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Barock jul
Sid 8–11

Ny logotyp
Sid 4

Pristagare
Sid 6–7

Värna gossarna!
Sid 12

Ledaren

När bara kyrkvärden tjänstgör
Första advent! Jag tittar på telefonen
(klockan) …7.23. Eftersom jag är pensionär
sedan tre månader, har jag ingen brådska.
Högmässan börjar 11. Det är varmt och
skönt i sängen. 30 kilo Reggae, min curly
coated retriever-tik, ligger tvärs över mina
ben. Det är tungt, men det är mysigt. Ingen körövning kl 9 idag. Frukost och DN:s
söndagskryss känns som en lämplig start
på denna första söndag i advent. I huvudet
ekar redan Otto Olssons Advent. Härliga
tider!
När jag kommer till Domkyrkan är
där märkligt lite folk. Kanske sitter det
50–60 gudstjänstbesökare i bänkarna, glest
utspridda. Men varför ringer inte kyrkklockorna? Vi har redan passerat 11. Då
kliver dagens kyrkvärd fram till ambon,
den pålitliga Ulla, men – klädd i reflexväst
och gula tajts!
Ulla harklar sig och börjar: ”Välkomna till
Domkyrkan idag, första söndagen i advent!
Vi firar idag högmässa på ett litet annorlunda sätt: Klockorna ringer inte. Ett elektriskt fel gör att dom inte funkar. Men vi
vet alla hur dom låter. Och vi har ingen organist idag; det hade blivit ett vattenläckage i sommarstugan, så hon var tvungen att
sköta om den historien. Kyrkokören, som
skulle ha varit här, kom hem från ett körläger sent i går kväll, och dom orkade inte
stiga upp idag. Så – för att ta skeden i vacker hand – jag tar upp Bereden väg, och så

”Klockorna ringer inte. Ett elektriskt fel gör att dom inte
funkar. Men vi vet alla hur dom låter”
hjälps vi åt att sjunga de tre första verserna
tillsammans!”
Hon skrapar igång, och det blir alldeles
för lågt. Vi kommer knappt ner. Nytt försök på vers 2. Det blir alldeles för högt. Vi
kommer knappt upp. Tredje versen läser vi
tillsammans.
Märkligt. Jag ser ingen präst heller. Kyrkvärd Ulla förklarar: ”Dagens präst, Bengt,
är tvungen att vabba. Vaktmästaren har
kört i diket, honom får vi klara oss utan. Så
det är i stort sett bara jag som har kommit
hit för att tjänstgöra.”
Hon fortsätter: ”Eftersom vi är så få, både
i bänkarna och som tjänstgör, så förkortar vi
högmässan med att läsa endast en text och
det blir inte den gamla vanliga, utan jag läser
Psaltaren 23 – den är så tjusig.”
Ulla läser den gamla översättningen,
och stakar sig fyra gånger. Det är inte lätt
att läsa innantill! Och i frånvaron av kör
och organist utbrister Ulla i ett rungande
”Halleluja!” så det skallrar i mikrofonen.
Då var det dags för predikan. Äntligen
står Ulla i predikstolen. Hon säger: ”Ja,
jag har ju varken utbildning för eller har
hunnit med att skriva predikan, så jag
läser Viktor Rydbergs Tomten i sin helhet
i stället.”

Jag skruvar besvärat på mig, och upptäcker till min fasa, att jag är klädd i kortbyxor
och sandaler! Då – vaknar jag, kallsvettig
i min säng. Klockan visar 9.44. Puh! Gott
om tid. Jag skippar korsordet, och kommer
i god tid till Domkyrkan. Det är tur, för där
finns nästan inga tomma platser.
Och så – klockorna dånar, och till
Kammarorkesterns blåsarförstärkta toner
kommer den långa processionen tågande
i mittgången: Kors, standar, ljus, evangeliebok, söndagsskolbarn, en gigantisk kör,
kyrkvärdar, textläsare, förebedjare, diakon,
predikant och celebrant. Och till gnistrande
orgelspel sjunger vi ”Bereden väg för Herren” – mitt hjärta jublar!
Jag är här, församlingen är här, körer
och orkester är här, Gud är här! Kan det bli
bättre?

Lars Åberg, domkyrkoorganist emeritus, styrelseledamot i
Sveriges Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader
I det här numret kommer
dock det jävigaste av jävighet.

När jag började som redaktör för Körjournalen för snart sex år sedan hade jag ambitionen att göra en tidning som i första hand
handlar om Svenska kyrkans körer, inte om
Sveriges Kyrkosångsförbund. Kyrkosångsförbundets arrangemang skulle jag naturligtvis skriva om, men i liten skala, och jag
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tänkte undvika att skriva om det som jag
själv varit med och planerat.
Med tiden har det senare blivit allt
svårare och sedan förra sommaren, då jag
blev projektledare för våra evenemang,
helt omöjligt. Därför har ”liten skala” blivit
ännu mindre. Från barn- och ungdomskörfestivaler brukar det bli en kortkort text
och några bilder. Riksfesterna, som bara är
vart tredje år, behandlas lite fylligare. Där
försöker jag följa andra trådar än själva
arrangemanget. Jag gör så gott jag kan med
sakligheten, fullt medveten om att jag är
oproffsigt jävig för att vara journalist.
I det här numret kommer dock det
jävigaste av jävighet. Sveriges Kyrkosångsförbund har antagit en ny logotyp, och det

är rimligt att skriva om i en tidning om
Svenska kyrkans körer.
Initiativet kom från Västerås stifts
kyrkosångsförbund, logotypen har gjorts
av ett utomstående företag. Men jag har
i hög grad varit involverad i processen.
Samlat synpunkter, haft en hel del egna och
förmedlat fram och tillbaka. Att försöka
inta en objektiv hållning inför detta är att
begära det omöjliga av sig själv. Så därför
använder jag dessa rader för att berätta som
det är. Jag är jättejävig när det gäller det här
numrets största nyhet.
Nu är det i alla fall sagt.
Marita Sköldberg
Redaktör

Hänt i min kör: I barnkören var de tre, i kyrkokören var vi åtta. Men det kändes ändå stort. Det
gör det alltid när vi sjunger tillsammans.
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Körsångaren

Ernst Thorsson,

”Våga körsång och se
vart det bär!”
Ernst Thorsson har sjungit i kör i ett
halvt sekel. Han talar sig varm om
de stora möjligheter som körsången
ger. Dock är han inte särskilt förtjust i
att sjunga tidigt på morgonen, vilket
han ändå brukar göra varje juldag.
Strax efter klockan 8 på juldagens morgon
kommer Ernst Thorsson att sjunga O helga
natt för han har ingen aning om vilken gång
i ordningen. Sedan många år sker det i Almunge kyrka, där hela Almunge kyrkokör
sedan kommer in på ”Folk fall nu neder”.
Fast egentligen är Ernst inte särskilt förtjust
i det där julottesjungandet, som ofta varit
klockan 6, rösten är inte i form då.
– Jag tänker varje juldagsmorgon ”varför sa jag ja till det här?”. Men när det övas
är man pigg …
Att sjunga på midnattsmässa är mycket
bättre, tycker han. En tanke har han i alla
fall för julottan – O helga natt ska komma
som första sång.
– Har man tur så håller rösten över den.
Många har den sist, men det blir ju helt fel
att ha O helga natt sist på morgonen. Det
brukar jag hävda, och det brukar gå hem.

Öppnar många möjligheter
Ernst Thorsson är körsångare i själ och
hjärta. Han kommer från en musikalisk
familj och har sjungit i en rad körer sedan den första i Salabackekyrkan i Uppsala, där hans morbror var kantor. Han vill
gärna förmedla till människor hur mycket
körsången ger.
– Det öppnar många möjligheter, inte
bara musikaliskt utan även socialt och
fysiskt.
Under de cirka 20 åren som sångare
i manskören OD fick han vara med om

många stora projekt och fantastiska resor.
– Men man behöver inte sträcka sig dit,
det räcker med en kyrkokör för att man ska
uppleva mycket.
Ett av hans största körminnen är ändå
ett stort projekt. Under studieåren i Uppsala sjöng han i Allmänna Sången. Han fick
vara med om det första större verk som
kören satte upp: Glucks opera Orfeus och
Eurydike.
– Vi slet en hel termin, vi sydde till och
med våra egna dräkter, toga och sandaler.
Jag har förstått först efteråt vilken stor grej
det var.

Efter OD var det roligt att börja i blandad
kör igen. Morbrorn som en gång dragit honom med till Salabackekyrkan vikarierade
som pensionär först i Funbo, sedan i Almunge, och tog med systersonen till båda
kyrkorna. I Almunge blev Ernst kvar.
– Där var det ett så trevligt gäng. De är
duktiga musikaliskt och vi har väldigt kul.
Och där fanns en körledare som jag kände
sedan tidigare, Cecilia Bern Angsten.
I våras sjöng kören hela Vivaldis Gloria,
det sista som gjordes med Cecilia innan
hon gick i pension.
Musik är en mycket stor del av Ernsts
liv. Han talar lika varmt om kompositören
Benny Andersson som om Brahms, om
artisten Laleh som om Jussi Björling, och
tittar med stor behållning på tv-programmet Så mycket bättre. Många egna sånginsatser utanför körerna har det också blivit,
bland annat på begravningar och tillsammans med föredragshållare.

Lantbrukare
Han hoppade av juridikstudierna och tog

Prenumerationer:
Förbundskamrer
Monica Pettersson Forsberg,
Tidning för Svenska kyrkans körer.
Varpvägen 12
Utges av Sveriges Kyrkosångs757 57 Uppsala
förbund, SKsf.
Tel 072-727 12 12
Ansvarig utgivare Peter Lundborg ekonomi@sjungikyrkan.nu

Körjournalen 6/15

Sjunger i: Almunge kyr
kokör
Körsångare sedan: Mit
ten av 60-talet
Stämma: Tenor
Bor: Rasbo
Familj: Ja
Sysselsättning: Lantbr
ukare
Favoritjulsång: Att hör
a Jussi Björling
sjunga O helga natt är
inte helt fel, han
har en sån röst som går
direkt till hjärtat
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Ernst Thorsson

över gården med flera anställda därhemma, eftersom han behövdes. Hans jordbruk
ingår idag i ett större företag tillsammans
med några andra gårdar.
Men det är uppenbart musiken och
körsången han brinner mest för. Han pratar
med värme om det sociala livet i en kör,
även om det musikaliska också har varit
viktigt
– Alla är jämlika i en kör, musiken förenar och allt annat läggs åt sidan. Det är
inte så ofta man hittar sådana möjligheter
till kompisskap som i körsammanhang.
Han har inte strävat efter att lämna
amatörnivån utan har ställt upp på det han
blivit tillfrågad om och det ena har gett det
andra.
– Så till dem som funderar på att sjunga
i kör vill jag säga: Gå med i en och se vart
det bär.

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

Text och foto: Marita Sköldberg
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Nyheter

Nytt handboksförslag på remiss

Den 16 december behandlar kyrkostyrelsen
det reviderade förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Om kyrkostyrelsen
säger ja går förslaget ut på remiss till alla
kyrkoråd, domkapitel, stiftsstyrelser och
övriga remissinstanser direkt efter nyår.
Remisstiden är 1 januari till 15 maj.
Musiken tillhör de områden som förändrats mest från 2012 års förslag. Bland
annat har några gregorianska satser återtagits, nya orgelsatser tillförts och musiken
släppts friare. Beslut om att använda andra
tonsättningar till kyrkohandbokens texter
ska kunna fattas av kyrkoherden i samråd
med kyrkoråd, präster och musiker. Idag
krävs anmälan till domkapitlet.
Om allt går enligt planen kan en ny kyrkohandbok tas i bruk 2018.
De fem musikorganisationer som i fjol
gjorde ett upprop om kyrkohandboken har
deltagit i några möten, men har sedan försommaren inte funnits med i arbetet som
en samlad röst.

Sökes: årets amatörkulturkommun

Amatörkulturens samrådsgrupp, ax,
instiftar priset Årets amatörkulturkommun. Ax uppmanar landets amatörkulturföreningar att nominera sin kommun till
Årets amatörkulturkommun 2015. Förutsättningen är att kommunen stödjer och
stärker amatörkulturen på hemmaplan.
Det kan till exempel handla om att man
har lyft fram amatörföreningarna på kommunens hemsida och stöttat samarbeten
mellan kommunal och föreningsaktiv kulturverksamhet.
Nomineringstiden går ut 31 december.
Under våren 2016 överlämnas priset till
den vinnande kommunen i samband med
ett amatörkulturevenemang.
Inom ax samlas 18 nationella amatörkulturorganisationer, däribland Sveriges Kyrkosångsförbund. Nomineringsprocessen
kan följas på ax hemsida amatorkultur.se.

Körförbund
läggs ner

Sverige får vid årsskiftet ett körförbund
mindre. KFUK-KFUMs sångarförbund
läggs ner och verksamheten slås ihop med
KFUM Sverige. Alla fyra specialförbund
inom KFUM-rörelsen i Sverige har eller
kommer inom en snar framtid att slås ihop
med KFUM Sverige.
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Sveriges Kyrkosångsförbund byter logotyp
Tre svävande figurer med orden
Sjung i kyrkan under. Det är från
den 3 februari gemensamt för alla
logotyper inom Sveriges Kyrkosångsförbund.
Efter att ha inhämtat reaktioner från förbundsstämman i början av november
beslutade Sveriges Kyrkosångsförbunds
styrelse den 16 november att byta ut förbundets logotyp. Figurerna och Sjung i
kyrkan kommer att återfinnas i logotyperna även för förbundets olika arrangemang,
som riksfester och ungdomskörfestivaler.
Underst i logotypen finns sedan förbundets
respektive evenemangets namn.
Bakgrunden till den nya logotypen är
en motion till årets förbundsstämma från
Västerås stifts kyrkosångsförbund som önskade en logotyp där de olika delförbunden
enkelt kan tillfoga sitt eget namn till den
centrala logotypen. Det är nu upp till de
olika delförbunden att fatta beslut om eventuella egna Sjung i kyrkan-logotyper.
Logotypen, gjord av grafiska formgi-

varen Malin Rasmussen, är i normalfallet
i blått och svart men kan också användas
helt i svart eller helt i blått. En liggande
variant, för exempelvis tryck på pennor, har
också tagits fram.
Logotypen kommer att användas inom
förbundet från den 3 februari 2016, då även
en ny webbplats lanseras. Webbplatsen har
samma adress som nu, www.sjungikyrkan.nu. Den utgår mer från bilder än den
nuvarande och blir mobilanpassad. Även
här kan delförbunden haka på och göra
sina egna hemsidor utifrån riksförbundets
mallar.
Marita Sköldberg

Miljonbidrag och
mycket administration
Ett nytt barn- och ungdomsförbund
för Svenska kyrkans körer skulle kunna få elva miljoner kronor
i statsbidrag. Då måste alla körer
bilda egna föreningar, vilket innebär en stor administration parallellt
med ökade möjligheter till inflytande för unga.
Detta framgår av den förstudie om ett kyrkosångens barn- och ungdomsförbund
som gjorts på uppdrag av Sveriges Kyrkosångsförbund. Förstudien har nyligen blivit
klar och kommer under våren att bearbetas av Sveriges Kyrkosångsförbunds styrelse. Uppdraget från styrelsen till konsulten
Mats Bernerstedt var att förutsättningslöst
analysera för- och nackdelar med att bilda
ett barn- och ungdomsförbund. Studien
innehåller bland annat en genomgång av
andra närliggande organisationer och olika aktörer som stödjer organisationer samt
förutsättningar för organisationsbidrag.

Inga beslut är fattade i frågan.
Sveriges Kyrkosångsförbunds finansiering idag består huvudsakligen av en och
en halv rikskollekt – resultatet brukar bli
totalt omkring två miljoner kronor –, ett
bidrag från Kulturrådet – för 2016 på
350 000 kronor – samt prenumerationsoch annonsintäkter och deltagaravgifter.
Sveriges Kyrkosångsförbund hade 2014
cirka 70 000 medlemmar, varav 27 000
barn och ungdomar.
I förstudien beskrivs som ett huvudalternativ till att bilda ett eget förbund att
verka genom Svenska Kyrkans Unga som
sedan starten 1992 har inriktat sig på annan
verksamhet i Svenska kyrkan. Enligt studien
räknade Svenska Kyrkans Unga förra året
13 600 medlemmar. Organisationen fick
under samma år 3,3 miljoner kronor i statsbidrag, 3,2 miljoner kronor i rikskollekter
från Svenska kyrkan samt två miljoner kronor i anslag från Svenska kyrkan.
Marita Sköldberg
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SKsf nya styrelse
Endast en förändring skedde i
Sveriges Kyrkosångsförbunds styrelse när förbundet höll stämma i
Västerås i början på november.
Nyvald:
Kristina Meyer
Körsångare och
ordförande i Nybro Kammarkör.
Tidigare förtroendevald i Nybro pastorat. Har
nyligen tillträtt
en tjänst som församlingsvärdinna
i Madesjö församling.

God Jul!

Marie Englund
Hyllstam
Styrelseledamot sedan
2005. Ordförande i barnoch ungdomssektionen.
Kyrkomusiker i Hyssna
församling.

Lars Lind
Styrelseledamot sedan
2007, förbundsdirigent
med inriktning barn sedan 2011. Kyrkomusiker i
Alnö församling.

Peter Lundborg

Sara Michelin

Ordförande sedan 2013,
i styrelsen sedan 2009.
Domprost i Linköping.

Styrelseledamot och förbundsdirigent sedan 2011.
Domkyrkoorganist i Linköping.

Per Larsson
Vice ordförande sedan
2013. Domkyrkokaplan
i Skara.

Linnéa Brorson
Styrelseledamot sedan
2013, adjungerad sedan
2011. Sångpedagog med
eget företag.

Karin Marcusson
Styrelseledamot sedan
2013. Organist i Kristinehamn.

Aron Nygren
Styrelseledamot sedan
2013. Student vid musikhögskolan i Piteå.

Kerstin Baldwin
I styrelsen sedan 2003,
förbundsdirigent sedan
2005. Organist i Ekerö
församling.
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Lars Åberg
Styrelseledamot sedan
1999. Leder gudstjänstgruppen (GUG) som anordnar Vintermötet. Pensionär, domkyrkoorganist
emeritus.
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Förbundsordförande omvald
Även förbundsordförande Jan-Olof Johansson,
biskop emeritus, omvaldes vid stämman. Det är
hans andra mandatperiod. Förbundsordförandens viktigaste uppgift
är att leda förbundsstämman och vara en
företrädare för förbundet.

Samma valberedning
Vid förbundsstämman omvaldes hela valberedningen. Den består av Anna Kjellin
från Västerås stifts kyrkosångsförbund,
Inga-Lill Gustafsson, Växjö stifts kyrkosångsförbund och Anders Wälimäki, Luleå
stifts södra kyrkosångsförbund. Den sistnämnde är sammankallande.
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ENGLUNDS
TIDIG MUSIK
Veckoslutskurs för sångare
och instrumentalister
på Björkdala Gård (nära Uppsala)
29–31 januari 2016

Tema: G B da Palestrina
englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89
www.tidigmusik.se
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Överraskad Skaraorganist
får sista Aulénpriset
Det 28:e och allra sista Aulénpriset
delas ut till en domkyrkoorganist.
Reibjörn Carlshamre i Skara får priset för sitt bruksmusikskapande.

”– Vi försöker hålla på att
advent är advent, lucia är
lucia och jul är jul.”

– Jag brukar inte tappa ord, men när Lars
Åberg ringde blev jag ganska tyst, berättar
Reibjörn Carlshamre om när han fick beskedet att han fått Aulénpriset 2015.
– Det var mycket oväntat, det finns
mängder av människor som skulle kunna
uppfylla de kriterierna. Jag känner mig väldigt hedrad.
Reibjörns titel är domkyrkoorganist,
men han gör samma saker som vilken kyrkomusiker som helst, säger han.
– Skara är en liten stad för att ha en
domkyrka. Vi har en ganska liten personalstab. Jag har mina körer, spelar på
begravningar, sjukhem och gudstjänster.
Den stora skillnaden är att man har ögonen
på sig lite mer, det är alltid någon kollega i
kyrkan, eller pensionerad präst eller biskop.
Domkyrkan drar lite extra.

Reibjörn fastnade för texterna och gick
hem och läste i Burman-böckerna som
ärvts av svärmor. Och lusten att skapa
infann sig.

Inte kompositör
Innan Reibjörn, som är uppvuxen i Mariestad några mil bort, blev domkyrkoorganist 2006 arbetade han som musikkonsulent i Skara stift i åtta år, och hade
en mindre deltidstjänst i domkyrkopastoratet. Han har aldrig sett sig kompositör,
han skriver hela tiden utifrån ett bruksperspektiv, främst för sina tre vuxenkörer
i Domkyrkan i Skara.
– Ofta är det utifrån att jag saknar
något, eller att jag hittar en bra text som
inte har fått någon tonsättning eller kan få
en ny.
De senaste åren har han tonsatt flera
texter av poeten Atle Burman. Det hela
började med en minnesgudstjänst som blev
dubbel.
– För några år sedan dog Jerker Leijon
(tonsättare och kyrkomusiker, reds anm).
Han startade en stiftsungdomskör här en
gång i tiden. När Jerker varit borta i tre år
ville en av mina körsångare, som hade varit
med i den kören, göra en minnesgudstjänst
med hans musik. Jerker hade skrivit mycket
till Burmans texter. Två veckor innan konserten dog Atle Burman, och då blev det
en minneskonsert för båda, med dem som
varit Jerker Leijons vokalensemble.

6

En sak i taget
Sedan dess har det blivit mer skrivande
än tidigare. Några av småsångerna, som
Reibjörn kallar dem, har getts ut på Wessmans musikförlag och fler är på gång till
våren.
– Det är ett knippe trestämmiga
vårsånger som jag skrev för Brynolfskören
som startade som prova-på-kör här i Skara.
Jag gick till Per Larsson, som är min chef,
och bad honom plocka ut texter av Atle
Burman som han kunde binda ihop med en
röd tråd. Det blev tolv sånger som både kan
användas enskilda och tillsammans.
Men innan det blir vår är det vinter och
advents- och jultid.
– Vi försöker hålla på att advent är
advent, lucia är lucia och jul är jul. Man
sjunger inte julsånger på första advent,
säger Reibjörn.
Så nu när första advent med högmässa
och två adventskonserter i fullsatt domkyrka har passerat är det totalfokus på
luciakonserten på luciadagen. Ungdomskören och barnkören utgör luciatåget medan
domkyrkokören blir kompkör vid sidan av.
– Förra året började vi med att dubblera
adventskonserten och luciakonserten och
då blev det lika fullt två gånger.
Därefter är det dags för julsångerna.
Under juldygnet går det nästan att bo i
domkyrkan; det är krubbgudstjänst, julbön,
midnattsmässa, julotta och högmässa.
På söndagskvällen efter jul blir det en
carolsgudstjänst enligt ordningen som finns
i England. Domkyrkokören utgör basen,
och så bjuds alla stiftets kyrkomusiker in
för att vara med.
Det gör vi nu för tredje året, det brukar
vara 20-30 kyrkomusiker som kommer. Det
är roligt för musikerna att någon gång bara
få vara med och sjunga utan att behöva ta
något ansvar.

Motiveringen till årets Aulénpris
Reibjörn Carlshamre har under devisen ”Andra komponerar – jag bara
hittar på!” visat vikten av en kyrkomu
sikers och körledares eget arrangerande och notskrivande, för sina
egna
behov.
Reibjörn skriver för rörelsen – för
kyrkosångarna, vare sig de är enba
rt
kvinnor, enbart män, 10 eller 40 koris
ter. Vår store föregångare, Johann
Sebastian Bach, gjorde så – skre
v för
sina behov.
Detta är ett arbete värt att uppmuntras, och – skicka inte varje alste
r
till notförlagen!

Sveriges Kyrkosångsförbund har
förvaltat Gustaf Auléns prisfond som
sedan 1962, oftast vartannat år, delat
ut Aulénpriset till någon som ”gjort
särskilt goda insatser i fråga om nykomposition av sakral körmusik eller på
annat framstående sätt främjat kyrklig
körverksamhet”. Pengarna i fonden är
i och med 2015 års utdelande på drygt
12 000 kronor slut och årets pris blir
därför det sista.

Text och foto: Marita Sköldberg
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Cool kulla får Curts pris
Anna Kjellin, kyrkomusiker i Falun
sedan närmare 20 år, får 2015 års
Curt Lindström-stipendium. Musiken i gudstjänsten är hennes stora
passion.
Egentligen är hon inte kulla, Anna Kjellin,
utan uppvuxen i en grannförsamling till
Ulricehamn, där Curt Lindström tjänstgjorde som kyrkomusiker några år under
hennes barndom. Hon träffade honom aldrig, men har sjungit några av hans sånger,
bland annat med sina barnkörer, och är
väldigt glad över stipendiet.
– Det är extra roligt att få det här priset
eftersom jag tycker att det är allra roligast
med gudstjänst.
Hon gör inte så många konserter med
sina körer.
– För mig är det att sjunga i gudstjänsten som är själva grejen. Det är en utmaning att hitta repertoar som passar med
söndagens texter, men jag tycker om det.
Själv skriver Anna inte någon musik.
– Nej, det överlåter jag åt andra.

Leder barn- och ungdomskörer
I oktober, några veckor innan priset offentliggjordes, var Anna i Umeå på ungdomskörfestival med sin ungdomskör. Då avslöjade hon sin hemlighet för dem, att hon
hade fått ett körledarpris.
– De tyckte att det var så coolt. De
trodde att jag var bäst, och sen undrade de
om jag fick några pengar. Jag försökte förklara att det kanske inte är för att jag är bäst
utan för att jag gör något bra och jobbar på.
I sitt ordinarie kantorsliv i Stora Kopparbergs och Falu Kristine kyrka leder Anna
fyra körer: tre barnkörer i olika åldrar och
en ungdomskör.
– Det finns inget snyggare än att höra
barn- och ungdomsröster. Det känns
väldigt meningsfullt, men det är otroligt
mycket jobb.
Då och då har Anna haft projektkörer
för vuxna, bland annat söndagskör där hon
inte vet förrän på söndag morgon vilka som
dyker upp för att sjunga på dagens gudstjänst. Anna gillar att inte i förväg veta hur
det blir, förklarar hon. Hon plockar fram
noter för såväl unison, två-, tre- och fyrstämmig kör. En gång blev det solo, andra
gånger har de varit ungefär ett dussin.

Tioårig prao-elev
Under det här året blir det inga specialkörer. Dessutom får Vox Maria vila eftersom
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Sagt om Anna Kjellin av två av hennes ungdomskörsångare
Hon är väldigt strukturerad, det känns
tryggt att åka iväg med henne. Hon är rolig
och det känns som att man får en relation
förutom att hon är lärare.
Hannah Patten

Anna Kjellin omgiven av större delen av
Falu ungdomskör.

Anna pluggar körpedagogik på halvtid i
Örebro.
– Men det gjorde inget, för alla i Vox
Maria gick upp i ungdomskören och det
var ingen från Mariakören som skulle gå
upp. Den återuppstår igen sen.
Anna är ensam ledare i alla sina körer.
Men i Lillmariorna har hon sedan något år
en ständig prao-elev.
– Hon är tio år och sjunger i Mariakören. Hon frågade om hon fick vara
prao-elev och hon är med nästan varje
vecka, sätter sig emellan om några pratar
för mycket, visar var toaletten finns och
sjunger före ibland.
Anna är också livligt engagerad i Ung
kyrkomusik i Västerås stift, en sektion
inom Västerås stifts kyrkosångsförbund.
– Vi ordnar barnkördagar och läger för
barn och ungdomar. Eftersom vårt stift är
ganska stort försöker vi sprida dem, det blir
minst tre per år.

Mycket nu
December är en hektisk tid, för Anna som
för alla kyrkomusiker. Den minsta kören,
Lillmariorna med 5–7-åringar, har ett eget
luciatåg för sina närmaste. På luciadagen
ska Annas andra körer ha Lucia i folkton
tillsammans med folksångerskan Malin
Foxdal och spelmannen Anders Nygårds.
Anna är också musiker vid Falu Gruva
och ”Sånggruppen Anna af Falu Gruva”
sjunger alltid på deras julmarknad liksom
vid kröningen av Faluns lucia på andra
söndagen i advent.

Hon har koll på vad hon håller på med och
får oss att göra som hon vill. Jag märker att
hela kören och jag själv blir bättre. Hon är
alltid väl förberedd.
Anna Fohlin

Den 19 december blir det Christmas
Carols med Mariakören och Falu ungdomskör och på julafton deltar alla hennes
körer i julkrubban som alltid har tv-julkalendertema. På julnattsmässan ska ungdomskören sjunga, utvidgad med tidigare
ungdomskörsångare som är hemma över
jul.
– Vi kanske kan bli 15 sångare, inte vet
jag, säger Anna obekymrat. Vi träffas den 22.
Text och foto: Marita Sköldberg

Motivering till årets Lindströmstipendium
Anna Kjellin är en kyrkomusiker med
stor och bred kompetens som våga
r
tänka nytt och spännande i körarbetet. Hon har också kunskaper på
arbetsområden som normalt inte hör
till
kyrkomusikerns. Hennes förmåga
att
planera och genomföra arbetsup
pgifter med intresse, framåtanda och
högt
tempo kan intygas av många, i församling, pastorat, kontrakt och stift.

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”. Anna Kjellin är den tionde stipendiaten.
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Bachs juloratorium

Barocken
är den epok som var dominerande inom de olika konstarterna i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet. Barocken kom
från Italien, den ersatte renässansen och följdes av rokokon. Litteraturen övergav i huvudsak stilen redan i slutet av 1600-talet, konsten
något senare. Inom musiken behöll den sitt inflytande fram till 1750,
då den store barockkompositören Johann Sebastian Bach dog.
Konstarten utmärks av en pampig och storvulen stil. Målningar
innehåller mängder av skuggor och mycket rörelse. Också musiken
var dramatisk och rikt utsmyckad.

Giovanni Battista Pittoni (1687–1767) från Venedig
målade under den sena barocken och tidiga rokoko-perioden, han var samtida med J S Bach. Hans
målning av födelsen är från 1700-talet och finns på
musée des Beaux-Artsi Quimper i franska Bretagne.

Omslagsbilden

Flamländaren Peter Paul Rubens (1577–1640) anses vara norra Europas främsta barockmålare. Hans målningar finns bland
annat i kyrkor i Italien och slott i Paris och på en mängd museer. Han hade många elever och hans inflytande över europeiskt måleri var mycket stort. Omslaget till denna tidning, de vise
männens hyllning, målade Rubens 1619. Den finns på Belgiens
kungliga konstmuseum i Bryssel.
Holländaren Abraham Hondius (1631–1692) är främst känd
för sina många målningar med
djur- och jaktmotiv. Han målade
också religiösa motiv, ofta som
här i kombination med de förra.
Budskapet till herdarna är målad
1663 och finns på Rijksmuseum i
Amsterdam.

Gerard van Honthorst (1590–1656) var en
nederländsk konstnär i Utrechtskolan. Han
vistades länge i Italien och fick där tillnamnet Gherardo delle Notti. I Rom målade
han flera altartavlor, för porträtt anlitades
han av flera furstehus i Europa. Svenskarna bortförde flera av hans målningar från
Danmark 1659, de finns nu på svenska slott,
bland annat Drottningholm. Herdarnas
hyllning målades 1622 och finns på Wallraf-Richartz-Museum i Köln.

Textkälla: Wikipedia,
bildkälla: Wikimedia Commons
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Återvinning blev
storverk
Bachs Juloratorium var nog inte
tänkt att framföras vid ett enda tillfälle. Det består av sex kantater
skrivna för olika högtidsdagar. En
hel del av materialet är återanvänd
festmusik.

Julevangeliet har alltid lockat till olika
konstnärliga skildringar av de förunderliga
händelserna i Betlehem med den heliga familjen i stallet, herdarna och änglaskaran,
de vise männen som följer den underbara
stjärnan...
Många gånger har nog bilden av den
första julen blivit väl idyllisk. Det centrala
är inkarnationen, att Gud blev människa,
och detta Guds nedstigande till jorden
rymmer både största glädje och en oerhörd
smärta. Himlarnas Herre måste födas till
jorden för att ge sitt liv för människorna
och rädda oss undan förgängelsen. Vi anar
vägen från Betlehem till Golgata.

För sex olika dagar
Bach valde att skildra båda dessa sidor av
inkarnationens mysterium då han komponerade sitt Juloratorium med titeln ”Oratorium Tempore Nativitatis Christi” till julen
1734-35.
Förmodligen var verket inte tänkt att
framföras i sin helhet vid ett enda tillfälle,
utan de sex kantaterna skulle länka sam-

Bachs juloratorium
satser från verk han komponerat tidigare
men bytte ut texten till den erforderliga.
Körsatsen med de vise männens fråga
om var de kan finna den nyfödde judakonungen är sannolikt en omarbetning av
”Tvi dig, du som bryter ner templet” ur
den 1731 komponerade Markuspassionen
– ett verk som dessvärre förkommit. Den
sjätte och avslutande delen är i sin helhet
en omarbetning av en tidigare färdigställd
kantat som heller aldrig blivit återfunnen.

Från tre firanden

Johann Sebastian Bach porträtterad 1725 av
okänd konstnär. Målningen finns på British
Museum.

man hela julhögtiden genom att framföras
var och en på sin särskilda dag: Juldagen,
Annandag Jul, Tredjedag Jul, Nyårsdagen,
Söndagen efter Nyår och Epifania (Trettondedag Jul).
Vi vet att Bachs arbetsschema var oerhört krävande – säkerligen var tiden ofta
mycket knapp för att hinna med alla plikter.
Enligt tidens sed använde han därför flera

En stor del av Juloratoriets musik är dock
hämtad från tre hyllningskantater tillägnade hovet i Dresden. Kantaten ”Tönet, ihr
Pauken! Erschallet, Trompeten!” skrevs till
firandet av den sachsiska kurfurstinnan,
tillika polska drottningen Maria Josephas
34-årsdag den 8 december 1733. ”Preise
dein Glücke, gesegnetes Sachsen” framfördes den 5 oktober 1734 på årsdagen av
kurfursten Friedrich Augusts kröning till
kung August III av Polen. ”Herkules auf
dem Scheidewege” skrevs till den sachsiske
prinsen Friedrichs 11-årsdag den 5 september 1733.
Detta tillvägagångssätt (så kallad parodiering) var vanligt på Bachs tid, och man
såg inget anstötligt i att ”omforma” profan
musik till sakral. Bach avslutar för övrigt
alla sina verk – vare sig det rör sig om en
kantat, passion, oratorium eller hyllningsmusik till någon världslig furste – med
orden Soli Deo Gloria, åt Gud allena äran!
Mats Bertilsson
Organist i Olaus Petri kyrka i Örebro och
dirigent när hela Juloratoriet framförs där
den 19 och 20 december
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Bachs juloratorium

Från framförandet av Juloratoriet
i Katarina kyrka 2014.

Julglädje rakt in i hjärtat
Att göra juloratoriet är en stor satsning, både musikaliskt och ekonomiskt. Det finns körer som gör det
varje år, somliga hela verket, andra
första eller andra hälften. På senare
tid har det också kommit barnvänliga varianter.

”Mozarts Requiem, Händels
Messias och Bachs Juloratorium brukar vara värsta
kioskvältarna”

antagligen inte utfördes då – och för att se
hur vi istället då behöver sjunga och spela,
säger Hans Vainikainen.
Katarinakyrkans 1000 platser fylls i det
närmaste varje år, med något färre besökare
på nyårsafton, berättar Hans Vainikainen
om verkets popularitet.

I Uppsala domkyrka är det tradition med
Juloratoriet på första advent. Vartannat år
är det Collegium cantorum och vartannat
år Domkyrkokören. De senaste åren har
”stora” juloratoriet föregåtts av ”lilla” dagen
före, med samma besättning.
– Lilla Juloratoriet är en förkortad version av det stora med de allra festligaste
satserna och utan da capon. Alltså de
stycken som barnen tycker att det är roligt
att lyssna på. Barnen gillar trumpeterna
och pukan till exempel, förklarar Ingrid
Lembke von Schéele, ordförande i Collegium cantorum som gjorde Juloratoriet nu
i helgen.
Lilla Juloratoriet är tänkt främst för barn
mellan 4 och 10, men alla är välkomna.
– Det är ett bra sätt att introducera
klassisk musik för barn och ett tillfälle för

föräldrarna att kunna gå och lyssna tillsammans med barnen utan att vara rädda att
det stör andra som är där för att lyssna

Uppdelat på två år
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Britta Snickars, Kungsholms kyrkokör

Uppdelat på två dagar
I Katarina kyrka på Söder i Stockholm är
Juloratoriet också en årlig tradition, det har
framförts i snart 30 år, enligt dirigenten
Hans Vainikainen. Det är församlingens
vuxenkörer med klassisk inriktning som är
med i oratoriet som görs i två delar. På juldagen kl 15 är det del 1–3 och på nyårsdagen samma tid är det dags för del 4–6.
Även om konserterna har en lång tradition i Katarinakyrkan prövas nya grepp.
Eller snarare gamla, eftersom de utgår ifrån
hur det kan tänkas ha låtit på Bachs tid.
– Till exempel har vi de senaste åren
tagit bort alla ritardandon, dels för att det

I Västerås domkyrka har verket i stället delats upp på två år. Agneta Sköld dirigerar
årets uppsättning som är del 4–6.
– Förra året inbjöds Mariakören och
Västerås Kammarkör att delta i Juloratoriet
del 1–3 i Västerås Konserthus tillsammans
med Västerås Sinfonietta. Det blev bestämt
att del 4–6 skulle göras detta år i Västerås
domkyrka, men nu enbart med Mariakören.
I Västerås domkyrka föregås musiken av
en konsertintroduktion, vilket är brukligt
enligt Agneta Sköld. Ett 70-tal medverkande finns med i framförandet.
Juloratoriet är kostsamt att framföra,
med stor kör, orkester och fyra solister. I
Västerås domkyrka finns policyn att bara
en liten del av det stora musikutbudet får
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Bachs juloratorium
ha en entrékostnad. Juloratoriet ingår i den
delen. Det är snarast en regel med entréavgift till Juloratoriet, ofta säljs biljetter via
agenter.

99 kronor tjänar alla på
Britta Snickars i Kungsholms kyrka berättar hur de gör med biljetterna till Juloratoriet (del 1–3) som framförs av bland andra
Kungsholms kyrkokör. Biljetterna säljs via
Ticnet. Vid pris under 100 kronor tar agenten tio kronor i avans, över 100 dubbelt så
mycket.
– Alltså tjänar alla bäst på att vi tar 99
kronor – det vill säga biljetten säljs via Ticnet för 109 kronor. Billigare än en biobiljett
nuförtiden.
Biljettintäkterna gör att församlingen
kan ha fler gratiskonserter, menar Britta
Snickars.
– Om man gör verk av Bach, Händel
eller Mozart så vet man att många kommer
och lyssnar. Mozarts Requiem, Händels
Messias och Bachs Juloratorium brukar
vara värsta kioskvältarna.
För musikälskare som har det snålt med
pengar finns ändå lösningar.
– För dem som känner att de inte har

Lyssna till
Götaland

Kerstin Börjesson, Hägerstens kammarkör

råd så brukar vi alltid behöva några som
säljer biljetter, visar var det finns sittplatser,
var toaletterna finns, delar ut programblad
eller hjälper rullstolar till deras platser. Då
får de naturligtvis lyssna utan att betala.

Kammarmusikalisk version
I Boo kyrka i Nacka är bara 22 korister med
i framförandet, utöver de fyra solisterna
och barockorkesterns 18 musiker.
– Vi vill göra en kammarmusikalisk
version med mycket nerv och uttryck,
säger dirigenten Helena Engardt, som gjort
verket två gånger tidigare med Boo kammarkör.
– Det är ett sånt fantastiskt verk att både
sjunga och lyssna på. Dessutom passar det
kören väldigt bra.
Det är del 1–3 som gäller i Boo.
– Verket framförs innan jul, ger Helena

Engardt som förklaring. Del 4–6 handlar
om tiden efter jul.

Helafton med must och macka
Hägerstens kammarkör framför oratoriet i
sin helhet. De har gjort det fyra gånger tidigare, men inte varje år.
– För att alla ska orka med en helafton
så serverar vi julmacka, julmust, godis och
nötter till alla som kommer och lyssnar,
berättar dirigenten Kerstin Börjeson.
Dessutom finns det utanför kyrkan en
”förgård” som pyntas så att det ska kännas
festligt och juligt.
– I till exempel Tyskland görs Juloratoriet många gånger på detta sätt och då med
en hel middag emellan. Det vi gör är väl en
sorts svensk ”lagom”-version.
Vad är det då som är så speciellt med
Juloratoriet?
– Det är så sprudlande musik, trumpeter
och pukor, vackra arior och härliga körsatser, säger Agneta Sköld i Västerås.
– Det är oerhört positiv musik, och har
en annan intensitet än passionerna. Det blir
julglädje rakt in i hjärtat, menar Kerstin
Börjeson i Hägersten.

Juloratoriet i december

Göteborg

Tyska Christinae kyrka
9 december kl 19:30
Göteborg Baroque, som består
av 23 instrumentalister och
åtta sångare, under ledning av
Magnus Kjellson
Lund

Universitetshusets aula
6 december kl 19:30
Palaestra Vokalensemble tillsammans med musiker ur några
av Skånes bästa orkestrar
Malmö

Caroli kyrka
5 december kl 15
Palaestra Vokalensemble tillsammans med musiker ur några
av Skånes bästa orkestrar

Svealand
Karlstad

Domkyrkan
20 december kl 18
Delar ur samtliga kantater
framförs av Karlstads Motettsällskap, en barockorkester
och solisterna Hedvig Eriksson,
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”För att alla ska orka med
en helafton så serverar vi
julmacka, julmust, godis och
nötter”

sopran, Maria Sanner, alt, Olof
Lilja, tenor, Peter Boman, bas.
Dirigent Hans Nordenborg
Nacka

Boo kyrka
20 december kl 18
Del 1–3 framförs av Boo Kammarkör, solister och barockorkester
Stockholm

Kungsholms kyrka
5 december kl 16
Del 1-3 framförs av Kungsholms
kyrkokör, Drottningholms Barockensemble, sopran Hedvig
Eriksson, alt Maria Sanner, tenor
Olof Lilja, bas Karl-Magnus
Fredriksson, dirigent Britta
Snickars

Uppenbarelsekyrkan
19 december kl 17
Hägerstens Kammarkör och
Ann Wallströms barockorkester
tillsammans med Karin Dahlberg sopran, Anna Zander Sand
alt, Carl Unander Scharin tenor
och Lars Arvidsson bas. Dirigent Kerstin Börjeson
Katarina kyrka
Juldagen kl 15 del 1–3
Nyårsafton kl 15 del 4–6
Katarinakörer och orkester på
tidstypiska instrument tillsammans med solisterna Lisa Gustafsson, sopran, Mikael Bellini,
alt, Mikael Stenbaek, tenor och
John Erik Eleby, bas. Dirigent
Hans Vainikainen
Västerås

Adolf Fredriks kyrka
18 december kl 18
Del 1–3 framförs av Mikaeli
kammarkör, Rebaroque, sopran
Sofia Niklasson, alt Anna Zander-Sand tenor Mikael Stenbaek
och bas Johan Wållberg. Dirigent Anders Eby

Domkyrkan
10 december kl 19 med
konsertintroduktion från kl 18
Del 4–6 framförs av Mariakören,
Västerås sinfonietta samt sopran Karin Dahlberg, alt Annika
Hudack, tenor Martin Vanberg
och bas Olle Persson. Dirigent Agneta Sköld

Marita Sköldberg

Örebro

Olaus Petri kyrka
19 december och 20 december,
båda dagarna kl 16
Hela oratoriet framförs två
gånger om av körerna Olaus
Petri Cantores, Olaus Petri
Vocalis och Ungdomskören
OPQ, en barockensemble och
solisterna Marcel Beekman,
tenor, Martina Daxböck, sopran,
Clare Wilkinson, alt och Benjamin Appl, bas. Dirigent Mats
Bertilsson

Norrland
Härnösand

Domkyrkan
20 december kl 19
Del 1–3 framförs av Domkyrkokören, en orkesterensemble
och solisterna Caroline Christensen, sopran, Martina Dike,
alt, Per-Håkan Precht, tenor och
Nikolai P Samuelsen, bas. Dirigent Lars G Fredriksson
Listan gör inte anspråk på att
vara komplett.
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Tidigare pubertet påverkar
musiklivet
Kan pojkar inte längre sjunga i ljusa
lägen? Eller får de inte längre sjunga
med ljus röst? Det frågar fem företrädare för Svenska kyrkans gosskörförening i en debattartikel.
Du som sjunger i kör har under åren säkert lagt märke till bristen på herrar i våra
vuxenkörer. Vi som arbetar med barnkörer
har noterat två förändringar som negativt
påverkar arbetet: Att huvudklangssång synes alltmer främmande för barn och unga,
samt att de ungas pubertet tycks inträffa allt
tidigare. Båda dessa påverkar i synnerhet
pojkars sångmöjligheter och sångvilja. Detta påverkar förstås balansen i de blandade
körerna på sikt.
Stor okunskap råder. Allmänhetens
insikter om barns rösthälsa motsvarar inte
tillnärmelsevis kunskaperna om deras
fysiska och psykiska hälsa. Som barn- och
gosskörledare vill vi sprida kunskapen om
att ljusa röstlägen är naturligt för barn att
sjunga i.

Vem bestämmer hur pojkar ska
sjunga?
Vad gäller i synnerhet pojkars sång behöver viktiga frågor lyftas om samhällets
värderingskultur kring konst och musik i
allmänhet, och kanske om sång i synnerhet. Klassisk musik värderas lågt i dagens
kultur-Sverige. Gosskörledaren arbetar mot
klockan, alltså målbrottet, för att hinna ge
gossrösten den skolning och erfarenhet
som gör det möjligt att framföra den klassiska körmusiken.
Vi ser en bekymrande trend: De unga
möter en ensidig populärmusik. Därtill
låter musiklärarna ofta barnen sjunga i
för låga och ohälsosamma lägen. Även i
musikklasser, som strävar efter att sjunga
flerstämmig musik, flyttas pojkarna ner
i för låga stämmor alldeles för tidigt.
Anledningen är troligen att man önskar
goda notläsare till stämsången– och
dessa visar sig inte sällan vara välskolade
gosskorister som övar svår körrepertoar
utanför skoltid. Vidare behövs tenorer
och basar till de verk som skolan
sätter upp, men inte många pojkar i
13–15-årsåldern har hunnit utveckla ett
bärande mansregister. Man väljer då en
enkel och praktisk men kortsiktig lösning:
att låta flickorna ta hand om sopran- och
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”Som barn- och gosskörledare vill vi sprida kunskapen om att
ljusa röstlägen är naturligt för barn att sjunga i.”
altstämman, och tvinga ner mängder av
pojkar i för låga lägen.

Passar bäst i huvudklangssång
Vi möter pojkar i sjunde klass som sjunger sopran i gosskören men tenor eller bas
i skolkören. Synd, då gossrösten kommer
allra bäst till sin rätt i huvudklangssång.
Sveriges framtida körliv behöver pojkar och
män som har fått upptäcka och skola sina
sångröster på bästa sätt, utan att ha ådragit
sig spänningar och heshet, och som sedan
med entusiasm ser fram emot mångårigt
körsjungande i herrstämmorna. Och givetvis önskar vi att den äldsta av körtraditioner, gosskörssången, ska få möjlighet att
fortleva och blomstra.
Kommer det i framtiden att finnas
pojkar som kan och vill sjunga de många
körsånger som är skrivna med just
gossopraner i åtanke, eller soloarior ur till
exempel Messias och Juloratoriet?

Man sjunger som man äter
Den andra förändringen är den rent fysiska, då ungas pubertet idag inträder allt
tidigare, med sannolikhet pådriven av en
kosthållning rik på hormonstinn mat. Pojkars målbrott inträffar därmed allt tidigare.
Iakttagelser från till exempel körskolan St
Thomas i New York har visat att man genom att servera ekologisk mat och ha ekologiskt material i skoluniformer och sängkläder kunnat se tendenser till att förskjuta
målbrottsåldern något. En dansk studie
från 2009 har visat att menstruationsdebuten hos flickor sjunkit från 17 till 12 år, cirka en månad tidigare per decennium sedan
1800-talet. Orsaken tros vara en kombination av socker- och fettrik mat och kemikalier i mat och omgivning. Hur mycket av
den kyckling som serveras i svenska skolor
och hem innehåller inte tillväxthormon?
Det vore naivt att tro att inte våra barn också får i sig samma ämnen.
Vilka bryr sig? Många förhoppningsvis.
Vi vill slå ett slag för att lyfta barns, och
i synnerhet pojkars, sång högre upp på
kulturagendan. Vi önskar att man sätter
fokus på hur undervisning bedrivs, och
säkerställer att sångundervisningens

Bättre undervisning och bättre kost behövs
för att öka pojkars möjligheter att rätt
använda sina röster menar debattörerna.
Arkivbild, foto: Marita Sköldberg

”Sveriges framtida körliv
behöver pojkar och män som
har fått upptäcka och skola
sina sångröster på bästa
sätt”
pedagoger är lika kvalificerade som andra
ämnens. Körsång, precis som idrotten,
skolar goda samhällsmedborgare. Ska
Sverige kunna fortsätta att vara ett
körsångsland måste nu pojkarnas sång på
allvar lyftas fram.

Margareta Raab – ordförande Svenska
kyrkans gosskörförening, dirigent Uppsala
domkyrkas gosskör
Lars Beckman – tidigare ordförande samt
dirigent Linköpings Gosskör
Joakim Olsson Kruse – dirigent Fredrikskyrkans Gosskör & Herrkör, Karlskrona
Karin Skogberg Ankarmo – konstnärlig ledare Stockholms Gosskör, organist i Kungsholms kyrka
Pelle Olofson – Musiklärare Adolf Fredriks
Musikklasser, Dirigent Adolf Fredriks
Gosskör
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Julkorsordet 2015
Ett musikaliskt körsångarkorsord konstruerat av korsordsmakaren och kyrkomusikern
Mats Åberg i Falun. Foto: Marita Sköldberg.
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Skicka in lösningen senast 11 januari till Körjournalen,
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta.
Tre vinnare får varsitt exemplar av Nationella
Ungdomskörens skiva Pärlor. Lösningen presenteras
i nästa Körjournalen som utkommer 3 februari.
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Psalmjakten nr 6 2015
Vi är i adventstider och börjar lämpligen
där. Notexempel 1 är enligt psalmbokens
innehållsförteckning en adventspsalm. Den
är dock inte, tror jag, så ofta sjungen och
är kanske därför lite klurig. En hjälp kan det
vara att det är en av fyra psalmer i psalmboken som Ingemar Milveden har tonsatt.
Notexempel 1
Ledtråd 1: Vilket nummer har psalmen?
Det andra notexemplet är däremot en ofta
sjungen adventspsalm. Alla tre verserna slutar med citatet I notexemplet:
Notexempel 2
Ledtråd 2: Vilket nummer har psalmen?
Det tredje notexemplet har ingen egentlig
koppling till just advent men den tidpunkt på
dygnet som beskrivs i psalmen förekommer
under alla kyrkoårets dagar.

Jan Rudérus

b 3
&b 2 œ

Notexempel 1
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Notexempel 2
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Notexempel 3
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ad - vent,

det
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w

ra

œ
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ad - vent!

. . œ
œ œ . .

sång - en, tac - ka för lju - set

Notexempel 3
Ledtråd 3: Vilket nummer har psalmen?
Matematiken blir ganska enkel om du har
fått fram svaren på ledtrådarna:
Ledtråd 1 – Ledtråd 2 – Ledtråd 3 = numret

Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till Körjournalen, Filipsbol 104,
741 95 Knivsta eller i mejl till kj@sjungikyrkan.nu senast den 11 januari. Vinnaren får ett exemplar av Psalmernas väg Kommentarer till text

på den psalm som utgör svaret denna gång.
Det är en psalm som är synnerligen aktuell
när svaret och vinnaren publiceras i Körjournalen nr 1 2016.

och musik i Den svenska psalmboken, band 1 (Wessmans). Vinnaren
och svaret presenteras i nästa nummer av Körjournalen.

Svar psalmjakten nr 5 2015
Notexempel 1 är psalm nr 5 Nu tacka Gud,
allt folk. Citatet är från mitten av vers 3.
Ledtråd 1: 5
Ledtråd 2: 3
Notexempel 2 är från psalmen 97, början på
vers 5.
Ledtråd 3: 97
Lösningen: 5 + 3 + 97 = 105
Vinnare av psalmjakten blev denna gång
Birgitta Gustafsson i Älgarås som får ett
exemplar av boken Psalmernas väg, band
1. Grattis!

Psalmen 105, Hosianna,
Davids son, Matteusevangeliet 21:9
Psalm 105, Hosianna, Davids son
Vid sidan av ps 103, Bereden väg för Herran, är denna psalm en av adventstidens
mest karaktäristiska signaturer. Dess text är
en direkt återgiven del av evangeliet på första söndagen i advent, folkets hyllningsrop
när Jesus rider in i Jerusalem (Matt 21:9).
Hosianna (hebr.) betyder ”ge frälsning; kom
med hjälp”. ”Davids son” syftar på Jesus. Till
Hosiannaropet är så fogat ett citat från Psalt
118:26.
Psalmen är ursprungligen inte en församlingssång utan ett körstycke av den katolske
prästen, organisten och kompositören Georg
Joseph Vogler, en tid verksam i Sverige.
Stycket framfördes första gången den 3 maj
1795. Den 20 mars 1796 gav han en konsert
i S:ta Klara kyrka i Stockholm. Med hjälp av
kör och orgel skildrade han Kristus lidandes
historia. I den andra av verkets tio satser
sjunger Israels barn Hosianna, Davids son.
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œ œ

Du kan

œ

-

œ œ
J

œ

.

vad, sto - re

Gud

œ œ œ œ œ œ

re - sa långt bort, och jag är

œ
där

Det är just som
körsång psalmen har
brukats inom Svenska
kyrkan. Först 1986
togs den in i Den
svenska psalmboken.
Den ingår för övrigt
bara i den svenska
och den finlandssvenska kyrkans
psalmböcker.
Vägen in i Den
svenska psalmboken
har sången tagit bland
annat via olika sångsamlingar för barn
först i Stockholms
Jesu intåg i Jerusalem, anonym konstnär
söndagsskolförenings
sångbok 1882. Den
Vogler beskrevs som ”må hända lika rik på
ingick i den för psalmens förnyelse viktiga
projecter, som på Musicaliska Phantasier”.
Kyrkovisor för barn 1960 och införlivades
Han var prästvigd inom katolska kyrkan:
senare i psalmbokstillägget PoV76 och slutli”Abbé” eller ”Abbott” Vogler blev närmast ett
gen i psb 1986.
artistnamn, och prästklädseln ett attribut.
Hovkapellet i Stockholm lockade under
Han skrev en mängd musik, men få verk
1700-talet många utländska musiker. 1786
trycktes under hans levnad och ännu färre
värvades Georg Joseph Vogler av Gustav
har levt vidare.
III som kapellmästare för en period av tio år.
Villkoren var 2000 riksdaler per år, foder till
två hästar, ett halvårs ledighet varje år för
resor samt en årlig pension om 1000 rdr.
Ur boken Psalmernas väg, kommentarer till
Vogler kom närmast från Mannheim där han
text och musik i Den svenska psalmboken,
var hovkapellmästare för den då mycket beband 1, Per Olof Nisser, Inger Selander,
römda orkestern.
Hans Bernskiöld, Wessmans Musikförlag
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Latinet: kyrkokörsångarens språk (del 6 av 6)

Martina Björk

Välsignad är du bland kvinnor
ilken är latinets mest
kända text? En av dem
är utan tvekan en katolsk bön, mest känd
i vår kyrka som solosång men som också
sjungs som körsång. Den är riktad till en
kvinna. Mest förknippas den nog med jul,
men den passar också bra på Marie bebådelsedag den 25 mars och fjärde söndagen
i advent då temat är ”Herrens moder”. Vilken text, bön och sång tänker jag på? Just
det: Ave Maria.
Bönen Ave Maria består av tre delar. Låt
oss titta närmare på dem.
Den första delen av bönen utgörs av
ängelns hälsning till Maria när han bär bud
om att hon skall bli mor till Kristus. Händelsen skildras hos evangelisten Lukas.
Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum.
Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren
vare med dig.

Ängeln hälsar Maria med romarnas

hälsningsord ave. Hon hälsas med ave också i en annan Mariahymn, Ave maris stella
– Var hälsad, havets stjärna. I ytterligare en
är hälsningsordet i stället salve, i Salve regina – Var hälsad, drottning.
Ett vanligt förekommande ord i sakrala
texter är gratia – nåd. Engelskan, vars
ordförråd består av drygt hälften latinska
lånord, har sitt grace härifrån (som i sången
Amazing grace).
Lite senare i Lukasevangeliet möter
Maria sin kusin Elisabet, som också är
gravid. Den son hon väntar kommer att bli
känd som Johannes Döparen. När Elisabet
får höra nyheten om Marias välsignade tillstånd utbrister hon de ord som utgör andra
delen i Ave Maria:
Benedicta tu in mulieribus et benedictus
fructus ventris tui, Jesus.
Välsignad är du bland kvinnor och välsignad ditt skötes frukt, Jesus.

Adjektivet benedictus (i feminin

form benedicta) känner vi igen från mässan
och från adventssångerna: benedictus qui
venit in nomine Domini – välsignad vare
han som kommer i Herrens namn. Benedictus är ju också ett påvenamn och i förkortad form även ett vanligt svenskt mansnamn, nämligen Bengt. Bengt är alltså,
kanske litet oväntat, ett latinskt namn som
betyder välsignad.
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Suntaksstolen är en biskopsstol i trä
från 1200-talet, från Suntaks kyrka i
Västergötland (nu i Västergötlands
museum i Skara). Den har orden Ave
Maria Gratis ristade i runor på sin baksida. Ett fantastiskt monument över
skriftkulturen i Sverige under medeltiden, som kombinerar latin, fornsvenska, latinska bokstäver och runor
om vartannat. Just änglahälsningen,
Ave Maria, är också mycket vanlig i
inskrifter från medeltiden, så det bör
ha varit en mycket populär och välkänd text.
Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA
3.0, bildinformation: Anna Blennow

Ett explicit omnämnande av Marias
livmoder är återkommande i sångerna om
henne. Här har vi fructus ventris tui, som
ordagrant betyder ”din mages frukt”. Andra
ord som används är uterus– livmoder – och
viscera – inälvor. Även de brukar översättas
till det mer poetiskt klingande ”sköte”. I texten O magnum mysterium heter det:
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt
portare Dominum Christum.
Saliga Jungfru, vars sköte var värdigt att
bära Herren Kristus.

Tillbaka

till Ave Maria och den
tredje delen. Den har inte sitt ursprung i
Skriften utan är ett medeltida tillägg.
Sancta Maria, mater Dei: ora pro nobis
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Heliga Maria, Guds moder: be för oss
syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.
Maria har flera epitet. Hon kallas som
vi har sett tidigare för havets stjärna, maris
stella, och drottning över himlen, regina
caeli. Här är hon helig, sancta, tillika Guds
moder, mater Dei. I andra sammanhang
benämns hon som mater alma – huld
moder – och virgo humilis – enkel flicka.

Även

om bönen är tillägnad denna
gudsmoder med många namn är det egentligen en annan figur som står i centrum: den
lille gossen som hon skall föda, Jesus. Det vi
ber Maria om är att hon skall be till honom
för oss, ora pro nobis. Och det är hans ankomst, adventus, vi snart skall fira runt om i
världens kyrkor. Låt oss göra det med vacker
körsång, på latin och andra språk.
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I körsvängen

100-åringen
1

Olof Andrén, präst och mångårig översättare av kyrkofädernas
skrifter, fyller i januari 100 år.
Han är den äldste prästen i Svenska kyrkan
och fortfarande aktiv i Sankt Ansgars kyrka
i Uppsala.
I somras firade Olof Andrén 75 år som
präst. Han har bland annat tjänstgjort i
Dala-Järna och som kyrkoherde i Heliga
Trefaldighets församling i Gävle. Under
1960-talet disputerade han i Uppsala på
en avhandling om det första Clemensbrevet – Clemens var den fjärde påven. Efter
pensioneringen från kyrkoherdettjänsten
fördjupade sig Olof Andrén åter i gammalgrekiska skrifter och har översatt flera tusen
sidor svårtydd text.

2

Med undantag för några få vikarieår före Erik Svenssons tillträde
1971 har kören i Norrbärke församling i Smedjebacken bara haft tre körledare under sin sekellånga existens. Kören med det långa namnet Smedjebackens
musiksällskaps blandade kör & kyrkokör,
förkortat Norrbärke Kyrkokör & Blandade
kören eller kort och gott Kyrkokören, startades genom att musikdirektör Calle Brodin i oktober 2015 satte in en annons i Borlänge tidning. Responsen lät inte vänta på
sig och på kort tid fanns det 100 medlemmar i det nya musiksällskapet. Efter Brodins 32 år innehades körledarposten i 20 år
av Waldemar Holm
Detta står att läsa i en artikel om kören,
skriven av körledaren Erik Svensson och
ordförande Mervi Sahlman. Artikeln var
införd i Norrbärke hembygdsförenings
årsbok Bärkebygd inför det stundande jubileumsåret. Körresor, stora jubileumskonserter, små och stora verk, samarbeten och
vigselsång finns bland det som avhandlas i
artikeln.
100-årsfesten firades i slutet av maj i en
fullsatt Norrbärke kyrka. Huvudnumret i
den två timmar långa konserten tillsammans med Manskören och Cantilena-kören
var Kröningsmässan av Mozart.
Firar din kör också 100 år? Skriv till Körjournalen och berätta! Tidningen omnämner under nästa år alla hundraåriga
körer som hör av sig. Kanske blir det
också en eller annan artikel. Skicka information före eller efter eventuella festligheter, gärna tillsammans med en rolig
bild. Skriv till kj@sjungikyrkan.nu.
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Kyrkopera med
synthorkester
På Domssöndagen uruppfördes den andra
akten av en kyrkopera i Gustav Adolfs kyrka i Borås. En orkester bestående av tolv
synthar och en fempersoners operaensemble framförde den 20 minuter långa akten
Dopet.
Operan, som i sin helhet heter Sonen,
har skrivits av Staffan Biörklund Jullander
med text av Ingrid Jullander. Den första
akten, Den märkliga natten, har framförts
flera gånger vid andra advent och den
tredje akten, Uppståndelsen, sattes upp
i våras. Planen är att verket under nästa
höst ska sättas upp i sin helhet med alla tre
akterna.
Samtliga instrument – violin, viola, cello
och kontrabas – spelas i själva verket på
synthar. Staffan Biörklund Jullander startade synthorkestern för 15 år sedan. Medlemmarna hade tidigare spelat piano och
fick nu möjlighet att musicera tillsammans
genom att spela olika instruments stämmor
på synth.

Samarbete om
körledarutbildning
De båda kyrkosångsförbunden i Luleå stift,
Luleå stifts norra respektive södra kyrkosångsförbund, samarbetar under 2016 om
en fortbildning i kördirigering och scenisk
kör. Luleå stift och Sensus är de båda andra
arrangörerna och därifrån kommer också
kursledningen: Carolina Dawidson, musikkonsulent på stiftet och Jerry Winblad,
verksamhetsutvecklare på Sensus Piteå.
Kursen äger rum på Stiftsgården i Skellefteå i två delar, 12–13 januari och 7–8
juni, och vänder sig till kyrkomusiker och
körledare i Luleå stift. Thomas Pleije leder
kördirigeringen och Ing-Mari Janzon scenisk kör.

25 körledare i ny
körforskningsbok
Karin Johansson, professor i konstnärlig
forskning i musik vid Musikhögskolan i
Malmö, har skrivit en ny bok inom körforskningsområdet: A cappella, Tjugofem
körledares röster (Bo Ejeby förlag). I boken
möter vi tjugofem framstående körledare
från olika delar av Sverige, alla med lång erfarenhet av olika typer av körarbete. De ger
sin syn på olika ämnen som berör körverksamhet idag och framåt.

Hallå där
Gunnel-Maria Palmqvist, styrelseledamot
i Psalto och initiativtagare till dans till Frälsarkransen

Vad är lovsångsdans?
– Vi försöker gestalta
orden med våra kroppar.
Det finns dansgrupper
och ibland framför vi
danser i gudstjänster.
Det kan vara bara en enkel rörelse också.
Jag betonar gärna bönen – både inför dansen och att dansen är en form av tillbedjan.
Vad är Psalto?
– Hela namnet är Psalto – Kristna dansgemenskapen i Sverige. Vi la till Psalto nyligen.
P syftar på Psaltaren, salto betyder jag dansar på latin. Psalto är 22 år, ekumeniskt och
en del av International Christian Dance Fellowship. Vart tredje år är det en internationell
dansträff, nästa år är det i Ghana och två av
våra medlemmar ska vara med.
Ni hade nyligen riksmöteshelg i Göteborg,
vad gjorde ni då?
– Gemenskap är en central del. Vi var 40
personer, från 7-8 dansgrupper från Sundsvall i norr till Halmstad i söder. Bland annat
ledde två gästlärare oss i fysisk teater. Här
talar du inte. Vi fick träna på att gestalta en
bibelberättelse med kroppen, i vår grupp
gick vi igenom Röda havet.
Och så dansade ni till Frälsarkransen?
– Ja, jag hade läst om 20-årsjubileet av
Frälsarkransen och såg för mig ett 20-tal
personer som dansade med olika färger.
Jag fick kontakt med Malena Furehill som
har skrivit Livet runt-mässan utifrån Frälsarkransen. Styrelsen fastnade för Uppståndelsepärlan. Jag tog kontakt med dansgruppen
i Buråskyrkan i Göteborg och vi skapade en
koreografi. Vi framförde dansen på fredagskvällen, klädda i vitt. Den var även med i
gudstjänsten på söndagen. Då kom Malena,
det var fantastiskt roligt!
Finns det fler danser till Frälsarkransen?
– Vi kom på att vi kunde ta några kända
Taizésånger och göra koreografi till. En person kunde koreografi till Känn ingen oro, så
den blev den blå bekymmerslöshetspärlan,
en annan hade en passande till Gudspärlan
och en tredje till kärlekspärlan.
Kommer Frälsarkransdanser att spridas nu?
– Någon föreslog att vi skulle fortsätta med
en dansdag, det vore jätteroligt! Psaltos fem
danska medlemmar var med och de har
kontaktat mig efteråt och vill dansa dem i
Danmark också. Men generellt finns det inte
en viss koreografi till en viss sång, utan danserna blir till i gruppen.
Var kan man se lovsångsdans?
– Garanteras på Oasmötena som är varje
sommar både i norra och södra Sverige. Där
är det mycket dans.
Marita Sköldberg
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I körsvängen

Värmlandspremiär för Schützsällskapet
Höstens Schützhelg anordnades i Karlstad
16–18 oktober. För första gången besökte Svenska Schützsällskapet Värmland och
hade glädjen att samarbeta med domkyrkoorganisten Hans Nordenborg och Karlstads
Motettsällskap.
Helgen följde ett väl inarbetat mönster
med repetitioner som ledde fram till en
konsert på lördagskvällen och medverkan
i den avslutande högmässan på söndagen.
De tillresta deltagarna hade förberett sig

med hjälp av noter som hämtats via länkar
på sällskapets hemsida och kunde därför
utgöra kör två i de flerköriga verk där
Motettsällskapet sjöng kör ett: Lobe den
Herren av Heinrich Schütz och Buxtehudes
Benedicam Dominum. Det senare förgylldes även av två blåsargrupper, stråkar och
kistorgel samt två sångsolister och blev en
pampig final på konserten.
Alla sångare framförde dessförinnan två
verk av Schütz, en bassolist sjöng ett parti

ur Schütz Kleine Geistliche Konzerte och
Motettsällskapet framförde själva tre verk
med anknytning till Karlstad av Sixten, Pärt
och Dijkman.
Lördagskvällen avslutades med en
gemensam middag och tidigare på lördagen berättade Schützsällskapets ordförande
Hilding Egestål från den internationella
Schützfesten i Sachsen. Den 22–24 april
2016 är alla hjärtligt välkomna till nästa
inspirerande Schützhelg i Uddevalla.
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PRINTMUSIC
SVENSK VERSION

MakeMusic visar var skåpet skall stå.
Med 25 års erfarenhet vet man vad körledare,
arrangörer, musiker, kompositörer m.fl vill ha.
PrintMusic gör ditt notskrivande lättare,
snabbare och med ett supersnyggt resultat.
Lillebror till Finale med många starka
funktioner och nu i svensk version.

UTBILDNINGAR I GÖTEBORG 2016
KANDIDATPROGRAM I KYRKOMUSIK
Utbildningen har en tydlig yrkesanknytning och
ger dig möjlighet till en personlig profilering.
MAGISTERPROGRAM I KÖRDIRIGERING
Du läser på halvfart och får med dig fördjupning
i ledarskap, körrepertoar med genrebredd och
metodik för barn- och ungdomskör/blandad kör.
Sök senast 15 januari 2016 via www.antagning.se

www.hsm.gu.se

Uppdatera ditt gamla program för end. 995:eller köp ett nytt för 1895:Fri support ingår,
tryckt handbok och CD.

Generalagent: Sweden MIDI Music AB
webshop: www.swedenmidimusic.se
Tel 08-806888

HÖGSKOLAN
FÖR SCEN OCH MUSIK

Foto: Ronjoy Gogoi

Spela in, skanna, sjung eller
skriv in din musik. Redigera,
ta ut stämmor, spela upp
(VST/AU-kompatibelt). Spara
i olika format, dela med dina
körmedlemmar enkelt via e-post.

Delförbundsinfo
Uppsala stifts
kyrkosångsförbund
9–10 jan samt 20–21 aug Koristkurs på
Undersvik. Medverkande; Karin Ingebäck,
Barbro Björklund, Marie-Louise Nilsson,
Mia Oldeberg-Huusko.
Info: Mia Oldeberg-Huusko,

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
24 jan kl 17 Kyrkomusikalisk Sing-a-long i
Hedvigs kyrka, Norrköping
6 feb Övningsdag African Madonna i Ansgarskyrkan med Susanne Edlund, Helena
Söderberg och danspedagog Kicki Holmqvist. Från årskurs 3
12 mars Barnkördag ”Att älska är gratis”, Västervik
16 april African Madonna framförs i Lambohov kl 17
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/
linkopingsstift (Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin
Wall-Källming, karin.wallkallming@
svenskakyrkan.se

Skara stifts
kyrkosångsförbund
23 jan Våga-sjunga-dag, Skara
26–28 feb Ungdomskörhelg, Flämslätt (arrangeras av Svenska Kyrkans Unga i samarbete med kyrkosångsförbundet)
12 mars Årsmöte, Tidaholm
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund

Vad är på gång i ditt delförbund?

Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Agneta Sonnebo,
agneta.sonnebo@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts
kyrkosångsförbund
11 jan Nyårsmöte med förbundsstämma,
Växjö
12 jan Kursdag, uppföljning av nyårsmötets
tema ”Anti-aging für die Stimme”
23–24 jan Körläger för killar, Älmhult
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
Info: Irene Jönsson,
irene8jonsson@gmail.com
www.fkl.se

Hallands
kyrkosångsförbund
5–6 mars Barnkörläger på Gullbrannagården, med Jessica och Anders Nylander
16 april Hallandsfest med ombudsmöte,
Martin Luthers kyrka, Halmstad
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund

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

27 feb Barnkördag i Lerum
5–6 mars Gospelhelg på Åh
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund
12–13 jan Körledarkurs del 1, Skellefteå
13 feb Ungdomskördag i Kalix
Info: ordf Gunnar Östlund,
gunnar.ostlund@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu
www.facebook.com/sjungmedlunk

Gotlands Körförbund
Info: Ulf Smitterberg,
info@gotlandskorforbund.se
gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
Info: Carina Olofson,
carina.olofson@svenskakyrkan.se
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
Gosskörförening
12 mars Övningsdag i Linköping inför
Gosskörfestivalen 2016
Info: Margareta Raab,
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.se
www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv
1–2 april Gregorianskt dygn i Vadstena, mer
information och anmälan från januari 2016
Info: Mattias Lindström,
mattias@lindstrom.be
www.sjungikyrkan.nu, menyn Delförbund

Svenska Schützsällskapet

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

Info: Anders Göranzon,
Anders.Goranzon2@svenskakyrkan.se

22–24 april Schützhelg i Uddevalla under
musikalisk ledning av organisten Birgitta
Brodén. Uddevalla kammarkör medverkar.
Info: Ann-Cristine Lundquist,
anncristine.lundquist@gmail.com
www.svenskaschuetz.se

Västerås stifts
kyrkosångsförbund

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift

Psalto – Kristna Dansgemenskapen i Sverige

11–13 mars Flickkörfestival på Stiftsgården
i Rättvik. Musik av Chilcott, Ortega, Hovland
mm. Ledare Eva-Marie Hopstadius
12–13 mars Jubilatedagar för kyrkokörsångare, i Stora Tuna. Mer info förbundsdirigent
Johan Lindström, johan.e.lindstrom@
svenskakyrkan.se
9 april Barnkördag i Sala, 6–12 år + kör för
medföljande vuxna. Repertoar bland annat
ett urval av Majas alfabetssånger. Ledare
Anna Kjellin
16 april Barnkördag i Rättvik, 6–12 år + kör
för medföljande vuxna. Repertoar bland
annat ett urval av Majas alfabetssånger.
Ledare Anna Kjellin
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28 feb Kyrkosångshögtid för vuxenkörer i
Brunflo kyrka kl 18. Anmälan senast 28 januari till marie.tangmark@svenskakyrkan.se.
Info: Ann-Kristin Färnström, Ann-Kristin.
Farnstrom@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu, menyn Delförbund

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund
12–13 jan Körledarkurs del 1, Skellefteå
Info: Ewa Miller,
ewa.maria.miller@gmail.com
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Info: Gunnel-Maria Palmqvist,
gunnelmariapalmqvist@gmail.com
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
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
jano.johans@gmail.com
Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87,
peter.lundborg@svenskakyrkan.se
Bankgironummer
880-0617
Organisationsnummer
873201-0569

Sveriges Kyrkosångsförbunds tolfte

Ungdomskörfestival
Växjö 6–8 maj 2016
För körsångare från 14 år
Ur repertoaren: Bojesen/Eternity, Bach/Bourreé,
Bruckner/Locus iste, Makaroff/Butterfly, svenska vårsånger

Ur programmet: Repetitioner, konserter, gudstjänster,
workshops, festmiddag med öppen scen
Ur workshoputbudet: Gregoriansk sång, gospel
pilgrimsvandring, tonbildning,

Kostnad: 1000–1300 kronor/deltagare. En medföljande präst,
diakon eller pedagog betalar halva avgiften.

Läs mer på: www.sjungikyrkan.nu. Anmälan senast 4/3 på
sensus.se/vaxjo/ungdomskorfestival

Ny förbundskamrer
i februari

Den 1 februari tillträder Sofia Wahlstedt från
Storvreta norr om Uppsala tjänsten som
förbundskamrer på Sveriges Kyrkosångsförbund. Sofia Wahlstedt kommer närmast
från en tjänst inom Uppsala läns landsting
och har tidigare arbetat på Stiftelsen Katolskt Magasin. Hon har en fast förankring
i Svenska kyrkan och är även revisor för
Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv.
Sofia Wahlstedt efterträder Monica Pettersson Forsberg som avslutar sin tjänst den
31 januari.
SKsf riktar ett stort tack till Monica för
hennes tid på förbundet och önskar all lycka
i framtiden, och hälsar samtidigt Sofia varmt
välkommen.

I samarbete med

Funktionärskonferens
2016 i Västerås

Riksfest 2018 i Östersund
och Västerås

Nästa år blir det åter en funktionärskonferens, närmare bestämt den 11–12 november i Västerås. Till funktionärskonferensen
inbjuds ordförande, sekreterare, kassörer
och förbundsdirigenter i Sveriges Kyrkosångsförbunds alla delförbund.

Svenska kyrkan i Östersund och Västerås
kommer att vara värdar för 2018 års riksfester. För första gången kommer en riksfest att
äga rum på vintern – Östersund inbjuder till
riksfest i slutet av januari. Festen i Västerås
kommer att hållas under Kristi himmelsfärdshelgen, 26–28 maj.
2018 är det också dags för nästa Nordiska kyrkosångsfest. Den kommer att hållas
i Odense i Danmark under Kristi himmelsfärdshelgen.

Vintermöte i Sigtuna
Eventuellt kan det fortfarande finnas plats
kvar till 2016 års Vintermöte. Hör av dig snarast till Monica Pettersson Forsberg,
072-727 12 12, 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 KG
Hammar, Christina Lövestam och Reibjörn
Carlshamre. Under Vintermötet inbjuds
också till en offentlig körkonsert i Mariakyrkan fredag 8 januari kl 20.

Riksfest för unga röster
2016 i Bromma
Nästa års Riksfest för unga röster arrangeras 15–16 oktober i samarbete med Västerleds församling i Bromma. S:ta Birgitta
kyrka är platsen för festen som välkomnar
barnkörsångare från 9 år.
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Årets julklapp!
Ny skiva med

Nationella
Ungdomskören
Nationella Ungdomskören har spelat in en ny
skiva. Med på skivan Pärlor är bland annat
några av Martin Lönnebos och Lars Åbergs
frälsarkranssånger. Beställ ditt exemplar på
www.sjungikyrkan.nu och få skivan hemskickad! Pris 150 kr.
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Jonas Östlund, organist i Umeå stads kyrka, dirigerar Hallelujakören under Körfest Umeå.

Premiär för gemensam festival
– När ni sjunger blir man svettig i ögonen, sa Per Larsson, vice styrelseordförande i Sveriges Kyrkosångsförbund, i sitt tack till körsångarna efter postludiet Hallelujakören i den avslutande högmässan under Körfest Umeå.
I oktober arrangerades Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomskörfestival och Riksfest för
unga röster för första gången tillsammans och blev Körfest Umeå. Omkring 200 barn och
ungdomar sjöng i två gudstjänster i Umeå stads kyrka, bland annat Requiem av John Rutter.
Att göra festivalerna tillsammans var ett test. Ungdomskörfestivalen (UKF) brukar
arrangeras på våren, men eftersom Riksfest 2018 ägde rum i maj fattades beslutet att göra
gemensam sak av UKF och RUR, som i allmänhet arrangerats på hösten.
Ungdomarna startade sin festival på fredagseftermiddagen medan RUR inleddes lördag
morgon. Förutom repetitioner och gudstjänster innehöll körfesten bland annat workshops
och en festmiddag.

Foto: Elias Gammelgård

Ruths vinnande
bilder
Under Körfest Umeå inbjöds
deltagarna att vara med i en
fototävling genom att lägga upp
bilder på Instagram. Kyrkomusiker Ruth Lindholm hade åkt
med både barnkör och ungdomskör ända från Töllsjö i
Västergötland. Hon blir vinnaren med två av sina härliga bilder, en tagen just utanför Umeå
stads kyrka och en inuti. Hon
vinner Nationella Ungdomskörens nya skiva Pärlor.
Foto: Ruth Lindholm

Detalj från Umeå
stads kyrka.

