönköping i fjol fick inte
alla plats, så det blev en extra fest i höst,
i Kalmar.
Men visst finns det utmaningar också
för detta förbund. Att lyfta fram allt bra
som görs är väldigt viktigt för att få alla
församlingar att bli medlemmar, men svårt,
menar Peter Wänehag.
– Det är en utmaning att få in de yngre
kyrkomusikerna, konstaterar Mona Wallinder.

Som avslutning sjöngs lägrets sånger i kapellet på S:t Sigfrids folkhögskola.

Körläger inledde
höstlovet
För första gången anordnade Växjö
stifts kyrkosångsförbund höstlovsläger. Två erfarna körer utgjorde
stommen i kören. Kanske blir det
fler läger framöver, då hoppas man
på fler deltagare.
”Ge dig ny inspiration att leva” sjunger
kören med kraft rakt in i hjärtat, för att
sedan dämpa sig till ett svagt intensivt ”ooo”.
Kören, deltagare i det ungdomskörläger som Växjö stifts kyrkosångsförbund
ordnade i inledningen av höstlovet, följer
körledaren Lawrence Johnsons gummibandsinstruktioner i Robert Brobergs sång
Låt mig värma din frusna själ.

Lawrence har med sig en del av Karl
Oskarkören, killkören som han leder i Kulturskolan i Växjös regi.
– Jag är inte äldst i alla fall, så jag
hoppas att jag får vara med åtminstone ett
år till, säger studenten Olof Thorstensson,
bas i Karl Oskarkören. Han har varit med i
kören i stort sett sedan starten för ett antal
år sedan.
– Då var vi en målbrottskör och hette
Kalkonkören. Varje övning utsågs en kalkon, den som hade sjungit sämst, säger han
och skrattar.

Text och foto: Marita Sköldberg

Kurs i kördirigering
Individuellt anpassad undervisning i liten grupp

13-15 februari
i MorgongåvaVittinge

MORGONGA˚VA
AKADEMIEN

En rolig och utvecklande helgkurs för dig
som vill utveckla din förmåga att få en kör
att glänsa. Från nybörjare till avancerad
nivå. Kursledare är dirigenten och körledaren Erik Hellerstedt som bl.a. leder Uppsala
universitets dramatiska kör.
Kursen arrangeras i samarbete med Sensus
och Vittinge församling.
Läs mer på www.sensus.se/kordirigering2

Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

Kapellet på S:t Sigfrids folkhögskola i höstskrud.

De flesta killarna på ungdomskörlägret kom från Karl Oskarkören i Kulturskolan i Växjö.
Längst till vänster Olof Thorstensson.

Karl Oskar och Cecilia
Den tiden är sedan länge
förbi, Karl Oskarkören (i
Kulturskolan finns även Kristinakören och Robertkören)
utgör nästan hela de ypperliga herrstämmorna denna
helg.
Kulturskolan, inklusive
Karl Oskarkören, samarbetar med bland andra Växjö
domkyrkas Ceciliakören i ett stort luciatåg
i Domkyrkan. Ceciliakören, som leds av
helgens andra körledare Yvonne Steen-Ohlander, utgör en stor del av damstämmorna.
Deltagare från ytterligare tre körer är med.
Lägret är öppet för ungdomskörer från hela
stiftet.
– Det kunde ha varit fler, säger Yvonne.
Men vi ska kanske köra i några år med den
här stommen så att fler kan få upp ögonen
för det här och att man kan komma bara
några stycken från en kör. Inte minst att
ha killar som en stomme är viktigt, säger
Yvonne.

Skyldighet göra sitt bästa
Lawrence Johnson ställer hårda krav på
sångarna.
– Hade det här varit en annan grupp
hade jag sagt ”jättevackert”, men jag vet
vilka ni är som sitter här. Jag vet att ni kan
mycket bättre, säger han och avbryter kören
när de påbörjat en aningen okoncentrerad
version av Där du andas från filmen Arn.
– När vi sjunger offentligt är det vår
skyldighet att göra det absolut bästa vi kan.
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Lawrence Johnson arbetar på Kulturskolan i Växjö.

Helt offentlig är nu inte helgens avslutande framträdande i kapellet på S:t
Sigfrids folkhögskola utanför Växjö, som
inhyst de drygt 30 ungdomarna.
– Välkomna till denna inofficiella konsert, säger Yvonne Steen-Ohlander till det
20-tal anhöriga som har dykt upp.
– Vi ska redovisa vad vi har gjort de här
dagarna, förklarar hon.
Dagarna är två, med start efter skolans
slut på fredagen och avslutning ett dygn
senare. Största delen av den vakna tiden
ägnades åt repetitioner. Men fredag kväll

innehöll även en del annat.
– Vi lekte psykologen, berättar Isabelle
Meakin från Ceciliakören och försöker
sedan med hjälp av körkompisarna Tea
Juteström och Isolde Berg förklara hur den
går till. Två personer ska gå ut ur rummet
och sedan fråga sig fram till vilken märklig
sjukdom som de övriga har bestämt. Så
långt är undertecknad med, men detaljerna
verkar komplicerade, liksom sjukdomarna.
Maffia är inte riktigt lika svårbegriplig –
där handlar det om att lista ut vilka som är
mördare.
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Växjö stifts kyrkosångsförbund

Tea Juteström och Isabelle
Meakin från Ceciliakören i
Domkyrkan i Växjö.
Fredrik Svensson från
Karl Oskarkören.

Luciatågspengar till körresor
– Vi leker alltid dem när vi är på körresa,
säger tjejerna.
Och så berättar de bland annat om tanten i Tyskland som gav dem pengar när de
sjöng för henne och guiden i Litauen som
skulle visa dem sevärdheter dagarna i ända.
Framför allt är det luciatåg hos företag
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som ger pengar till
Ceciliakörens resor.
I två-tre veckor runt
lucia gör kören uppemot 20 sjungningar.
Förutom de tillsammans med Kulturskolan.
– Sen är man rätt
trött på luciasånger,
säger Isolde.
Efter ungdomskörlägret är det luciasångerna som hägrar.
Men denna höstruskiga helg får de ännu
ägna sig åt annat. En stor
del av repetitionstiden
ägnar de åt ett stycke
som de inte sjunger i
avslutningen; Away in
the manger.
Olof Thorstensson tror att Karl Oskarkören och Cecilia-kören kan komma att
sjunga den tillsammans på någon Christmas Carolkonsert framöver.
Just efter att ha sjungit den ser han den
som sin favorit under helgen. Den går inte
riktigt lika högt som exempelvis Bojesens
Eternity, en annan av helgens sånger.

– Den är rätt svår faktiskt, även om det
är samma sak som kommer igen hela tiden.
Den ligger i ett svårt läge. Men den är häftig
på slutet när alla stämmor vävs in i varandra.

Glänsande tenorer
En som däremot älskar de höga tonerna är
tenoren Fredrik Svensson. Han strålar när
det är riktigt högt.
– Ja, det är kul, det är då vi får glänsa.
De andra brummar ju bara, det kan vem
som helst göra, säger han och nickar
skämtsamt åt basarna till.
En verkligt stor utmaning är att sjunga
riktigt tyst. Lawrence Johnson illustrerar
med viskningar att det kan gå alldeles
utmärkt. Med stor fokus och intensitet i
blicken viskar han en lång stund, och det
hörs tydligt, även längst bak i rummet där
undertecknad står. En liten stund släpper
han fokus och det är påtagligt svårare att
höra. Sen är det fullt fokus igen.
– Det är så här man ska sjunga vissa
saker, viskar han och ingen lär betvivla att
han har rätt.
Så total fokusering är det som gäller i
kapellet någon timme senare, när Låt mig
värma din frusna själ sjungs bitvis med full
kraft, bitvis mycket mycket tyst.
Text och foto: Marita Sköldberg
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Julkorsordet 2014
Ett musikaliskt körsångarkorsord konstruerat av korsordsmakaren och kyrkomusikern Mats Åberg i Falun.
INTE "O COME,
BAS,
ALL YE
INTE
FAITHTENOR
FUL"
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Skicka in lösningen senast 13 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 utkommer 4 februari.
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Bachs Matteuspassion med Radio Sofias orkester och kör
Bachs Johannespassion med Choir of King´s College Cambridge och Brandenburg
Consort
Domine Jesu Christe, de stora sakrala vokalverken
Namn
Adress
Postnummer och ort

Som avslutning på sina konserter sjunger Harald Östergrens Vokalensemble
AF Lindblads En sommarafton, här med Västerdalälven i
bakgrunden.
Foto: Privat

Malungs ungdomskör sjöng
för påven på Petersplatsen i
Rom 1983.
Foto: Privat

Ungdomskören
som återuppstår
varje år
Under storhetstiden på 1980-talet
sjöng som mest 55 personer i
Malungs ungdomskör och de reste
Europa runt med sin sång. Sen flyttade körledaren och större delen av
kören. Men varje år återuppstår den.
Nyligen var det 25-årsjubileum.
Den återuppståndna kören heter Harald
Östergrens Vokalensemble efter körens
kaninmaskot.
– Övriga tiden sitter han på mitt kontor
i Bollnäs på en bokhylla, berättar körledaren Inge Wortzelius.
Han ser tiden i Malung som den viktigaste i sitt kyrkomusikerliv.
– Det var de där elva åren som jag
gjorde verklig nytta, och det har betydelse
fortfarande. Jag lockade in så mycket folk i
den här seriösa körsången.
Det var 1983 som explosionen kom.
Körens fjärde utlandsresa skulle gå till
Rom. Där sjöng de för påven.
– Svenska kyrkan och Svenska ambassaden ordnade det utan att jag behövde
göra någonting, berättar Inge. Svenska kyrkan i Rom firade 10-årsjubileum 1983 och
vi var där under jubileumsveckan.

Resor och arbete svetsade samman
Resorna fortsatte, med buss till Prag, Budapest, Venedig… Inge hade ett och annat
knep för att svetsa kören samman.
– Jag delade in dem olika på varje nytt
hotell så att alla lärde känna varandra.
Arbetet med att få in pengar gjorde
också sitt till.
– Vi lärde oss att bli entreprenörer, säger
Marie Moström Åberg, en av körsångarna.
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Vi gjorde operation dagsverke – åkte hem
till folk och tvättade fönster, klippte gräs
och så vidare. Vi sålde bröd och hade
musikkaféer. Modevisning hade vi höst
och vår i flera år. Den höll jag i, vi tog in
300–500 gäster. Kören var ens liv, det tog så
pass mycket tid.
Huvudsaken var ändå sången. Förutom
gudstjänstmedverkan gjorde kören flera
stora verk, bland annat Faurés Requiem,
Schütz Juloratorium och mässor av Mozart.
Kören sjöng också in två skivor.

Människor blommade ut
Marie minns ungdomskören som en plats
där människor blomstrade.
– Det var många som inte hade något
kompisgäng utanför kören. De upptäckte
att de kunde sjunga och i det här gänget
fick de en plats och kunde blomma ut till
världens roligaste personer.
Att övningarna var på fredagskvällar
– bland annat för att utflyttade studenter
skulle kunna åka hem och vara med –
bidrog nog också för sammanhållningen.
Efter körövningen fortsatte man ofta
kvällen tillsammans.
Det sociala var viktigt, men ungdomarna blev också väl skolade i körsång.
– De som ville fick 20 minuter egen sånglektion varje vecka – jag tog sånglektioner i
sex år, berättar Marie, som numera sjunger i
Stora Kopparbergs kyrkokör i Falun.

Årlig konsert och fest
1989 lämnade Inge Wortzelius Malung och
flyttade till Bollnäs. Ett skäl var att körens
absoluta storhetstid var över. Många av de
trogna hade flyttat.

– Jag ville inte se den här kören gå
under.
Och det har han inte fått. För kören
lever än.
Marie Moström Åberg var en av dem
som hade flyttat från Malung före Inge.
Under ett års tid hade hon rest hem på fredagar för att vara med, men nu var det slut.
Trodde hon.
Men kören fortsatte att träffas, i början
tre gånger per termin, men sedan stabiliserades det till en gång per år. De träffas
och över några timmar, har en konsert och
sedan fest.
– Det är som att gå in i en bubbla och gå
tillbaka 30 år i tiden, säger Marie. Och alla
sånger sitter där.

Samma extranummer varje år
Under jubileet i Malung i slutet av september möttes 43 sångare. De sjöng gamla
favoriter som Haydns Lilla orgelmässa och
stycken av Mendelssohn och Otto Olsson.
Konserten avslutades med Alta Trinita
som procession och En sommarafton av
AF Lindblad som extranummer utanför
kyrkan.
– Den är vår sång, den avslutar vi alla
konserter med, berättar Marie.
Vart femte år är kören i ungdomsstaden.
Då kommer flest. Andra år reser de runt
till olika körmedlemmar. Sista helgen i
september är tradition. Nästa år träffas de
i Bollnäs, några månader innan Inge går i
pension. Men Harald Östergrens Vokalensemble slutar han inte med.
– Vi kommer att fortsätta så länge som
folk vill hålla på.
Marita Sköldberg
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Uppsving när Haparanda var värd
Luleå stifts norra kyrkosångsförbund
(LUNK) anordnade stiftskyrkosångshögtid
under Mikaelihelgen. Över 100 körsångare
från åtta körer i Norrbotten träffades för att
sjunga tillsammans.
Stiftskyrkosångshögtiden anordnas vart
tredje år, och i år var Haparanda församling
värd. Själva körarbetet och repetitionerna
leddes av förbundsdirigenterna Monica
Wasberg och Lena Stenlund, Luleå.
– På 80-90-talet har vi nog varit så här
många deltagare, men i år är ett stort uppsving, säger Siv Larsson, vice ordförande i
kyrkosångsförbundet.
Här får körsångarna tillfälle att bli en
del av en stor musikalisk helhet och sjunga
körverk som körerna inte alltid har möjlighet att framföra på hemmaplan. Till
exempel framfördes denna gång Schuberts
mässa i G-dur på lördag kväll, tillsammans
med solisterna Carina Stenberg, Per-

Kyrkosångshögtid i Haparanda.
Foto: Marie-Louise Burman

Anders Burman och Ewerth Richardssohn.
– Det är roligt att träffas och sjunga
tillsammans, säger Gunnar Östlund från
Överkalix kyrkokör och ordförande i kyr-

kosångsförbundet. Det krävs koncentration
men är samtidigt väldigt avkopplande. Helt
enkelt en helg med inspiration.

Kyrkoåret runt med Otto Olsson
Cirka 80 körsångare bjöd tillsammans med
Ulf Samuelsson på kör- och orgelstycken
skrivna för olika tillfällen under kyrkoåret,
när Karlstads stifts kyrkosångsförbund höll
stiftskyrkosångshögtid i Kristinehamn i
oktober.
Sånger som Guds Son är född och Huru
ljufliga är icke dina boningar varvades med
orgelstycken som Bereden väg för Herran, Vad ljus över griften och finalen Veni
Creator Spiritus. Orgelmusik som klingar
fantastiskt från Läktarorgeln byggd 1921
av Setterqvist & Son, där just Otto Olsson
gjorde dispositionen och gav den färdiga
orgeln med utmärkt beröm godkänt.
Kören leddes av förbundsdirigenterna
Katharina Hieke (organist i Torsby) och
Karin Marcusson (organist i Kristinehamn).
I samband med konserten delades förbundets årliga körledarstipendium ut. 2014
års stipendium gick till Kaarina Paulsson,
kantor i Grums. ”Stipendiet utdelas (…) till
en körledare som bedöms ha gjort en före-

dömlig insats inom den
Karin Marcusson och körledarstipendiaten
egna församlingens körKaarina Paulsson.
och gudstjänstliv…”. En
rörd Kaarina tog emot
stipendiet, blommor
och varma applåder och
önskades lycka till i sitt
fortsatta arbete.
Stiftskyrkosångshögtiden var också ett perfekt tillfälle att få avtacka
Jan Rudérus som vid
årsmötet i våras avgick
som ordförande. Jan har
varit djupt engagerad i
många år, både på riksnivå och i Karlstads stifts
kyrkosångsförbund, och
har lagt mycket av sin
tid på alla körsångare. Vi
är många som känner stor tacksamhet! Jan
Jan Rudérus avtackades med tal, blomhar alltid funnits där för Kyrkosångsförmor, varma applåder och en gåva till stiftets
bundet och för oss. Man skulle nog kunna
trädplanteringsprojekt i Tanzania.
kalla Jan ”Mr Kyrkosångsförbundet”.
Karin Marcusson
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Sånger från ett
Det är fredag eftermiddag och jag har slutat
jobbet lite tidigare än vad jag vanligtvis gör.
Vi kommer iväg i någorlunda tid men är
ändå lite sena när vi ser Skara domkyrkas
båda torn resa sig över horisonten.
Men fler dyker upp efter oss. De flesta
verkar vara professionella musiker inom
kyrkan, teologer eller musikstuderande.
Åtskilliga tycks känna varandra sedan
tidigare och många berättar om resorna till
klostret i Solesmes.
Bland de sista som anländer finns tre
munkar från just detta kloster – det franska benediktinerklostret i Solesmes. Det
är fader Patrice, fader Michael och fader
Bruno. De utmärker sig såklart. Deras
iögonfallande kåpor gör sitt till saken men
det är inte bara det. Hela deras sätt att vara,
hälsa och tala ger ett påtagligt gott intryck.
Tillsammans ska vi under helgen, med
munkarnas hjälp, tränga djupare in i den
gregorianska sångens olika uttryckssätt
och betydelse för kyrkans liturgi. De första
intrycken ger mig en känsla av att jag är på
fel ställe. Kanske är jag fördomsfull eller så
förstår jag helt enkelt inte vad som sägs.
Fördomarna besannas till viss del. Det
känns lite nördigt när vi tränger djupare in
i gregorianikens historia och uttryckssätt.
Det är absolut inte ointressant, snarare
tvärtom. Vi får uppleva ett fascinerande
sätt att beskriva både ursprung och sångens
innersta kärna format av både ord och de
vackraste dirigerande handrörelser.
Vi hör begrepp som ornamentering,

Tre munkar från Solesmes ledde
liturgisk helg i Skara.

dekadent polyfoni, latinets fördolda sång,
quilisma, momentum, neumer, och interpretatoriska detaljer. När sedan de djuplodande frågorna handlar om den vokala
energin, rombiska noter och intermediära
punktuationer, ja då kan man verkligen förundras över det sammanhang vi hamnat i.
Munkarna poängterar redan från början
att den gregorianska sången är tätt förbunden med bönen. Bönen formas av sången
och sången formas av bönen. Därför finns
det inte någon gregoriansk musik – bara
gregoriansk sång. Det tar ändå nästan ett
dygn innan betydelsen av det verkligen
sjunker in.
Munkarna berättar också frimodigt och
avskalat om vad det är att vara munk. Om
hur det i klostret skapas en miljö som får
dem att växa som i ett växthus, om hur livet

fokuseras på det verkligt centrala – relationen med Gud.
Samtidigt visar de att det inte är helt
okomplicerat, för det handlar om att välja att
avstå. Det är bland det svåraste vi människor
kan göra och det är inte särskilt populärt i
en kultur som vår, där vi efterfrågar allt mer,
allt fortare och allt oftare.
På väg hem sorterar min fru och jag
bland våra tankar och upplevelser. Det blev
inte riktigt vad vi trodde. Helgen handlade
visserligen om gregoriansk sång. Den fanns
där hela tiden och var viktig, men munkarnas innerliga och gudscentrerade ord och
handling blev ett starkt vittnesbörd om att
sången formas av vår bön, och den bönen
måste komma från vårt hjärta.
Text och foto: Anders Persson,
Ulricehamn

Återförening med
massajkör
2009 gjorde Grycksbo kyrkokör (ledare
Margareta Andréasson) och Manskören
Falu Kvartettsångare (ledare Lennart
Andréasson) en oförglömlig körresa till
Tanzania. Där sjöng vi på en konsert tillsammans med en av Tanzanias mest framstående körer, Loruvani Massai Choir.
I maj i år kunde körerna åter sjunga tillsammans, på en härlig konsert i Grycksbo
kyrka. Tanzanierna bodde två nätter hos de
svenska körvännerna och fick turista i Falun.
Tidigare hade kören sjungit i Sofia
kyrka, Stockholm och Uppsala Domkyrka.
Sverigeturnén avslutades i Karlstad på
Världens fest, ett arrangemang av Svenska
kyrkan.
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KyrkokörsångarensABC

S

150 MUSIKTERMER
Sostenuto
Som musikterm är italienskans ”sostenuto”
benämningen på ”något avtagande i tempo”
och ”ihållande”. Musiken spelas uthålligt
utanför notens normala värde. På en flygel
med tre pedaler kallas den i mitten vanligtvis
sostenutopedal. Med den pedalen nedtryckt
kan pianisten välja vilka toner som ligger
kvar utan att övriga toner blir påverkade i
det fortsatta spelet.

Sakral
Ordet kommer av latinets sacer och betyder
”helig”. Sakral förknippas med religion och
gudstjänst. Sakral musik är förbunden med
den kristna kyrkan.
Sanctus
Latin för ”helig”. Ett moment före nattvarden
i den kristna mässan.
SATB
En förkortning för sopran, alt, tenor och bas
som används i körsammanhang. SAB står för
sopran, alt och baryton.

Staccato
Är italienska och betyder ”avskilja”, ”lossa”.
Motsatsen till legato. Betecknar att en not
skall spelas kort och obundet. Markeras i
notsystem med en prick under respektive
not.

Sext
Ett musikaliskt intervall som är den sjätte
tonen i en skala. Ordet kommer av latinets
sextus.

Stöd
Stödet avser den känsla av balans som eftersträvas mellan andningsmuskulaturen och
aktiv ljudbildning. Denna kontrollerade andning måste en sångare lära sig använda och
behärska för att kunna sjunga rena, snygga,
höga, svaga och långa toner, och framför allt
för att hålla länge som sångare.

Sekund
Ett intervall som betecknar den andra tonen
i en skala. En liten sekund är ett halvt tonsteg, stor sekund är ett helt tonsteg.
Senza
Italiensk musikterm som betyder ”utan”.
Används tillsammans med en annan term,
till exempel i uttryck som ”senza pedale”
(utan pedal), ”senza replica” (utan omtagningar) eller ”senzaritardando” (utan ritardando).
Septima
Ett musikaliskt intervall som betecknar den
sjunde tonen i en skala. Av latinets septimus.
Sextondelsnot
En not vars tidsvärde motsvarar en sextondel
av en helnot. Binds oftast ihop med omgivande noter med balkar.
Skalor
Ordet kommer av italienska scala (stege) och
är en rad av toner av varierande höjd som
utgör grunden för melodier eller harmonier.
I västerländsk musik används främst duroch mollskalor.
Solo
Det italienska ordet solo (ensam) är en
musikterm som anger att en melodi sjungs
eller spelas av en ensam sångare eller ett
ensamt instrument. Den stämma som
sjunger eller spelar solo kallas solist.
Sopran
Betyder ”den översta” på italienska och är
inom musiken det röstläge som sjunger
de högsta tonerna, oftast kvinnor men det
är även vanligt att pojkar före målbrottet
sjunger sopranstämmor.

T

Synkop
Är en förskjutning av betoningen inom en
takt. Betoningen hamnar då på ett annat
ställe än normalpulsen.
Taktart
De flesta musikstycken delas in i takter.
Dessa avgränsas med hjälp av lodräta
taktstreck. För att veta hur många taktslag
det är i en takt och vilket notvärde ett slag
representerar behöver man veta taktarten. Taktarten är alltså ett uttryck för en
takts längd i notskrift. Taktens faktiska
längd bestäms däremot av styckets tempo.
Taktarten anges bara i det första systemet
och skrivs som ett bråk utan bråkstreck, till
höger om klaven och eventuella fasta förtecken. Två vanliga taktarter är 4/4 och 3/4.
Tempo
Kommer från latinska ordet tempus (tid). Ett
grundläggande begrepp som bestämmer hastigheten på musikstycket. Vi brukar definiera
tempo i bpm (beats per minute), taktslag per
minut.
Tenor
Ett latinskt ord för den högsta herrstämman
inom solo- och körsång.
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Tenuto
Av italienskan ”att hålla”. Betyder i regel att
noten ska hållas ut i dess fulla notvärde,
eller lite längre. Kan även betyda att noten
ska spelas legato eller lite starkare. Med
andra ord vill man med tenutostrecket
förändra notens dynamik eller dess varaktighet.
Ters
Kommer från det latinska ordet tertius som
betyder ”tredje”. Ett musikaliskt intervall
som finns i två varianter: liten ters eller stor
ters. Dessa avgör om ett treklangsackord
låter dur eller moll (liten ters = moll, stor
ters = dur).
Tonart
Vi delar in alla toner i olika tonarter så
att vi lätt kan skilja på tonerna när vi till
exempel ska sjunga ett körstycke. När ett
musikstycke går i A-dur sjunger vi de toner
som ingår i den tonarten och undviker de
som inte ingår i tonarten (om det inte står
annat i noterna).
Transponering
Att transponera innebär att man skiftar
från en tonart till en annan. Om en kör
sjunger ett körverk och tonarten känns för
låg kan körledaren höja tonarten tills den
passar kören. Du kan även transponera ner
tonarter.

U
V
W

Unison
Enstämmig sång.
Upptakt
Om ett stycke startar med någon eller några
toner före en ny takt så kallas det upptakt.
Om ett stycke till exempel börjar med en ton
på fjärde slaget i en fyrtakt så klassas den
tonen som en upptakt.
Vivace
En italiensk tempobeteckning som betyder
”livligt”.

Wienklassicismen
Musikalisk stilbenämning på den epok som
varade ungefär från mitten på 1700-talet
fram till cirka 1830. De mest kända tonsättarna under den här epoken är Mozart, Beethoven och Haydn. Dessa var huvudsakligen
verksamma i Wien. Därav namnet.

Triol
En triol är en musikalisk beteckning som
beskriver hur tre toner spelas på samma
tid som två. Det innebär teoretiskt att en
not får en längd som motsvarar 2/3 av sitt
egentliga rytmvärde.
Tritonus
Även kallad överstigande kvart, förminskad
kvint eller djävulsintervallet. Ett intervall
där två toner är tre hela tonsteg (på pianot,
sex tangenter) från varandra, exempelvis
C till F#. Intervallet har en dissonerande
(ung. musikaliskt frånstötande) klang som
ofta används i skräckfilmsmusik, därav
namnet djävulsintervallet.
Tutti
Kommer från italienskan och betyder
”alla”. Står det tutti på ett orkesterverk eller
orgelstycke så betyder det att hela orkestern
eller alla orgelstämmor ska vara med.

Å

Åttondelsnot
En not som är en åttondel av en helnot. Ofta
binds ”flaggan” ihop med omgivande noters
flaggor.
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Delförbundsinfo

Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts
kyrkosångsförbund

Växjö stifts
kyrkosångsförbund

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund

10–11 jan Koristkurs på Stiftsgården i
Undersvik.
Anmälan och info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

12 jan Nyårsmöte i Växjö, för korister,
präster och kyrkomusiker. Medverkande
Petter Ekberg
24–25 jan Körläger för killar, Söraby
25 april Barnkördag i Värnamo
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

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

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

Skara stifts
kyrkosångsförbund
24 jan Våga-sjunga-dag, Skara
27 juli–2 aug Dirigent- och röstvårdskurs,
Ljungskile folkhögskola
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund
21 feb Ungdomskördag i Hyssna
25–26 april Barnkörläger i Kinna
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund
Info: Staffi Lontos, ordf,
staffi.lontos@svenskakyrkan.se

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
13–15 mars Jubilatedagar för körsångare,
Malung. Bl a Missa Brevis i D-dur av Mozart
18 april Barnkördag i Västerås, 6–10 år +
kör för medföljande vuxna, repertoar Alice
Tegnérsånger
25 april Barnkördag i Leksand, 6–10 år +
kör för medföljande vuxna, repertoar Alice
Tegnérsånger
2–3 okt Barnkörläger, 8–12 år i Folkärna,
repertoar Georg Riedelsånger
Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Agneta Sonnebo
agneta.sonnebo@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
Hemsida: www.fkl.se

Hallands
kyrkosångsförbund
1 feb Sång med Anci Hjulström + ombudsmöte, Varbergs Folkets Hus
28 feb–1 mars Barnkörläger under ledning
av Jessica och Anders Nylander, Gullbrannagården
10 okt Jubileumskonsert i Gustavi Domkyrka, Göteborg, med anledning av kyrkans
200-årsjubileum
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund
31 jan Barnkördag
7–8 mars Gospelhelg på Åh med Anki och
Magnus Spångberg
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
Hemsida:
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

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

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
21 mars Barnkördag med Karin Runow,
Njurunda kyrka kl 10–16
4–6 sep Gospelfestival i Sundsvall
Info: Ann-Kristin Färnström,
Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu, i menyn
Delförbund

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund
Info: Ewa Miller,
ewa.maria.miller@gmail.com
Hemsida:
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu
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Gotlands Körförbund
6 och 7 dec Adventskonserter i Lärbro
kyrka resp Visby domkyrka. Repertoar: Arne
Dagsviks Här kommer nu ett Änglabud
Info: Ulf Smitterberg,
info@gotlandskorforbund.se
Hemsida: gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
Info: Joakim Bergdal,
jbergdal@nordicmusic.se
Hemsida:
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
Gosskörförening
21–24 maj, Gosskörfestival i Rättvik för killar
6–20 år
Info: Lars Beckman,
lars.beckman@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv
17–18 april Gregorianskt dygn i Vadstena
Info: Mattias Lindström,
matttias@lindstrom.be
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu, under
menyn Delförbund

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

Psalto – Kristna
Dansgemenskapen
i Sverige
Info: Kerstin Nordmark, kerstinnordmark48@gmail.com
Hemsida: www.psalto.se

Kyrkosångsförbundet
på Facebook
Sveriges Kyrkosångsförbund har en egen
sida på Facebook. Sidan nås på adressen
www.facebook.com/
SverigesKyrkosangsforbund.
Gå gärna in och gilla vår sida.
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Förbundsinfo
Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu
Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, info@sjungikyrkan.nu

Kom och sjung
tillsammans med
hundratals andra!

15–17 maj

Ekonomi
Monica Petterson Forsberg
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Bl a nyskrivna stycken av
Maria Löfberg, Jonas Nyström
och Piret Rips-Laul
Anmälningsläget 19 nov
Borås: 420 anmälda (max 600)
Örnsköldsvik: 270 anmälda
(max 500)

Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu
Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson
biskop.vaxjo@svenskakyrkan.se
Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87,
peter.lundborg@svenskakyrkan.se

Anmälan på sensus.se/riksfest2015

Bankgironummer
880-0617
Organisationsnummer
873201-0569

Vintermöte i Sigtuna
Eventuellt kan det fortfarande finnas plats kvar
till 2015 års Vintermöte. Hör av dig snarast till
Monica Pettersson Forsberg, 072-7271212,
om du är intresserad. Vintermötet är en fortbildningskurs för alla som är intresserade av
kyrkans musik och liturgi och äger rum på Sigtunastiftelsen 7–9 januari. Bland de medverkande
finns Martin Lönnebo, Annika Borg, Niklas Rådström och Nationella Ungdomskören.

Gemensam barn- och
ungdomskörfest 2015
Nästa år kommer Riksfest för unga röster och
Nationella ungdomskörfestivalen att arrangeras
samtidigt. Närmare bestämt i Umeå i oktober.
Ungdomskörfestivalen inleds på fredagen den
16 oktober medan barnkörfesten börjar på
lördagen. Båda avslutas med en gemensam
mässa på söndagen den 18.

Kurs i liturgik

ŝďĞŶĞĚŝŬƟŶĞƌŬůŽƐƚƌĞƚďďĂǇĞ^ĂŝŶƚͲWŝĞƌƌĞͲĚĞͲ^ŽůĞƐŵĞƐ

ϮϲʹϯϭĂƵŐƵƐƟϮϬϭϱ
ŶŵćůĂŶƐĞŶĂƐƚϭϳĂƉƌŝůƟůů͗ĐĂƌů͘ƐũŽŐƌĞŶΛƐǀĞŶƐŬĂŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞ
DĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉĊ͗ǁǁǁ͘ƐũƵŶŐŝŬǇƌŬĂŶ͘ŶƵ

Förbundsstämma 2015

och ortens hotell etc) kunna ta emot minst 500
personer.
Varje höst håller vi också förbundsstämma
alternativt funktionärskonferens med omkring
60 deltagare. Även dessa är vi öppna för att
förlägga på olika orter. Hör av er med tips!

Sveriges Kyrkosångsförbund håller förbundsstämma vartannat år. 2015 års stämma äger
rum i Uppsala 6–7 november.

Vi söker Månadens kör

Vi söker värdar
Sveriges Kyrkosångsförbund anordnar varje år
två–fyra körfestivaler för olika åldersgrupper. Vi
söker hela tiden efter församlingar att samarbeta med om dessa. Kanske vill er församling
vara värd för en festival framöver? Hör av er till
projektledare Marita Sköldberg, 070-2122166,
så pratar vi om saken.
För de årliga barnkörfesterna gäller att församlingen kan ta emot omkring 150 personer,
dessa behöver sovplats (golv räcker). För ungdomskörfestivalerna, som också äger rum varje
år, är det minst 200 personer som gäller, även
där med sovplatser. När det gäller riksfester för
vuxna, som förbundet arrangerar vart tredje
år, måste församlingen (liksom en festlokal
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På www.sjungikyrkan.nu får olika körer chansen att visa upp sig med ord, bild och musik.
Vi söker nu körer för Månadens kör under
2015. Alla typer av kyrkokörer är välkomna; i
alla åldrar, svårighetsgrader och genrer. Vill ni
vara med, skriv till marita@sjungikyrkan.nu med
förslag på månad.

Få besök av
förbundsdirigenten
SKsf:s förbundsdirigenter Kerstin Baldwin, Sara
Michelin och Lars Lind (inriktning barn) kan
komma ut till församlingar och delförbund för
att hålla i övningsdagar, framför allt inför riksfester. Nu är det hög tid att boka övningsdagar
inför riksfest 2015. Priset per dag är 4 000:- för
medlemmar och 8 000:- för icke medlemmar.

Få besök av
körpedagogen
Birgitta Rosenquist Brorson är nationell körpedagog på Sveriges Kyrkosångsförbund.
Hon reser gärna ut till församlingar och håller i
kördagar. Församlingen betalar resa och uppehälle samt 3 000:- per dag om kören är medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. För icke
medlemmar är priset 6 000:- per dag. Birgitta
nås på brb@sjungikyrkan.nu och 070-6514188.

Förtjänsttecken hos
kamreren
Förbundets kamrer, Monica Pettersson
Forsberg, har hand om försäljningen av
förtjänsttecken. Monica nås på ekonomi@
sjungikyrkan.nu och 072-7271212. Observera
att beställningar av förtjänsttecken ska gå via
delförbundets kassör. Mer information och lista
över kassörerna finns på www.sjungikyrkan.nu
under Utmärkelser.
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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

Sång och lek lockar barn
från norr
till söder
Chokladpuddingen. Lekarna. Afrikanska dansen. Tacosen. Att det är
så många barn. Att övernatta långt
från föräldrarna.
Det finns många bud om vad som är bäst
med årets Riksfest för unga röster, RUR,
som Sveriges Kyrkosångsförbund arrangerade tillsammans med Kristinehamns församling i november. En sak har deltagarna
dock gemensamt, åtminstone de allra
flesta: De kommer för sångens skull.
Sångerna doftar advent och den
avslutande festmässan, där den 60 barn
starka kören sjunger, förgylls av stjärnor
som barnen själva tillverkat och bär in
i processionen. Passande till riksfestens
tema Barn och stjärnor.
Barnen kom från nio körer, bland annat
Västra Vram söder om Kristianstad och
Alnön öster om Sundsvall. Utan överdrift
en riksfest, med andra ord. Flera av dem
har varit på RUR tidigare.
– Två gånger, i Skara och i Skåne,
berättar Hanna Trönnberg från Domkyrkans flickkör i Skara.
– Det är kul att sjunga och leka, säger
hon som förklaring till att hon vill vara
med igen. Roligast den här gången var den
afrikanska dansen, som var ett instick mellan lördagens repetitioner.
– Jag tycker bäst om I will magnify
thee, jag gillar engelskt, säger Hanna om
sin favoritsång i repetoaren.
Den har varit med på alla henne tre
RUR. Liksom kassarna som deltagarna får,
med bland annat en mötesbok för festen.
Men just kassen utgör också den största
skillnaden mellan de tre festerna, tycker
Hanna.
– Det som finns i påsen är olika.
Ritblocket var bäst den här gången, men
alla bäst var det i Åhus förra året, tycker
hon. För där fanns det godis.
Text och foto: Marita Sköldberg

