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Musiken bygger broar till minnena
För ett antal år sedan var min pappa
på körresa i England. Kören skulle där
framföra Faurés requiem, och vid en av
konserterna satt det en äldre kvinna på första raden. Kvinnan var mycket engagerad
i musiken och lyssnade aktivt under hela
konserten. När kören var framme vid den
sista satsen, In paradisum, brast kvinnan i
gråt och fortsatte gråta, även under applåderna. Efter konserten gick pappa tillbaka
in i kyrkan för att hämta något han glömt.
På första bänk satt kvinnan kvar, fortfarande gråtandes. Pappa gick fram, frågade
hur hon mådde, om hon var okej.
Kvinnan berättade för pappa att under
slutskedet av andra världskriget var antalet
döda så många att man inte hann informera de anhöriga personligen. Istället
lästes de stupades namn upp i radion, och
som avslutning spelades just In paradisum
av Fauré. Kvinnan hade fått namnen på sin
man och sina bägge söner upplästa på det
sättet.
Pappa frågade hur hon orkade utsätta
sig för detta när det var så plågsamt, och
hon svarade att musiken hade blivit en länk
till brytpunkten som förändrade hennes liv
totalt. Genom att uppleva musiken igen var
det som att återuppleva tiden precis före
det som hänt. Musiken blev en bro till minnena av hennes bortgångna familj.

”Musiken hade blivit en länk till brytpunkten som förändrade hennes liv totalt”
Detta berättade min bror, Mathias Brorson, före Nationella Ungdomskörens
konsert i Frustuna kyrka i november,
där Faurés requiem framfördes. Mathias
uppmanade församlingen att låta musiken
skölja över dem, minnas dem som saknas
oss och låta tårarna strömma.
Tystnaden lade sig som en varm filt över
kyrkan och höll i sig verket ut. Jag kan inte
undgå att gång på gång bli nästan förvånad
och inte minst fascinerad över hur fundamentalt påverkade vi kan bli och blir av
musik. Det är mycket som är viktigt och
rörande i historien ovan, men jag skulle
främst vilja lyfta fram musikens roll som
bro till känslor eller sammanhang som inte
längre finns. Ett sätt att minnas det som
varit. Vackert, tycker jag.
Jag kan nog å andra sidan anses vara
nästan pinsamt lättpåverkad av musik
(speciellt av luciatåg med mycket små barn
samt när klara röster sjunger till exempel
Faurés requiem), men det är en helt annan
historia.
Vad gäller mina egna musikaliska referensramar, minnen och upplevelser så har
bland annat Kyrkosångsförbundets ung-

domskörsfestivaler betytt otroligt mycket.
Där har jag fått sjunga tillsammans med
oändligt många andra likasinnade, mindre
likasinnade och olikar, dansat mig svettig i
domkyrkor samt på senare år fått leda alla
dessa fantastiska röster i dånande röstuppvärmningar och bodar.
Jag vet av egen erfarenhet hur viktigt
och framför allt roligt det är att få vara del
av ett sammanhang större än kyrkokören
därhemma. I år firar ungdomskörsfestivalen tio år, och jag ska absolut inte missa
detta år heller! Jag hoppas att vi ses i
Malmö i maj, som sångare, körledare och
besökare, och att vi där ska fortsätta skapa
minnen tillsammans. Körsång och sång
berör – och det är rent ut sagt livsnödvändigt.
Sista anmälningsdatum för
festivalen är 20
februari.

Linnéa Brorson
Styrelseledamot
Sveriges Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader

Jag har fått många vackra gåvor i livet.
Jag har två underbara söner, två härliga
systerdöttrar och flera andra familjemedlemmar och vänner som står mig nära. Jag
har ett jobb som jag älskar – jag hoppas
att ni som läser Körjournalen kan känna
det – och jag har allt av livets nödtorft som
man kan önska sig, inklusive tillgång till
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körsång och skön natur.
Alla dessa gåvor rymdes i de förtröstansfulla stillsamt framåtforsande körsatserna i Per Gunnar Peterssons Ave Maria,
som Vintermöteskören sjöng i Mariakyrkan i Sigtuna. Kameran hade jag lagt ifrån
mig och nu satt jag där i bänken och bara
lyssnade, med ande, kropp och själ.
Några timmar tidigare hade Lutherteologen Kerstin Wimmer pratat om värdet
av Psaltarens klagopsalmer och på väg
till kyrkan kände jag en nästan smärtsam
längtan efter att i riktning Gud skrika ut
min ilska och besvikelse över vissa av livets
vändningar (ja, Kerstin, jag behöver hitta
”min” psaltarpsalm). I Vintermötesminglet
och andra liknande sammanhang upplevs
jag nog som pärlande glad och energisk,
och det är jag. Men ibland är jag en mycket
ensam människa.
Plötsligt, när jag satt där i bänken i
Mariakyrkan, sjöngs mitt livs gott-och-ont-

blandning upp för mig, för all min ilska och
besvikelse fanns samlad i Maria Löfbergs
kraftfulla soloinsats mot de lyckligt harmoniska körstämmornas bakgrund. Tårarna
strömmade nerför mina kinder, i en salig
röra av lycka och sorg.
Vintermötet är numera en höjdpunkt
i mitt år. Där känner jag mig full av glädje
och energi, med tillåtelse att också förnimma ilska och besvikelse. Tack alla ni
som var med och gjorde min start på 2014
så drabbande känslosam!
Utsikten från livets höjdpunkter är ännu
mer storslagen när också de djupa dalarnas
stigar är bekanta. Det tröstar jag mig med
när min själ fryser i ensamhet.
Marita Sköldberg
Redaktör
Foto: Sylvi Marklund
På gång i min kör: Husby Långhundra kyrkokör
ska göra ett uruppförande! Jag berättar mer så
småningom.
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Körsångaren
Dan Boberg, Sölvesborg

Över 60 år med körsång
1952 läste Dan Bobergs mor en
artikel i tidningen där man efterlyste barn till barnkören i S:t Nicolai
kyrka.
– Hon tvingade dit mig, och det är
jag tacksam för.
Mycket snart insåg Dan Boberg att det var
väldigt roligt att sjunga i kör. De var ett
gäng musikintresserade barn som började
ungefär samtidigt, kören svällde, blev så
småningom en ungdomskör som blev en
kyrkokör. Under ett antal år i Halmstad
sjöng Dan i ett par andra körer och väl
tillbaka i Sölvesborg blev det så småningom
ännu mer.
– I och med att jag har hållit på i över 60
år har det betytt en del, men jag vet ju inte
hur mitt liv hade varit annars.
Längst har Dan sjungit i dubbelkvartetten Crimond, som han också skrivit en
del sånger och arrangemang till. Gruppen tjänstgör främst som kyrkokör, men
har även gjort åtskilliga resor. I början av
december var Crimond för andra gången
i Budapest och sjöng bland annat adventsoch julsånger på Svenska ambassaden och i
S:t Anna kyrka.

Crimond sjöng Crimond i Crimond
Den mest speciella resan tycker Dan var
den till staden Crimond i Skottland, varifrån sånggruppen har fått sitt namn, via en
hymn skriven i staden.
– Det var en viss känsla att stå där i kyrkan och sjunga den.
Nu säger Dan att sånggruppen nog
sjunger på sista versen.
– Det är 36 år sedan vi startade och sex
av åtta är desamma.
Sången skulle ändå inte tystna i Dans liv.
Han sjunger i två körer till i församlingen.

S:t Ibbskören är en vanlig kyrkokör med
ett 30-tal sångare. De sjunger mest i gudstjänstsammanhang. Bland annat brukar
det bli en mässa om året, den kanske mest
speciella var enligt Dan en jazzmässa av
Sölvesborgsprofilen Nils Wallnäs.
Kören brukar också sjunga på Stortorget
varje sommar, i gudstjänsten som avslutar
den årliga Killebomfestivalen.
– Då brukar det vara mycket folk, men
det beror nog till en del på att vi bjuder allihop på sillmacka efteråt …
Nära associerad till kyrkokören är
Nicolai Drängar. Den består av ett tiotal
män i kyrkokören. De träffas en halvtimme
tidigare och övar in en egen repertoar som
de förutom i kyrkan bland annat sjunger på
ålderdomshem.

Egen spalt i bladet
Dan drar på svaret om huruvida han i
övrigt är kyrkligt aktiv. Sedan kryper det
fram att han har arbetat som vaktmästare i
S:t Nicolai kyrka. Till professionen är han
lärare, och har huvudsakligen arbetat som
det. Men under flera år jobbade han bara
halvtid på skolan. För att på den andra
halvan vara kyrkvaktmästare.
– Jag skulle prova på ett halvår, men det
blev åtta år till slut. Jag trivdes bra, men
man var aldrig ledig, så till slut gick jag tillbaka till att bara vara lärare.
Men församlingsengagemanget stannade ändå inte vid körsången. Så småningom kom han med i redaktionen för
det ambitiösa församlingsbladet – fyra
nummer per år med 20-24 sidor i varje.
Ännu längre har han haft en egen spalt i
bladet. Den heter I vår herres hage och kan
enligt Dan handla om allting. Till exempel
kan den innehålla limerickar, en syssla som
Dan då och då ägnar sig åt:
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Körsångare sedan: 1952
Ålder: 71
Bor: Sölvesborg
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S:t Ibbskören
Engagemang: Politiskt, sitter bland
annat i fritids- och kulturnämnden i
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”signaturmelodi”.

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: Marita Sköldberg
Foto: Cecilia Lind

Design och produktion:
www.mwgrafiskform.se
Tryckeri
Trydells
www.trydells.se
Nästa nummer av Kyrkokörjournalen
kommer den 19 mars.
ISSN 1101-9670

3

Text och foto:
Marita Sköldberg

Birro och Küchen i årets

Vintermöte

Alla kan inte sjunga, sa författaren
Maria Küchen under årets Vintermöte i Sigtuna. Och lovade senare
att i fortsättningen sjunga med i
psalmsången.
Marcus Birro är numera förbjuden att skriva om tro i sina kvällstidningskrönikor.
– Man får mycket skit när man
försöker vara trogen det man tror
på.
Jag skickar med er ett
uppdrag: Vad kan man
hitta på lokalt för att folk
ska sjunga med i församlingssången?

Författaren Maria Küchen lovade att sjunga
med i psalmsången i sin församling i framtiden.
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Det lyste mer om
Maria Küchen
efter att hon haft
sitt seminarium
med titeln ”Kan
alla sjunga?” än
innan. Under
hennes timme i
rampljuset fick
hon med de
cirka 85 Vintermötesdeltagarna framför sig, de allra flesta
vana sångare, tryggt sjunga ut i Nu tändas
tusen juleljus och därefter lova att själv
sjunga med i psalmsången hädanefter.

Vill våga sjunga
– Nej, alla kan inte sjunga, besvarade Maria
Küchen sin egen fråga. I alla fall inte så bra
att de kan sjunga i kyrkokören som gör så
att Gud finns i rummet för oss alla.
Men Maria kom till seminariet med ett
problem som hon menade att hon delar
med väldigt många, ett problem som grundar sig i rädsla för vad andra ska tycka.

Tonsättaren Per Gunnar Petersson lät Vintermötet uruppföra ett av hans stycken under
vespern i Mariakyrkan. Den tillfälliga kören
sjöng Aftonbön ”Ingen stund är såsom
denna” med text av Karin Boye.

– Jag känner en längtan efter att våga
sjunga i församlingssången oavsett om det
låter så bra. För så är ju församlingen, alla
är välkomna in. Vad tycker ni att jag ska
göra?
De många församlade kyrkomusikerna
tycktes helt eniga i att de hellre ville att
gudstjänstfirarna sjunger helt galet än är
tysta. Maria Küchen fick motfrågan vad
hon ville att kyrkomusikerna skulle göra
för henne och önskade sig då möjlighet att
få komma och lära sig sjunga psalmer, utan
planer på att senare börja sjunga i kör.
– Det vore väldigt kul med psalmsjungarverkstad för dummies, inriktad på att få
församlingsmedlemmar att sjunga med i
psalmsången. En annan idé är studiecirkel
om kyrkosång genom tiderna, där det kanske involveras även att sjunga.

Vill ha tydlighet
Författarkollegan Marcus Birro ställde mer
retoriska frågor under sitt seminarium.
– Drop in-dop, vad är det? McDonald’sandlighet?!

Anki Lindström Larsson, tidigare redaktör
och förbundssekreterare på Sveriges Kyrkosångsförbund, berättade om förbundets
historia.
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Vinterm
– Man går sönder, men man slås aldrig
i så många spillror att Gud inte kan pussla
ihop en igen – fast det blir ett annat pussel.

Uruppförande

Marcus Birro vill ha större tydlighet från
kristna företrädare.
– Jag tror inte att människor som är
intresserade av tro, Gud och kyrka vill gå i
en kyrka som inte talar om tro och Gud.
Marcus Birro har själv under två års tid
skrivit mycket och tydligt om tro i sina krönikor i Expressen. Men inte nu längre.
– Jag fick ett samtal för några veckor
sedan att nu får det vara nog, nu får jag inte
skriva mer om tro, berättade han.
I ett par krönikor, menade redaktören,
hade Marcus gått för långt genom att skriva

om muslimer som förföljer kristna och hinduer som våldtar unga flickor.
Marcus berättade om hatmejl och andra
grova påhopp han utsatts för, och gav själv
såväl kristna företrädare som författare,
politiker och tidningsredaktörer slängar av
sin egen slev till brädden fylld av formuleringskonst. Men han berättade också om
sin väg till tro genom en röd fickbibel från
Gideoniterna, om en senare väg från alkoholmissbruk och om de två för tidigt födda
barnen som dog och som förändrade hans
liv totalt.

En rad gäster var inbjudna till Vintermötet.
Mycket sång stod tonsättarna Maria Löfberg och Per Gunnar Petersson för, och det
var deras musik som framfördes under vespern i Mariakyrkan i Sigtuna. Bland annat
blev det ett uruppförande av Per Gunnar
Peterssons Aftonbön.
I andra seminarier berättade Anki
Lindström Larsson om SKsf:s historia, teologerna Kerstin Wimmer och Erik Aurelius
bjöd på Lutherförkovran och arbetslivsforskaren Christin Mellner talade om undersökningar omkring gränslöst arbete (läs
mer nedan och på sid 6).
Deltagarna kunde vid två tillfällen välja
fördjupande gruppsamtal med några av
seminarieledarna. Kvällsbön och morgonmässor gav tillsammans med många samtal
vid middags- och kaffeborden sin bredd till
tvådygnskursen.

Luther gav rum för klagan
och hämndkänslor
Det är mest lovpsalmerna ur Psaltaren som sjungs och läses, i kyrkor
i Sverige precis som på andra håll i
världen. Men det måste finnas rum
också för det klagande och svåra,
anser teologen Kerstin Wimmer
med stöd av Martin Luther.
Luther älskade Psaltaren, berättade Kerstin
Wimmer, hans inspiration till musik kom
från Psaltaren, det första han föreläste om
var Psaltaren och många psaltarpsalmer
översatte han flera gånger till tyska, i nya
tolkningar.
– Luther tvivlade aldrig på Gud, men
han tvivlade på sin relation till Gud.
Och där hjälpte Psaltaren honom
uppenbarligen.

Tankarna måste ut

tankarna för dig själv, det måste ut. Du
ska våga verbalisera inför Gud, du ska inte
bespara Gud det. Gör som Jesus, säger
Luther. Om Guds son ropar ”Min Gud, min
Gud, varför har du övergett mig”, vad ska
då inte vi säga?
Som ung from teologistudent tyckte
Kerstin Wimmer inte om Psaltaren. Att läsa
sånt som ”jag ska krossa mina fiender” och
hemska önskningar om hämnd ville hon
inte.
– Idag kan jag tänka hämndtankar – jag
kanske är ensam om det här, men då är det
jag och Luther. Psaltaren är en spegel av
våra ljuvaste tankar, och våra värsta. I dag
älskar jag Psaltaren.
En annan intressant upptäckt som Kerstin Wimmer gjort är att Luther inte hade
med någon syndabekännelse i sina guds-

Vet du vilken som är din psalm i Psaltaren?
Vet du inte, så ta reda på det!

Teologen Kerstin Wimmer forskar om
Luthers relation till Psaltaren.

– Luthers poäng är: Behåll inte de värsta
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ermöte

Text och foto:
Marita Sköldberg

Gränslöst på gott och ont
Präster var en av de grupper som ingick
i en större undersökning om gränslöst
arbete som gjordes under förra året. Gränslöst arbete innebär att det inte finns tydliga
ramar kring när, var, hur och med vilka
arbetet ska utföras. Inte minst utvecklingen
av informationsteknologin har gjort att det
gränslösa arbetet ökat i stor omfattning.
Christin Mellner från Psykologiska
institutionen vid Stockholms universitet
talade om denna och andra undersökningar om gränslöst arbete och
ohälsa på Vintermötets sista
dag.
En majoritet av de
tillfrågade i två olika
undersökningar vill ha
en tydlig uppdelning
mellan arbete och privatliv (segmentering).
Bland prästerna var
det dock färre än bland
andra, 55 procent. Fler
män än kvinnor klarar av
att segmentera. De som är
klart mest nöjda med sin livs-

tjänstordningar (som han för övrigt gjorde
ytterst motvilligt). Däremot ville han lyfta
fram kyriet, som är något helt annat.
– Kyriet är ett rop ur en nödsituation
och det har inte med synd att göra.

Reformationen en utbildningsfråga
Biskop emeritus Erik Aurelius fortsatte
på den upptrampade Luthervägen under
Vintermötets andra dag. Han berättade
om bakgrunden till de 95 teserna – att det
först och främst handlade
om att diskutera universitetsutbildningen för
teologer. Den byggde på
Tomas av Aquino som i sin
tur byggde på Aristoteles.
Men, menade Luther, Aristoteles gav ingen hjälp att
förstå Paulus, Paulus hade
ingen bakgrund i grekisk
filosofi. Tillbaka till Gamla
testamentet ville Luther,
och striden var i gång.
Specifikt för den luth-

Här är några siffror från undersökningen som gäller just präster:
Faktiskt arbetad tid i genomsnitt 45 timmar/vecka
41 % kollar ofta sin jobbmejl utanför ordinarie arbetstid
45 % är oersättliga vid sjukdom
46 % hade jobbat övertid på eget initiativ för att få ordinarie arbete gjort
54 % har lätt för att säga nej och sätta gränser
67 % hade jobbat övertid senaste månaden
71 % har ingen möjlighet att lämna tillbaka uppgifter och ansvar till överordnade
71 % har fått en Smartphone från arbetsgivaren
83 % undviker inte att jobba mer än 8 timmar/dag
Fler kvinnor än män är sjukskrivna mer än 1 månad, och har jobbat hemifrån vid vård av
sjukt barn, kvinnor har också mer sjuknärvaro

45 timmar per vecka
arbetar präster i genomsnitt
45 % av prästerna arbetar övertid på
eget initiativ för att få ordinarie
arbete gjort

balans är dock de kvinnor
som vill integrera och som lyckas

Christin Mellner
har bland annat
undersökt prästers inställning
till sitt gränslösa
arbete.

erska traditionen är utbildning; prästerna
skulle utbildas i teologi och barnen skulle
lära sig läsa. I centrum för Luthers teologi
är själavården, menade Erik Aurelius, och
berättade bland annat om Lilla katekesen.
Huvudpunkterna i katekesen är tre:
1. Livet är inte något som ska presteras,
utan tas emot. 2. Frälsningen är inte heller
något som ska presteras, utan tas emot. 3.
Inte ens min tro är något jag ska prestera
och visa upp, utan ta emot.

Sångglädje bland tenorer …
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med det.
För att klara integreringen krävs en
förmåga att själv kunna avgöra när arbetsuppgiften är slutförd, kunna organisera sitt
arbete effektivt och kunna säga nej och dra
tydliga gränser, till exempel om när mobilen är på och av.

Bunta ihop alltihop till
ett paket och skriv avskräde på
och ge det till Gud. Törs man inte göra
fel törs man inte göra någonting till slut.
(Syndateologi enligt Martin Luther,
via Erik Aurelius)

… och sopraner.
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Körhelg i 1700-tals miljö
Lövstabruk  ligger  längs  
gamla  riksväg  76.
1  t.  norr  om  Uppsala.
45  min.  söder  om  Gävle.
w
En  gång  i  tiden  världens  
största  järnbruk.  Idag  ett  
av  Sveriges  bäst  bevarade  
1700-tals  samhällen.  I  13  
generationer  ägde  familjen  
de  Geer  Lövstabruk  med  
generationer  ägde  familjen  
omnejd  och  skapade  ett  
strukturerat  samhälle  med  
vacker  bebyggelse.
w
Erbjudandet  gäller  2014,  
minst  25  personer.
w
Mat  &  logi  genom
LEUFSTABRUKS  
VÄRDSHUS
w
I  Festsalen  finns  en  flygel.
Kostnad  för  stämning  
tillkommer.

Paketerbjudande
Paketerbjudande

I  en  härlig  miljö  erbjuder  vi  körer  möjlighet
att  öva  i  herrgårdens  festsal  samt  några  
grupprum.  I  paketet  ingår:
Dag  1   Förmiddagskaffe
  
Lunch
  
Eftermiddagskaffe
  
Två  rätters  middag
  
Logi  i  dubbelrum
  
Visning  av  herrgård  och  kyrka  
Dag  2   Frukost
  
Förmiddagskaffe
  
Lunch
  
  
Pris

1590:-
1590:-

INTERNATIONELLA
SÅNG- OCH MUSIKVECKAN
3-10 augusti 2014
Vi välkomnar duktiga och passionerade amatörer, också yngre.
Sektioner, ledda av professionella musiker: Stor kör,
orkester, träblås, stråkar. Plats: Geijerskolan, Ransäter
Konserter: 7/8 Ransäters k:a,
9/8 Sunne k:a, och sönd 10/8 musik i Ransäters k:a.
Musikaliskt huvudverk: F. Schubert: 0lVVD(VVGXU.
Upplysningar, pris, anmälningsblanketter m.m. på
geijerskolan.se eller tel 0552-30250 vx.

Kantorsutbildning

Start för den nya kantorsutbildningen som även inkluderar
Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker.
Studietid: fem terminer.
Vi erbjuder även utbildning på deltid/distans, bl.a. för studerande
med en tidigare musikutbildning.

Svenska kyrkans grundkurs

Kan även kombineras med förberedande kantorsutbildning.
På skolan finns även musiklinje och en mängd andra kurser.

Bokning  &  information
BOKA  UPPLAND
0295  203  00    |    info@bokauppland.com
www.lovstabruk.nu

GEIJERSKOLAN.se
684 93 Ransäter
Tel 0552-30250, info@geijerskolan.se

Svenska kyrkan är en del av

îĖħãōİ
ïĞİĈĬĖìĎĳď
Inspirationsdag 3 mars 2014

Är du kyrkomusiker, körsångare eller ”bara” intresserad av kyrkans musikliv?
Vill du veta mer om vad gåvorna till Svenska kyrkans internationella arbete används till?
Vill du tillsammans med andra fundera över hur fler av kyrkans musikevenemang kan bli tillfällen
när man kan stödja kyrkans internationella arbete med gåvor?
Då är Musik för världens skull något för dig! Måndagen den 3 mars samlas vi som både vill dela
musik och tro och fördela resurser för en mer rättvis värld.
Tid: Måndag 3 mars 2014 kl 9.30–16.00
Plats: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala.
Anmälan: Anmäl dig och fyll i uppgifterna på: anmalan.svenskakyrkan.se senast den
3 februari 2014. Välj område sknn och sedan Musik för världens skull.
Här hittar du en detaljerad inbjudan:
internwww.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/musik-for-varldens-skull
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KyrkokörsångarensABC

150 MUSIKTERMER

A cappella
Termen används för all typ av sång utan
instrument, även solosång, ordet är italienska
för ”som i kyrkan”.

Andante
En tempobeteckning som anger ett lugnt
tempo, en term som översatt från italienskan
betyder gående.

Accelerando (acc)
En italiensk term som betyder ökat tempo,
vanlig i rysk folkmusik.

Aria
Kommer från italienskan och franskans air,
luft. Solosång med ackompanjemang som
ofta ingår i opera och kyrklig musik.

Ackompanjemang (vardagligt komp)
Instrumental beledsagning för sångare eller
solistinstrument, kan vara stödjande eller
självständigt. Ordet kommer ursprungligen
från franska accompagner, ledsaga.
Ackord
En benämning på två eller fler toner som
klingar tillsammans, till exempel i ett visst
rytmiskt mönster. Ackord utgår från en
grundton och byggs upp av resterande toner
för att skapa olika harmoniseringar. Ordet
kommer från franskans accord.
Adagio
En mycket vanlig tempobeteckning inom
konstmusiken, innebär i notskriften ett långsamt tempo. Ordet är italienskt och betyder
sakta.
Ad libitum (ad lib)
En latinsk term som betyder efter behag,
anvisar på olika typer av handlingsfrihet i
noterna. Till exempel har en körledare i en
kör möjligheten att bestämma det musikaliska uttrycket.
Agnus Dei
Ordet är latin och betyder Guds lamm, ett
vanligt uttryck för Jesus inom den kristna
traditionen. Sjungs innan nattvarden i en
mässa.
Alla breve
Halvering av tidsvärde. Italienska och betyder ”i brevistakt”, det vill säga halvtakt.
Allargando (allarg)
Tänk bredare klang och långsammare tempo
när du sjunger i kör, ordet är italienskt.
Allegro
Kommer från italienskan och syftar på ett
glatt och raskt tempo.
Alt
Mörk kvinnoröst, kommer ursprungligen
från latinets altus och betecknar ett röstläge
eller en stämma i vokalmusik.
Amen
Ett ord från arabiska och hebreiska, ett
utrop/uttryck som finns både i Koranen och
Bibeln. Det betyder ungefär ”låt det så ske,
sannerligen”.

Arrangemang (arr)
Bearbetning eller strukturering av musik,
ofta menas en tolkning i noterad form av ett
befintligt material.
Artikulation
Tydligt uttal av ord.
A tempo
Åter till ursprungstempot, ordet är från italienskans tempo.

B

A prima vista (a vista, prima vista)
Italienska för ”vid första anblicken”, en musikalisk term som innebär att man spelar eller
sjunger efter noter vid första anblicken.

Baryton
Ett röstläge som klingar mellan tenor och
bas.
Bas
Mörk mansröst, betecknar ett röstläge eller
en stämma i vokalmusik.
Basklav (f-klav)
Basklaven är symbolen längst till vänster i
notsystemet som visar var tonen lilla f ligger
(på linjen mellan de två prickarna). Används
främst för tenor och bas i kör.
Benedicamus (eller Benedicamus Domino)
Ett latinskt ord som betyder ”låt oss prisa
Herren”, en uppmaning vid mässans slut med
svaret ”Gud, vi tackar dig”!
Bindebåge
Används vid notskrift och binder samman
notvärden.
BPM (engelska Beats Per Minute)
Antalet taktslag per minut i till exempel ett
musikstycke, ett sätt att definiera ett musikstyckes tempo.
Barock
En kulturhistorisk epok inom musiken från
slutet av 1500-talet och in på 1700-talet. Kännetecken på barockmusik är dess jämna puls
(lätt att stampa takten till) och terrassdynamik, det vill säga plötsliga växlingar mellan
starkt och svagt. Stora kompositörer är Bach,
Händel, Monteverdi, Vivaldi, Telemann.

,ZSLPLÚSTÌOHBSFOT"#$t4BNNBOTUÊMMUBWFMFWFSOBQÌLBOUPSTMJOKFOWJE.FMMBOTFMTGPMLIÚHTLPMB
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KyrkokörsångarensABC

150 MUSIKTERMER

Kantorsstudenter bakom ABC

A

tretton och diminuendo i slutet av frasen, och glöm inte bort att gå in i codan”.
Därför har vi på kantorslinjen i Mellansel
gjort en förklaring på vad orden betyder.
I alfabetisk ordning kommer ni att få ta
del av dessa begrepp i Körjournalen under
hela 2014.

tt sjunga i kör kan vara fantastiskt roligt men också en
stor utmaning som kräver
engagemang och vilja. Det
är inte alltid självklart att
förstå vad körledaren vill säga med alla
dessa musiktermer; ”tänk fortissimo i takt

Fr v Andreas Leek, Irina Skirpo, Aron Nygren,
Linnea Grahn, David Winander, Rebecca
Asplund, John Holmquist, Daniel Svedberg,
Jonas Wassermann

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 2 000:- per dag om kören
är medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. För icke medlemmar är priset
3 000:- per dag. Birgitta nås på brb@sjungikyrkan.nu och 070-651 41 88.

Få besök
av körpedagogen
DIN KOMPLETTA NOTHANDEL

www.wessmans.com
Festen!
En dopmusikal

av Karin Runow

Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag

Umeå internationella
körfestival 17–21 juni 2014
Under midsommarveckan kommer vi att fylla Umeå
med sång i en festival med både bredd och höjd.
Vi har bjudit in internationellt kända körer, som också
håller workshops och seminarier. Tillsammans lär vi
av varandra och skapar festivalen medan den pågår
– för en kör gör ingen festival.

…
Bara
I början
vara barn
02

an

ex

börj

Come on
children!
Volym 1

av Karin Runow

Läs mer och anmäl ditt intresse på:
www.umeachoraldream.se

Volym 2
av Karin Runow

Volym 3

av Karin Runow

De

Mu
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mo

En barnmusikal av Karin Runow

EN
DA

av
Karin Runow

Ogräs i
rabatten

dom.

ens barn

till jord

ST
FÖ
R PÅ
Runo
SEEN
w Me
DE
dia
AB
Tel
08-73
0 24

…en resa

En mässa
för stora och små

rig

Copy

En musik

ht:

Lyssna och ladda hem demo-noter på hemsidan!
www.runowmedia.se
al av Karin

Runow
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Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

Täta förbindelser
kring kyrkosången
i Uppsala stift
– Det kan bara bli bättre. Vi har en
engagerad styrelse som vill mycket,
säger Åke Berglund, ordförande i
Uppsala stifts kyrkosångsförbund.
Han är full av tillförsikt vad gäller
förbundet, som lever i goda samarbeten.
I fjol fyllde ärkestiftets kyrkosångsförbund
– det äldsta i landet – 90 år, och firade med
att bland annat byta namn.
– Tidigare hette vi Förbundet kyrkomusik i Uppsala stift. Vi ville få in mer av kyrkosången och göra namnet mer likt andra
kyrkosångsförbunds, säger Mia OldebergHuusko.
Hon är stiftskonsulent för musik och sitter som sekreterare i styrelsen för UKf, som
förbundet numera förkortas.
Vi träffas på stiftskansliet i Uppsala, just
efter att Mia och Åke deltagit i ett av UKf:s
styrelsemöten. Det är här styrelsen brukar
träffas, samarbetet med stiftet är tätt.
– Jag förstod redan när jag började här
för fem år sedan att detta är en stor arbetsuppgift, berättar Mia.
Framför allt blir det mycket roddande
i samband med UKf:s årliga evenemang;
koristkurs, kördag för killar, ungdomskörhelg och kyrkomusikalisk sommarkurs.
– Sommarkursen handlar om kyrkomusikerrekrytering. Vi har mycket körledning,
även barnkörmetodik, men också orgel,
piano, musikteori och sång.

Kollekt i påsk
Kollektdagen 2014 är kanske ett tecken
på kyrkosångsförbundets goda ställning i
stiftet. Då kyrkostyrelsen har beslutat om
rikskollekt på Kyndelsmässodagen, den
tidigare kollektdagen, fick stiftet välja en
annan dag för UKf. Det blev påskdagen. I

10

Styrelsen för Uppsala stifts kyrkosångsförbund har sina sammanträden på Stiftets hus
i Uppsala.
Prästen Åke Berglund är ordförande. Stiftskonsulent Mia Oldeberg-Huusko är sekreterare i styrelsen.

bästa fall ger det lika mycket pengar, hoppas Mia och Åke.
– Vi uppmuntrar körerna att göra något
extra på påskdagen, att lyfta körsången i
församlingen.
Att synliggöra påskdagen som körsångsdag känns bra, tycker Åke.
– Påsken blir inte ens halv om man bara
sjunger på långfredagen.
Också studieförbundet Sensus har en
adjungerad i UKf:s styrelse, och Sensus
har i höst tagit sig an medlemsregistreringen. Tidigare har Mia skickat brev till
körledarna med ett erbjudande att vara
medlem. Nu har Sensus skickat faktura till
församlingarna.
Åke var till en början skeptisk.
– Min tveksamhet gällde att det blir en
monopolställning. I våra trakter i Hälsingland finns det en del körer som är anslutna
till Bilda. Men än så länge är vi helt klart
vinnare på detta.
Nu finns en vettig statistik att tillgå,
även om den än så länge bara är på grupp-

nivå. Intäkterna har också ökat kraftigt,
vilket Åke ser som viktigt.
– Vi har många idéer, men när vi ska
realisera dem är det ofta pengar det stupar på.

Motioner och varning
Gratis var det dock att skicka in motioner
till Sveriges Kyrkosångsförbunds stämma i
höstas – UKf skrev två och är relativt nöjda
med mottagandet (läs mer i Körjournalen
nr 6/13). Gratis var dock inte nummerupplysningen 118 700, som UKf knappast har
haft nytta av och som Mia och Åke varnar
för. Företaget tycks sikta in sig på bland
annat ideella föreningar och använder sig
av metoden ”vi vill bara kolla att uppgifterna är korrekta”. Sen kommer fakturan.
I UKf:s fall gick det till inkasso. Åke med
flera har haft mycket kontakt med företaget
och lyckats få inkassokravet hävt.
– Jag sa till chefen där att nu blir jag
pensionär så nu kan jag hålla på hur
mycket som helst med det här …
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Uppsala stifts kyrkosångsförbund

Uppsala stifts
kyrkosångsförbund
Bildat: 1922
Antal medlemmar: Nu 191 körer, rekrytering/registrering pågår
Återkommande verksamhet: Koristkurs i januari, ungdomskörhelg, kördag
för killar, kyrkomusikalisk sommarkurs,
vartannat år kördag för vuxna i samband med förbundsstämma
Barn- och ungdomssektion: Nej, men
två förbundsdirigenter för barn och
unga
Informationskanaler: Utskick till kyrkomusiker, information på stiftets och
Sveriges Kyrkosångsförbunds hemsidor samt i Körjournalen
Styrelse: Ordförande (präst), fem förbundsdirigenter (tre för vuxenkörer – en
i varje landskap, två för barn och unga),
fem ledamöter (tre körsångare, två körledare) samt en adjungerad från stiftet
och en från Sensus. Styrelseledamöterna väljs på två år.
Medlemsavgift: 300 kr per församling
i grundavgift inkl en kör, därutöver 150
kr för barnkörverksamheten, 150 kr för
ungdomskörverksamheten samt 150 kr
per vuxenkör/ensemble
Logotype: En provisorisk efter namnbytet, kanske blir det en annan så
småningom
Intäkter: Medlemsavgifter, en stiftskollekt samt enstaka andra kollekter

Mycket under 2014
Men hellre ser han framåt. Diskussioner
om ett eventuellt samarbete med Svenska
kyrkans internationella arbete har inletts.
I juni firar stiftsgården Undersvik i Hälsingland 70 år med en körhelg med Anders
Nyberg. I höst är det dags för kyrkomusiksymposium i Uppsala och inför den barnmusikal som ska framföras där inbjuder
UKf till en kördag.
Denna kördag är ett samarbete med
flera intressenter. Utöver stiftet, UKf och
Sensus är även Kyrkomusikernas riksförbund och domkyrkoorganisten med. Dessa
har också ett gemensamt kalendarium
med ett 15-tal punkter om kyrkomusik i
Uppsala stift under våren. UKf är huvudansvarig bara för några få, men står på ett litet
hörn ändå bakom hela programmet.
Med andra ord: Samarbeten står i centrum kring kyrkosången i Uppsala stift.
Text och foto: Marita Sköldberg
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Undersviks kyrka har, liksom de allra
flesta kyrkor, ingången i väster och
altaret mot öster.

Hela kyrkan
är en symbol
Portaldjävlar, bloddrypande krucifix
och snittblommor som offer. Det
var några av symbolerna i kyrkan
som deltagarna i UKf:s koristkurs i
Undersvik fick lära sig om.
Undersviks kyrka är från slutet av 1700talet, en tid då många kyrkor byggdes, och
de skulle helst vara större än den i grannsocknen.
– Det fanns en stor framtidstro, man
byggde för att man skulle bli fler, berättade Nina Carlsson Garlöv, stiftskonsulent
i Uppsala stift, i sitt symbolpass under
koristkursen.
Varje kyrkorum i sig är en stor symbol,
och väderstrecken spelar en viktig roll, förklarade hon.
– Väster är världens väderstreck, där
finns allt som omger oss och allt vi vill
lämna, som inte ska med in i kyrkan.
Därför har många kyrkor, särskilt stora
katedraler, portaler med djävlar och troll.
De ska fastna där och inte följa med in. Det
finns också helgon, som ska hålla det onda
borta.

Stiftskonsulent Nina Carlsson
Garlöv berättade om symboler i
kyrkan, och kom även in på den
moderna Frälsarkransen.

Mot soluppgången
Väl inne i kyrkan går vi mot öster, som är
den nya tiden, soluppgången, återfödelsen.
Och vi går på den heliga vägen, Via Sacra.
– När kören går i evangelieprocession
med kors och ljus, mot öster, går ni ljusets
och uppståndelsens väg och för in ljus och
hopp till folket.
Den heliga vägen är i de lutherska kyrkorna även lärandets väg. Vid sidorna finns
bänkar där människor behövde sitta, när
Ordet efter reformationen fick en mycket
större betydelse.
Under samma period, 1600-talet, kom
predikstolarna. Prästen behövde höras och
synas ordentligt när han förkunnade och
kom med viktiga meddelanden om vad
som hänt och skulle hända i samhället.
Många predikstolar kom som lån – det vill
oftast säga krigsbyten – från andra länder i
Europa, enligt Nina.
Under altartjänsten stod prästen förr
hela tiden vänd mot altaret, mot öster. Men
på senare tid har symboliken förändrats,
och nu står prästen delvis med Gud, vänd
mot församlingen.
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Offrar blommor
Altaret har flera symboler, bland annat för
krubban, platsen för Jesu födelse.
– Men framför allt är altaret det gamla
offeraltaret där man offrade djur till Gud,
och symbolen finns kvar. Men i och med
Jesus, det slutgiltiga offret, behöver vi inte
offra. Det enda offer vi kostar på oss är
blommor, det ska vara snittblommor på
altaret.
Nattvardsfirandet har fått en renässans
i Svenska kyrkan de senaste hundra åren. I
början av 1900-talet firades nattvard bara
en gång om året, men bland annat Nathan
Söderblom, ärkebiskop 1914-1931, stod för
en förnyelse av hela liturgin.
De senaste decenniernas stora symbolförnyelse är ljusbärarna. Den första i
svenska kyrkor tillverkades till Uppsala
domkyrka 1968 och därefter spreds seden
mycket snabbt.
En ännu nyare symbol är Frälsarkransen, ett slags radband med olika meditationspärlor som biskop Martin Lönnebo
skapade som armband, och som fått efterföljare i många storlekar, även i Undersvik.
– Vi ska få en Frälsarkrans av stenar
härutanför.
Text och foto: Marita Sköldberg

Triumfkrucifixet i Undersviks kyrka
är från 1200-talet. Det är placerat på
södra väggen i koret. På medeltiden
var de ofta mycket segervissa triumfkrucifixen placerade i gången, just
före koret. Efter digerdöden på 1300talet kunde man inte identifiera sig
med triumfkrucifix med strålglans,
så de byttes ut mot krucifix med en
mycket lidande Jesus. På 1600-talet
bytte en del tillbaka.

Predikstolar kom in i kyrkorna under 1600-talet, då
ordet efter reformationen blivit centralt i kyrkan.
Många var krigsbyten från andra länder. Duvan ska
ge andens inspiration till predikanten.

ENGLUNDS TIDIG MUSIK

Körledare!
Varför inte framföra något
passionsverk av jubilarerna
G A Homilius (t ex Johannespassionen)
C Ph E Bach (t ex Matteuspassionen)
Veckoslutskurs på Järlåsagården
6 - 8 mars William Byrd
kör- och instrumentalensemble
För mer info: 076- 29 529 89
englunds@tidigmusik.se
www.tidigmusik.se

INTERNATIONELLA
SÅNG- OCH MUSIKVECKAN
3-10 augusti 2014
Vi välkomnar duktiga och passionerade amatörer, också yngre.
Sektioner, ledda av professionella musiker: Stor kör,
orkester, träblås, stråkar. Plats: Geijerskolan, Ransäter
Konserter: 7/8 Ransäters k:a,
9/8 Sunne k:a, och sönd 10/8 musik i Ransäters k:a.
Musikaliskt huvudverk: F. Schubert: 0lVVD(VVGXU.
Upplysningar, pris, anmälningsblanketter m.m. på
geijerskolan.se eller tel 0552-30250 vx.
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Kantorsutbildning

Start för den nya kantorsutbildningen som även inkluderar
Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker.
Studietid: fem terminer.
Vi erbjuder även utbildning på deltid/distans, bl.a. för studerande
med en tidigare musikutbildning.

Svenska kyrkans grundkurs

Kan även kombineras med förberedande kantorsutbildning.
På skolan finns även musiklinje och en mängd andra kurser.

GEIJERSKOLAN.se
684 93 Ransäter
Tel 0552-30250, info@geijerskolan.se
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Stiftsgården Undersvik i Hälsingland välkomnade
till koristkurs i vacker vinterskrud.

Magnus Natander, kaplan på
Undersvik, bryter brödet i
söndagens mässa.

Korister på kurs lär om toner,
noter, ritualer och roller
Uppvärmning, tonbildning, notläsning, kyrkans symboler, samtal om
frivillighet, mässa, och sång förstås.
Allt hinns med under den årliga tvådagars koristkursen på stiftsgården
i Undersvik som Uppsala stifts kyrkosångsförbund arrangerar.
– Jag önskar att alla nya körsångare får
möjlighet att gå en sån här kurs, säger Arja
Philipsson övertygat just efter avslutningen
på söndag eftermiddag.
Hon har sjungit i Strömsbro kyrkokör
i ett halvår och hennes körledare frågade
om hon ville åka på kursen. Här har hon
lärt sig om både noter och ritualer i gudstjänsten.
– Det här är ett ypperligt tillfälle att gå
igenom och få förståelse.
Bland mycket annat får varje deltagare 25

minuters enskild sång med en sångpedagog.
– Det var helt fantastiskt givande, jag
var osäker på min röst och hon kunde
direkt säga att det där klarar du av.

Både för nya och erfarna
Det är dock inte bara nybörjare som är med
på kursen. Ungefär halva Hamrånge kyrkokör deltog, och många av dem är garvade
korister. Sven-Rune Dehlin har sjungit i kör
sedan han var 17 och nu är han 71. Även
han tyckte att kursen gav mycket.
– När man inte kan tekniken riktigt sliter man på rösten.
Hans körkompisar Rose Geschwindt
och Janne Olsson är också nöjda.
– Hade vi en sån här vecka per år skulle
vi bli hur bra som helst! säger Janne.
Han skulle gärna haft mer körsång i stället för samtal om frivillighet och symboler,

säger han, även om det också var bra.
Rose håller inte riktigt med.
– En del uppfattar det nog som en ahaupplevelse att vi körsångare är frivilliga,
säger hon om samtalet.
– Ja, jag har aldrig tänkt i de banorna,
bekräftar Sven-Rune.
Frivilligsamtalet fick många olika tankar
att komma upp till ytan. Arja Philipsson
önskar att de anställda i församlingen inte
vore så anonyma, att hon skulle få veta
deras roller och bli sedd.
– Jag vet inte ens vad någon heter.
Kanske kunde någon komma till kören
och berätta till exempel om vaktmästeriet.
Man kan göra en liten plan för hur man
introducerar dem som är nya. Kanske kan
någon annan körsångare få uppgiften att
introducera, och det kan finnas ett informationsblad.

Från vänster Janne Olsson från Hamrånge kyrkokör, Sven-Rune Dehlin från Hamrånge kyrkokör, Arja Philipsson från Strömsbro kyrkokör i Gävle
och Rose Geschwindt från Hamrånge kyrkokör.
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Sverige runt med Kyrkosångsförbundet
Rutinerade ledare
Det var stiftskonsulent Nina CarlssonGarlöv som höll i både samtalet om att vara
frivillig och ett pass om symboler i kyrkan
(läs mer på sid 11). Hon kommenterade
också de olika delarna i söndagens högmässa, som firades tillsammans med ett
50-tal konfirmander som var på läger på
gården.
Nina medverkade på koristkursen för
första gången, annars är ledarna gamla i
gården. Stiftskonsulenten Mia OldebergHuusko är motorn i arrangemanget, och
vid sin sida har hon Barbro Björklund,
förbundsdirigent i Uppsala stifts kyrkosångsförbund och sångpedagogen Karin
Ingebäck. Även Marie-Louise Nilsson, kyrkomusiker i Undersvik, var med och hade
enskilda sångstunder med korister.
Koristkursen har funnits i många år,
och har sitt ursprung i häftet ”Mitt i kören
– mitt i kyrkan” som Sveriges Kyrkosångsförbund gav ut 1996.

Känner takten
– Vilken oktav är vi i nu, frågar Mia Oldeberg-Huusko deltagarna i passet Takt & ton,
just när de har sjungit orden ”Följer före” i
ett lågt röstläge.
– Lilla, hörs spridda röster i rummet.
Här får deltagarna lära sig om noter,
takter, oktaver och tonarter på ett grundläggande sätt. De får gå runt och sjunga i
olika takter, klappa och känna pulsen.
Gå Du Axel Efter Håkans Fisskar är
en ramsa om tonarter som Mia lär ut (ett
korsförtecken är G-dur, två är D-dur och
så vidare). Den finns också med i det lilla
kompendium som alla får.
På kvällen träffas alla åter i samma rum.
Det blir önskepsalmer som Må din väg gå
dig till mötes och Stad i ljus till Eva Björks
pianoackompanjemang. Erik Björk berättar
om det forskningsprojekt lett av stressforskaren Bo von Scheele som deras kör i
Söderhamn varit med i.
– Alla i kören fick en pulsklocka. När vi
sjöng följde pulsen med tempot, alla följde
med som i en stor våg. Grunden till det är
andningen, pulsen regleras utifrån in- och
utandning.
Erik Björk frågade vilka argument han
skulle ge till någon ute på stan att börja
sjunga i hans kyrkokör. Listan blev lång:
Det är roligt, man mår bra, gemenskap, du
lär känna nya människor, det blir körresor,
det är en fantastisk sammanhållning, vi har
en så bra körledare, de gyllene ögonblicken
när allt stämmer ... En del förslag lades
också fram: Ordna prova-på-dag, gå ut på
krogen och sjung, hitta en form för att lära
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Det är inte bara glada miner
som gäller under uppvärmningsövningar.

Barbro Björklund, förbundsdirigent i Uppsala stifts kyrkosångsförbund,
ledde sångövning under koristkursen.

ut baskunskaper i notläsning, stå på gågatan och ragga tenorer till kören – skriv en
insändare som kommer i tidningen samma
dag. Och se glad ut när du sjunger!

Egen verktygslåda
Sångtekniken under kursen stod Karin
Ingebäck och Barbro Björklund för. Karin
hade förberett ett antal övningar om hållning, avspänning, andning och klang samt
några sångövningar.
– Det här är er egen lilla verktygslåda,
det är inte meningen att ni ska göra allt
detta på körövningen. Men gör inte en och
en halv timme i morgon och sen aldrig
mer, utan sätt äggklockan på fem minuter

och gör det varje dag.
Barbro Björklund drillade koristerna i
stämsång. Hon ville hitta den rätta klangen.
Mörker är brist på ljus med text av Margareta Melin och musik av Jonas Nyström var
en av de två sånger som övades.
– Den är ur boken Kärnord. Alla texter
är av Margareta Melin och musiken av
olika kompositörer. Vi har använt den jättemycket i vår församling, det blir som ett
slags meditationer.
Efter ett par timmars jobb i två
omgångar var Barbro till slut nöjd. Ett
vackert leende spred sig i hennes ansikte.
Och så var koristkursen slut.
Text och foto: Marita Sköldberg

Karin Ingebäck, sångpedagog och operasångerska, hade uppvärmning för kropp
och röst båda dagarna under kursen.
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Nyheter

Projektet Rösträtt är ett samarbete mellan
Malmö Högskola, UNGiKÖR och Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. Det finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Rösträtt är en insats för musik på små
barns villkor. När projektet nu går in på
tredje och sista året inbjuds till en nordisk
konferens & barnmusikfestival i Malmö
15–17 maj.
Den tar avstamp i Barnrättskonventionens paragrafer om barns rätt att uttrycka
sin röst och barns rätt till kultur och musik
och vänder sig till alla som har barn, är
barn eller arbetar med barn och musik.
Hittills har Rösträtt bland annat byggt
modeller för att arbeta med musik på
många förskolor runt om i Skåne, haft en
galakonsert i Baltiska hallen i Malmö med
nyskrivna sånger av, med och för barn och
professionella musiker/kompositörer samt
en rikskonferens ”Hela förskolan sjunger”.
I höstas startade Malmö högskola en
förskolelärarutbildning med musikprofil.
Arbetet pågår också för att hitta permanenta lösningar för att fortsätta med Rösträtt.

Körmästerskap
under musikfestival

Foto: Alexandra Nicolaides

Riksförbundet Unga Musikanter arrangerar 23–25 maj musikfestivalen MusikRUM
i Västerås. Festivalen, som äger rum för
femte gången, riktar sig till musik- och kulturintresserade ungdomar mellan 7 och 25.
MusikRUM
innehåller
konserter,
parad, workshops, blåsorkestertävling och
ett körmästerskap. Körmästerskapet äger
rum fredagen den 23 maj. Det finns fem
tävlingsklasser utifrån ålder och de tävlande körerna sjunger också gemensamt i
en storkör under festivalens välkomstkonsert.
Enligt arrangören kommer 1 500–3 000
deltagare till MusikRUM varje år. Besöksantalet på festivalen brukar uppskattas till
cirka 15 000.
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Foto: IKON

Barnmusikfestival
med Rösträtt

Världens fest i Växjö 4-6 juni 2010.

Körer ska stärka
internationellt arbete
Svenska kyrkans internationella
arbete och kyrkans musik ska
stärka varandra. Det är målet med
projektet Musik för världens skull,
som kyrkokansliet har tagit initiativ
till. I mars inbjuds till en idédag och
till fastan kommer en specialskriven sång.
I mitten av februari ska den vara klar, fastelåten som ska kunna sjungas av alla körer
under fastetiden. Den som skriver den
heter Helena Andersson Bromander och
är musiker och projektledare för Musik för
världens skull. Men fastelåten är bara en
liten del av ett större projekt.
– Människor som kommer till kyrkans
musikevenemang är en grupp som inte
alltid vet att Svenska kyrkan är en av de
största organisationerna i Sverige som jobbar med internationell verksamhet. De ska
få uppleva kyrkan som en internationell
aktör, säger Helena.
Konkret vill projektet få körer och
församlingar att i samband med konserter
och musikgudstjänster berätta om och ta
upp kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.

Meningsaspekt
Helenas önskan är att musikverksamheten i
församlingarna ska få pengar inom församlingsbudgeten, så att kollekter och inträden
inte går till detta ändamål. Hon tror att
både musikerna och kyrkobesökarna vinner på det.
– När människor får bidra till att
mänsklig värdighet stärks får man en
starkare känsla av mening.
Det är viktigt att berätta om vad kollekten går till, anser Helena. Arrangören kan
välja att ge kollekten som allmän gåva till
det internationella arbetet, eller att öronmärka pengarna till något av de teman eller

projekt som finns listade på Svenska kyrkans hemsida. Ett tema är katastrofinsatser.
– Vad gäller katastrofinsatser har
Svenska kyrkan en otrolig möjlighet att
finnas på plats genom samarbetet i ACTalliansen. Det är ett globalt nätverk med
130 kyrkor och kyrkliga organisationer.

Information och inspiration
Musik för världens skull bjuder nu in till
en inspirationsdag i Uppsala för kyrkomusiker, körsångare och andra som är intresserade av att göra musik för världens skull.
Dagen har tre ingredienser: medarbetare
inom det internationella arbetet ska informera om vad kyrkan gör, två personer som
lokalt har jobbat länge med att via musiken
samla in pengar till det internationella
arbetet ska inspirera och deltagarna ska få
utbyta erfarenheter med varandra.
Ett exempel på Musik för världens skull
är när Stockholms stift den 29 mars uppmärksammar fasteinsamlingen. På Centralen i Stockholm ska Svenska kyrkan ha en
monter och förhoppningen är att många
körer runt om i stiftet på sina lokala torg,
t-banestationer och andra offentliga platser
ska sjunga och berätta om det internationella arbetet.
Helena har kontakt med flera stift och
vet att en del lokala församlingar redan har
fattat beslut om att låta kollekterna vid alla
konserter under 2014 gå till Svenska kyrkans internationella arbete.
– På lokal nivå puttrar det, vår förhoppning är att det blir en rörelse som man kan
utvärdera och utveckla.
Huruvida det blir mer specialskriven
musik återstår att se.
– Kanske blir det till exempel någon
mässmusik på längre sikt. Kanske finns
det någon kyrkomusiker därute som redan
skrivit en mässa om delande?
Marita Sköldbergw
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I körsvängen

Sing-along-Messias och nytt oratorium
i helgens musikfest
Händels Messias del 1 samt Hallelujakören
står på programmet i årets Sing-alongkonsert under kyrkomusikfesten Jubilate
i Stockholms stift i helgen. Konserten är i
Tyska Sankta Gertruds kyrka den 31 januari.
Orkestern kommer från Österåker-Östra
Ryds församling, alla som kommer utgör kör
tillsammans med S:t Johannes kammarkör

och en av Tyska församlingens körer.
Som Körjournalen rapporterade i förra
numret framförs under helgen också ett
nyskrivet oratorium som beställts av Stockholms stifts kyrkosångsförbund. Musiken är
gjord av Paula af Malmborg Ward till texter
av unga medlemmar i några församlingar.

Lussade i Norge
Solberga Ungdomskör är en aktiv luciaspridare. 6–9 december var kören i Norge på
Lucia-turné. 14 ungdomar mellan 15 och
26 år lussade i kyrkor i Stavanger och Bergen. Gudstjänsterna anordnades av Svenska

Kyrkan i Oslo.
Solberga församling, där kören hör
hemma, ligger i Kungälvs kommun i
Bohuslän. Förra året var kören i Wales på
luciaturne.

Solesmes-bröder ger kurs Skara
Sedan många år har grupper av kyrkomusiker och präster från Sverige besökt benediktinklostret S:t Pierre i Solesmes i Frankrike. Klostret har Vatikanens uppdrag att
vårda den romersk-katolska kyrkans arv av
gregoriansk sång. För första gången kommer nu medlemmar från kommuniteten
till Sverige. Det sker i tusenårsjubilerande

Skara stift i höst. Till jubileumsdagarna i
slutet av augusti kommer abboten fader
Philippe Duval och 19–21 september bjuds
sedan in till en liturgisk helg, som tre av
bröderna kommer att leda.
Helgen får sin prägel av den gregorianska
sången, undervisning om gudstjänsten, ekumenisk teologi och själavårdande samtal.

Körjournalen Utgivningsplan 2014
Nr
1
2
3
4
5
6
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Materialdag
9 januari
27 februari
17 april
14 augusti
2 oktober
13 november

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

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

Hallå där
Ylva Sarri i Kiruna,
sopran i kören
Sámi Jienat som
fått 2013 års kulturstipendium från
Samiska rådet i
Svenska kyrkan

Grattis! Hur känns
det att få kulturstipendiet?
– Det är helt
fantastiskt, det är
oerhört roligt att någon har lagt märke till
det jobb vi gör! Visst är pengarna, 10 000
kronor, välkomna – för en enda körövning
har vi stora kostnader, framför allt för resor.
Men det speciella är att det här inte är ett
bidrag som vi har sökt utan att någon har
uppmärksammat oss.
Berätta om Sámi Jienat!
– Vi är en kör med deltagare som är spridda
över Sápmi. Kören jobbar projektorienterat,
vi träffas tre-fem gånger per år. Vi har bland
annat haft jojkprojekt och psalmprojekt. Det
senaste var ett körverk med utgångspunkt
från multikonstnären Nils-Aslak Valkeapää.
Det heter Bön för jorden på svenska och
innehåller både musik och dikter. Urpremiären var för två år sedan. Nu har vi just startat
ett nytt jojkprojekt. Vi har olika dirigenter, det
beror på vilket projekt det är.
Kören är en egen förening. Bidragsgivare
är bland andra sametingen och kulturråden
i Sverige och Norge. Kören har medlemmar
från både svensk, norsk och finsk sida och
träffas på olika platser i Sápmi. Vi är cirka
60-talet medlemmar, när vi samlas brukar vi
vara 15–40 stycken.
Hur startade kören?
– Det kom en förfrågan till en befintlig kör i
Nordnorge om att delta i en musikfestival i
Danmark. Körledaren sa att ”jag åker inte
med ett så litet underlag”, och då gick körsångarna ut med förfrågan till folk de kände.
Under resan växte det fram en tanke om att
fortsätta. Kören startade 2002.
När framträder ni?
– Vi har bland annat varit med på Samiska
kyrkodagarna, vid Sametingets öppnande
i både Sverige och Norge, urfolksfestivaler,
Jokkmokks marknad – det handlar om vem
vi får frågan från. Vi var i Amerika i somras
och sjöng på en festival i Michigan, men då
kunde jag inte vara med.
Vad sjunger ni på för språk?
– Samiska. Vi gjorde en psalmskiva 2005,
den enda skiva vi gett ut, och där sjöng vi
på olika samiska språk. Jojken kan innehålla
både ord och inte ord, och man jojkar på
olika sätt på olika håll. Men alla deltagarna
härstammar från det nordsamiska området
och kommunikationsspråket är nordsamiska. Alla kan inte samiska, men vi är vana
vid att tolka.

Kerstin Nordmark i hätta, Elisabet JosefsText: Marita Sköldberg
son i fläta, samt Patrik Pettersson.
Foto Karin Bodin.
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Ryssby kyrkokör
100 år

H

östen 1913 startade kantor Hilding Herthelius Ryssby kyrkokör.
Kören hade sin debut på julottan
samma år.
Andra advent 2013 firade Ryssby kyrkokör 100 år med jubileumskonsert i Ryssby
kyrka. Till konserten var alla tidigare körsångare inbjudna att vara med och sjunga
i de klassiska sångerna. Korister från hela
södra Sverige hade kommit för att ännu en
gång bli en del av en sjungande gemenskap.
Konserten inleddes med Veni Emmanuel
och Flor Peeters Entrata Festiva. Den stora
kören sjöng klassiska adventssånger, allt
från Hosianna och Bereden väg för Herran
till den sång som var den första som Ryssby
kyrkokör sjöng på julottan 1913: Giv mig ej
glans, ej guld, ej prakt.
De körsångare som är aktiva i kören idag
sjöng några sånger av nyare årgång, bland
annat Koppången (där Bengt Olausson spe-

Rebusmakare Jan Rudérus

Förnamnet vi sökte i Körjournalens sista Psalmrebus
är William
Notexempel 1 ger psalmnumret 106
(Jerusalem, höj upp din röst).
Notexempel 2 ger psalmnumret 105
(Hosianna, Davids son).
Notexempel 3 ger psalmnumret 736
(Ett litet barn av Davids hus)

œ

œ

kom - mer i Her - rens

# Notexempel 3

œ

barn

Körjournalen 1/14

œ

av

œ

S
C
H
U
B
ME
D L A R
A
N T
E
L
B O G S
A
E K
N G
A
T
A R
A T T
S
N
L B O K
R
I A
R
I
V
A R
N
S
U T A



namn.

œ

Da - vids

SCHWEIZISK
KANTON

F
G A P H A L S
L
R I S
O
A D A M S
L
D A L
K J O
M J A U
Ä
U
L
E N A
S Å
G L O B
R
G E N R E P
RÖ D L J U S
B
Ä
S P E
S H
S Y O
K V
A E
D D T

EN AV
BRA
EN
BIRGITS
KÖRICKE
STORA
ÖNSK- PLATSER ROLLER
VÄRD
SOLIST
I
KÖREN

KOM ÄNGEL MED
INGA SÅNA TONER SES
I DIN KÖR, VÄL? SÄLLAN
EN PLATS FÖR
UTAN
KANSKE MED
UPPTRÄDANDE
BERG
KÖREN C. B. CH.
KÄND FÖR SINA
NIO MEDITATIONER ÖVER
KRISTI FÖDELSE
GÖR MAN
I
VÄXTHUS
KORTASTE
TRALL
LÄSER
MAN
INTE
I
SYNAGOGAN

VAR INTE
"STILLA NATT"
TÄNKT SOM

FÖRST I
FÖRSTA
VASALOPPET

I JULGRÖTEN

SJUNGER
INGEN
SOM
JUSSI

KAN GÅ
OMLOTT
HÖRBAR
GLÄDJE

KIDRON

VILL
EKUMENEN

DRAGHJÄLP
FÅR VI AV
STILLA
NATT
LÅNGT
FÖRE
JUL

HÖRS
I MARSSERENAD

NÅS
VIA BRO
GUDS
EVIGA

ÖGAT
FINPUTSAS
VID

œ œ œ œ œ
J
œ œ œ
œ œ œ
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Julkorsordet 2013
ÄLSKADE JULSÅNGER

Vinnare i denna sista psalmrebustävling blev Ingbritt Karlsson, Väse, som i brevlådan får skivan Treasures med Eric
Ericsons kammarkör. Grattis!

Notexempel 2

Text och foto: Pernilla Janner
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Matematiken blir då 106 - 105 + 736 = 737
Psalmen 737 (Ej upplysta gårdar) är tonsatt av William
James Kirkpatrick. Av författar- och tonsättarregistret framgår att han är född på Irland som alltså är svaret på psalmrebusen i Körjournalen nr 6 2013.

Notexempel 1

för sådana. Kantor Oskar Janner fick
Musica Sacra, dirigentmodellen. Blommor
delades därefter ut till alla medverkande.
Efter konserten hölls ett födelsedagskalas i Ryssby församlingshem med god mat,
allsång, tal och sång och så klart födelsedagstårta. I församlingshemmet hade det
också gjorts en utställning med noter och
fotografier från kyrkokörens första 100 år.

lade fiol) och en alldeles nyskriven evangeliemotett som nuvarande körledaren Oskar
Janner komponerat speciellt för jubileet.
I gudstjänsten medverkade även brasskvartetten Sunnerbo Brass. Musikkonsulent Patrik Sassersson trakterade orgeln
med bravur.
Jubileumskonserten avslutades med att
kyrkorådets ordförande Bengt Gustafson
och Patrik Sassersson delade ut förtjänsttecken till de korister som uppfyllt kraven
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Oskar Janner leder allsång i församlingshemmet. I förgrunden förre kantorn Kjell Josephson.
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Vinnarna i Körjournalens julkorsord 2013 blev Ing-Marie Gallby i Eskilstuna, Urban Larson i Gunnarskog och Lena Stilgård i Lysekil. Vinsterna kommer med posten inom kort. Grattis!
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Delförbundsinfo
Uppsala stifts
kyrkosångsförbund
7–8 juni Körhelg ”Såsom i himlen – Live”
med Anders Nyberg och Jennifer Ferguson,
på Undersvik, som fyller 70 år
16–27 juni Kyrkomusikalisk sommarkurs i
Uppsala
Anm och info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
1 feb Övning projekt African Madonna för
ungdomskör
1 mars Övning projekt African Madonna för
ungdomskör
22 mars African Madonna framförs i Sankt
Lars kyrka i Linköping
22 nov Kördag, Mångfaldsmässa Yamandu
Pontvik, Skäggetorpskyrkan
Hemsida: (Kurser och mötesplatser)
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin
Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
Övriga frågor: Sekreterare Niklas Adell

Skara stifts
kyrkosångsförbund

Vad är på gång i ditt delförbund?
15–17 aug Sjöviksdagarna, Sjöviks folkhögskola, Dalarna. Förbundsstämma och repetition inför 90-årsfirande
17–19 okt 90-årsjubileumshelg med konsert, Västerås. Ungdoms- och vuxenkörer.
Bl a African Madonna och Olssons Te Deum
Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se
Viveka Sjödell
viveca.sjodell@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts
kyrkosångsförbund
5 april Barnkördag, Hovmantorp
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

7–9 mars Jubilatedagarna – kördagar för
vuxna körsångare, Nora. Sacred Concert
av Duke Ellington
21–23 mars Vinterläger, 10–18 år, Rättvik.
Repetition av African Madonna av Felicity
Laurence
5 april Barnkördag, ”Sånger i fastetid”, 6–10
år + föräldrakör, Västerfärnebo
26 april, Seniorkördag, Skultuna
10 maj, Barnkördag ”Skapelsen”, 6–10 år +
föräldrakör, Mora
17 maj Repetition och konsert African Madonna, Falun
24–25 maj Gospelhelg, Falun
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Stockholms stifts
kyrkosångsförbund

Svenska kyrkans
Gosskörförening

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund

Västerås stifts
kyrkosångsförbund

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

Hallands
kyrkosångsförbund

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund

Info: Mathias Thornander,
mathias.thornander@svenskakyrkan.se

Gotlands Körförbund

Info: Katarina Koos,
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fkl.se

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift

1–2 mars Barnkörläger på Gullbrannagården, med Jessica och Anders Nylander
8 mars ”Ja, må du sjunga…”, Hallands Kyrkosångsförbund firar 80 år med kördag och
ombudsmöte i Falkenbergs församlingsgård
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund

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

31 jan–2 feb Musikfesten Jubilate
28 mars Seminarium om barnkör med
Petter Ekberg
29 mars Barnkördag
30 mars Årsmöte i Storkyrkan, avslutas
med konsert
Info: Elisabet Brander,
elisabet.brander@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.stockholm.sjungikyrkan.nu

8 mars Årsmöte i Kvänum
15-16 mars Barn- och ungdomskörhelg*
*samarrangemang med Svenska kyrkans
unga
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

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

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund

8–9 mars Gospelhelg på Åh stiftsgård
30 april–4 maj Körresa till Wien (gemensamma kördagar inför resan 22 feb, 15 mars
och 12 april)
6–8 juni Barnkörläger på Åh stiftsgård
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
Hemsida:
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund
Info: Margareta Vintfjärd,
margareta.vintfjard@sensus.se

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

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund

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

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

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

Psalto Kristna Dansgemenskapen i Sverige
Info: Karin Bodin, bodin.kam@gmail.com
Hemsida: www.kdgs.org

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.

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

Körledarkurser i Malmö
Sveriges Kyrkosångsförbund är en av arrangörerna till de dirigent- och körledarkurser som ges årligen på Malmö Högskola. I år
är det 11–17 augusti som gäller. Mer information kommer i början på mars, håll utkik
på www.sjungikyrkan.nu eller
www.korcentrumsyd.se.

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

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

Riksfester 2015
Under Kristi himmelsfärdshelgen 2015,
15–17 maj, bjuder Kyrkosångsförbundet
åter in till riksfester. Det blir två fester, i
Borås och Örnsköldsvik. Tre kortare musikstycken av olika tonsättare är beställda
till evenemanget. Dessa kompletteras med
en varierad repertoar av gammalt och nytt,
däribland stycken av Egil Hovland, Karin
Rehnqvist, Felix Mendelssohn och André
Gouzes.
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Organisationsnummer
873201-0569

Ma

Bankgironummer
880-0617
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Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87,
peter.lundberg@svenskakyrkanlinkoping.se

Ungdomskörfestivalen
firar

10 år

med

Favoriter i repris
Malmö 2–4 maj 2014

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

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

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

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

Anmälan och mer info på www.sjungikyrkan.nu

Anmälan senast 20 februari
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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

Limericktävling

Skriv en

n i Gnesta
Den välljudande flickköre
rt fresta.
kan Malmöfestivalen säke
art,
För den saknar nåt helt kl
tsom i maj blev uppenbar
avresta.
när basar och tenorer var
d Hyllstam

limerick
vinn
festivaldeltagande!

Marie Englun

Limerick är en slags skämtvers uppkallad
efter staden Limerick på Irland. En limerick
ska ha fem rader och rimma enligt schemat
X X Y Y X. Den första raden ska sluta med
ett geografiskt namn.
Sveriges Kyrkosångsförbund inbjuder ständigt till nya körfestivaler. Närmast på tur
står Nationella ungdomskörfestivalen i S:t
Petri kyrka i Malmö. Körjournalen vill förgylla festivalen och utlyser härmed en limericktävling. Skriv en limerick där Malmö,
Skåne eller S:t Petri är orten och innehållet
på något sätt anknyter till ungdomskörfestivalen. Vinnaren får delta gratis* i en av
våra fyra kommande körfestivaler. Ett bokpris finns som alternativ.
Deltagare i tävlingen godkänner att
limericken kan komma att publiceras i
Körjournalen och även användas under
Sveriges Kyrkosångsförbunds körfestivaler.
Limericken måste vara skriven av den som
skickar in bidraget och varje person får
bidra med max två limerickar.
Den som vill ha inspiration kan titta in på följande webbsidor:
http://dagenslimerick.wordpress.com/
www.skrattnet.se/taggar/limerick
www.knep.se/limerick/

Skicka din limerick till:
kj@sjungikyrkan.nu eller Körjournalen,
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta så att vi har
den senast den 14 februari. Kom ihåg att
ange vilken vinst du önskar.
Juryn består av Marie Englund Hyllstam,
ledamot i SKsfs styrelse, och Marita Sköldberg, Körjournalens redaktör.
Vinnaren kontaktas personligen och presenteras i Körjournalen nr 2.

Tävla och vinn!

Välj mellan följande vinster (festivaldeltagande kan även ges bort
till annan person):
s Deltagande för en person i Nationella ungdomskörfestivalen i Malmö
2–4 maj 2014
s Deltagande för en person i Riksfest
för unga röster i Kristinehamn 15–16
november 2014
så$ELTAGANDEåFÙRåENåPERSONåIå2IKSFESTå
2015 i Borås eller Örnsköldsvik 15–17
maj 2015 (ort kan väljas senare)
så"OKENåLimerickar – att läsas per
vers av Hans Olov Ohlson (Black Island Books 2013)
*Vinsten omfattar festivalavgift inklusive mat, samt vad gäller Ungdomskörfestivalen och Riksfest för unga
röster även enkelt boende i skolsal
eller liknande. Noter inkluderas inte i
vinsten.

