
KÖRKÖR
OURNALEN 5/12OURNALEN 5/12

KYRKO

JJ

Lund satsar på barnkör
Sid 14

Magiskt i Skellefteå
Sid 4–5

Samisk ungdomskör
Sid 6–7

Barnkörfest i höstmålat 
Skara Sid 8–11



2 Körjournalen 5/12

Ledaren

Redaktörens rader

Jag sitter i flygplanet Katla, uppkallat efter 
en ännu aktiv vulkan på Island trots att 
jag personligen mest relaterar till Astrid 
Lindgrens eldsprutande drake i Bröderna 
Lejonhjärta …

Fascinationen över det säregna isländ-
ska landskapet lämnar få oberörda, jag hör 
hur det kommenteras på våra olika nord-
iska språk i planet. Kyrkomusiker från hela 
Norden samtalar om förväntningar, blandat 
med gamla erfarenheter, kring det Nord-
iska Kyrkomusiksymposiet.

Några timmar senare sitter jag i den 
fantastiska Hallgrimskyrkan i Reykjavik på 
en magnifik öppningskonsert. Nu känns 
det att vi är på Island. Landskapet känns i 
både arkitektur, språk och inte minst i det 
musikaliska. Det är mäktigt, stort, obegrip-
ligt, kargt, fascinerande och trollbindande 
om vartannat.

Dagarnas innehåll blandas av nordiska 
möten. Varje land har varsin morgonan-
dakt i de olika kyrkorna, seminarierna 
innehåller allt från körimprovisation till 
olika metoder att sjunga psalmer för barn 
och vuxna. Söndagen avslutas med fest-
gudstjänst där varje land skrivit ett nytt 
liturgiskt stycke var. Sverige avslutar med 
Exitus av Per Gunnar Petersson. Jag går 
därifrån berörd och uppfylld.

Sveriges morgonandakt med Klara 
ensemble från Lysekil innehåller både texter 
från Psaltarpsalmer och folkmusiktoner. 

Stycket om ”morgonrodnadens vingar” (All-
tid hos mig) bildar små diamanter i männis-
kors ögon … det är pärlande vackert ...

Alla vi människor bär med oss så kallade 
Magic Moments. När det där oförklarliga 
magiska, som man inte riktigt kan ta på, 
känns i kroppen. Vad är det som skapar 
dessa ögonblick, moments? Kanske är det 
byggt kring delaktighet och gemenskap? Vi 
träffas, på en plats där vi inte riktigt brukar 
vara, och någonting sker. Vi försöker mötas 
över språkbarriärer, kulturklyftor, organisa-
tionsmönster och riter och någonting sker! 
Jag tror att det är musiken. Jag är övertygad 
om det! Musiken vet inte om att den kom-
mer från Finland eller Danmark. Musiken 
vet inte om att den brukas på ett speciellt 
sätt i Norge jämfört med Färöarna. Musi-
ken vet inte vad syftet är med den i Sverige 
eller Island. Den verkar i sig själv och bara 
ÄR. Då händer också något med oss som 
finns runt omkring, oavsett om vi är koris-
ter, musiker eller bara rena konsumenter. 
Dessa musikaliska delar blir till en enhetlig 
kropp. 

Vi i Kyrkosångsförbundet arbetar 
ständigt på dessa brobyggen och möten. I 
gudstjänster, på Vintermöten, riksfester för 
barn och vuxna, ungdomskörfestivaler och 

i andra sammanhang, på riksplanet och i 
delförbunden.

De nordiska mötena är en viktig del i allt 
detta. På Island bjöds musiker från hela 
Norden in. 2014 är det koristernas tur. Då 
blir det Nordisk Kyrkosångsfest på Färö-
arna. Jag är övertygad om att jag kommer 
att få uppleva Magic Moments även där. 
När de nordiska länderna möts blir det en 
brännpunkt. Något händer med oss män-
niskor via musiken.

Färöarna, förresten, där finns ju ingen 
Katla-vulkan, eller varma källor. Nej, men 
där finns ett landskap som får vem som 
helst att tappa andan, där finns sångvän-
liga kyrkor och inte minst en påbörjad 
repertoar inför 2014 som kommer att bli 
något som går utöver det vanliga. Det kan 
jag lova, för jag var 
nyligen där. Så håll 
utkik i Körjour-
nalen, mer infor-
mation kommer. 
Hoppas att vi ses på 
Färöarna 2014.

Sussi Redig 
Styrelseledamot i 

Sveriges  
Kyrkosångsförbund

Musiken vet inga skillnader, den ÄR
”Vi försöker mötas över språkbarriärer, kulturklyftor, organi-
sationsmönster och riter och någonting sker”

Ena söndagen 
sjöng jag i en 
riksfestkör 
tillsammans 
med 270 
andra. Det 
var him-
melskt! Sön-
dagen därpå 
sjöng jag i 
min kyrkokör 
tillsammans 
med nio 

andra (antalet korister har ökat med 43 pro-
cent i höst, men vi kan fortfarande ta emot 
fler). Som postludium sjöng vi Kanske en 
ängel av Py Bäckman och Leif Lundberg. Det 
var himmelskt!

Det finns tillfällen i varje kör då musi-
kens kraft blir särskilt uppenbar, då det blir 
en stämning i stunden som går utöver det 
vanliga.

Det känns roligt och viktigt att vara med 
på och skriva om riksfester och andra stora 
evenemang där hundratals glada körsång-
are träffas och sjunger tillsammans. Men 
det är ändå det vardagliga körlivet i Svenska 
kyrkan som är själen i Körjournalen. 

Glädjen över att överhuvudtaget få 
sjunga. Tragglandet vecka efter vecka – 
ibland rätt jobbigt, ibland alldeles under-
bart i all sin enkelhet. De extra roliga 
satsningarna. Tipsen om hur man kan 
utveckla rösten, eller organisera kören. 
Bekymren över saknade män och saknade 
pengar, och hur man kan lösa dessa brister. 
Gudsmötena när orden och tonerna blir till 
en mäktig lovsång eller ett skyddslöst Herre 
förbarma dig.

Det finns massor av allt detta och mycket 
mer i Svenska kyrkans körer. Jag känner 

bara till en bråkdel. Så berätta för mig om 
allt möjligt som har med körsång i försam-
lingarna att göra, så att Körjournalen kan bli 
fylld av denna sin själ på allra bästa sätt.

I mina allra mest sentimentala stunder 
kan jag tänka att jag inte vet om jag hade 
varit vid liv idag utan kyrkokörsången. När 
jag för närmare tre år sedan började sjunga 
i min kära kyrkokör och ungefär samtidigt 
blev redaktör för Körjournalen blev det 
början på en vändning i mitt liv. Körsången 
i kyrkan har kommit att betyda enormt 
mycket för mig. Jag vet att det är så också 
för många andra. Sådana berättelser vill jag 
också förmedla i Körjournalen. Och visa 
på musikens kraft inte bara i stunden, utan 
också för hela livet. 

Marita Sköldberg, redaktör

”Berätta för mig, så att  Körjournalen kan bli fylld av denna 
sin själ på allra bästa sätt”



3Körjournalen 5/12

Tidning för Svenska kyrkans körer.
Utges av Sveriges Kyrkosångs
förbund, SKsf.

Ansvarig utgivare Lena Fagéus

Redaktör: Marita Sköldberg
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta, 
Tel 07021 22 166
kj@sjungikyrkan.nu

Prenumerationer etc:
Förbundskamrer Agneta Lundell, 
Essunga Stallaholm 457  
465 98 Nossebro 
Tel 072727 12 12 
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Prenumerationspris:
132 kr/år (sex nummer). Rabatterat 
pris vid fler än 6 prenumerationer. 

Annonsbokning:  
Display i Umeå AB 
090711 512
Ola Tallbom  
ola.tallbom@displayumea.se

För information om annonser  
och prenumerationspriser
www.sjungikyrkan.nu

Design och produktion: 
www.mwgrafiskform.se

Tryckeri
Trydells
  www.trydells.se

Omslagsbild
Foto: Marita Sköldberg

Nästa nummer av Kyrkokörjournalen 
kommer den 5 december.

ISSN 11019670

Körkort Körsångaren

Kyrkokörjournalen
Nr 5 2012 Årg 23

Axplock på FN-dagen
24 oktober, dagen då denna tidning kommer ut, är det FNdagen. Dagen firas sedan 1948 
till minne av att FNstadgan trädde i kraft. I många kyrkor ges denna dag olika FNkonser
ter. Körjournalen listar några:
Gräshagskyrkan, Jönköping:
18.00 ”Bom sicka bom”. Konsert med barnkörerna Micropop & Popcorns, kaffe och fralla 
efteråt
Torups kyrka i Halland: 
18.00 FNkonsert med ungdomskören 
Asmundtorps kyrka utanför Landskrona:
18.30 FNdagen firas med den latinamerikanska mässan ”Esperanza azul”. Medverkan av 
Yamandú Pontvik och församlingens körer. Enklare måltid á 25 kr serveras i församlings
hemmet från 17.45
Starrkärrs kyrka några mil norr om Göteborg:
18.30 FNkonsert med bland annat församlingens barnkör
Carl Johans kyrka, Göteborg:
19.00 Församlingens körer medverkar i en fredsmässa
Den Gode herdens kyrka, Helsingborg:
19.00 FNkonsert med bland andra gospelkören One Nation och en sånggrupp ur sång
skolan Cantemus
S:t Botvids kyrka, Oxelösund:
19.00 Fredskonser. Medverkan av bland andra S:t Botvids kyrkokör. Musik av Wiehe/Afze
lius i arrangemang av Lars Fornarve

Sommartid adjö
Ska kören sjunga på söndag? Tänk då på att 
du får en timmes sovmorgon, för natten till 
söndag ändrar vi till vintertid. Det har dock 
sina fördelar med bakåtdragandet jämfört 
med framåtflyttandet – då kommer man i alla 
fall inte för sent, som Körjournalens redaktör 
gjorde i våras… Skammens rodnad har ännu 
inte lämnat kinderna vid minnet.
Webbplatsen www.kalender365.se visar 
klockomställningarna mycket pedagogiskt:

Uppländska körer samlade på nätet
Söker du efter en kör i Uppland? Då hittar 
du den kanske på www.korsanguppland.
se. Där finns nämligen en lista med cirka 170 
uppländska körer – eller kanske fler nu, för 
alla körer som 
vill kan anmäla 
sig till sidan, som 
drivs av Uppsala 
kommun och 
Uppsala univer
sitets Körcen
trum. 

Där kan man 
bland mycket 
annat få veta 
att barnkören 
Smågodis 

träffas i Lötenkyrkan tisdagar 17–17.40, att 
Sävja kyrka har flera körer med udda eller 
tydliga namn såsom Da Qwire, FriTillAria och 
Gudstjänstkören, att Almungarna i, just det 

Almunge, är 15 
stycken, att BaRa
kören i Balingsta 
är en kyrkokör på 
medelnivå, och att 
det finns en damkör 
i Hagby med nam
net Laudia. Till alla 
körer finns förstås 
också kontaktupp
gifter.

Simon  
Nyberg,  
Skara
Vilken kör 
sjunger du i?
– I Nikolaikören i 
Skara. Jag har varit med där det mesta 
under 3,5 år, sen vi flyttade till Skara. Jag 
har varit med i andra körer innan.

Du var på Riksfest för unga röster, hur är 
det att sjunga i så stor kör?
– Den stora skillnaden är att man känner 
alla i sin egen kör. Och att det låter högre 
när man är fler. Jag har varit på flera kör
läger tidigare. Här är det väldigt många, 
så man hinner inte lära känna så många. 
Det är kul med stämmor, det har blivit bra 
här, för vi har haft stämrep också.

Vad brukar ni sjunga i Nikolaikören?
– Vi har konserter ibland, vi övar mycket 
till dem. Det är ofta olika evenemang. Nu 
håller vi redan på med julsånger, för vi 
ska spela in fem julgudstjänster för tv här 
i Skara en helg i november. Alla körer är 
med på något, och vi ska spela in allt på 
en gång. Det ska bli kul! Det känns jätte
konstigt att sjunga julsånger nu, men nu 
kommer alla i kören att vara med på in
spelningen och det är bra. Annars är det 
alltid några som inte kan vara med.  

Spelar du något instrument också?
– Jag spelar slagverk och trumpet. Slag
verk är roligast just nu, för det har jag 
bara hållit på med ett halvår. Men det var 
likadant med trumpet, när jag började 
med det var det roligare än sången. Allt 
är kul när det har med musik att göra. 
Jag dansar en del också. Jag kommer att 
satsa på musik och sång.

Vad är det bästa med att sjunga i kör?
– Det är två saker. Det är jättekul att 
sjunga – jag älskar musik. Sen får jag 
träffa många kompisar, både i min kör 
och på läger. 

Text och foto: 
Marita Sköldberg
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Musikmagi

Det är inte ofta som en 
biskop trampar på mig. 
Det har faktiskt aldrig 
hänt tidigare. Visserligen 
var det lite trä emellan, 

men ändå. Emeritusbiskopen Erik Aurelius 
stod i predikstolen i Landskyrkan i Skel-
lefteå. Jag stod under och sjöng halleluja så 
det stod härliga till, tillsammans med siså-
där 270 andra kyrkokörsångare. 

Två gånger slog jag i huvudet i predik-
stolen när jag skulle resa mig för att sjunga 
en ny sats i Lindström/Boströms Mässa i 
presens (tills jag kom på att jag skulle luta 
huvudet mot predikstolen hela tiden så 
att jag inte glömde bort den). Det är sånt 
som händer när det är kyrkosångshögtid 
och det gäller att utnyttja varje möjlig plats 
varifrån det finns en sportslig chans att 
se dirigenten. Om jag tog ett halv steg åt 
höger hittade jag en lucka genom vilken jag 
såg alldeles utmärkt, om jag bara tittade. 
Vilket jag förstås inte gjorde lika ofta som 
dirigenterna önskade, för de vill helst att 
alla ska kunna allt utantill och titta på dem 
hela tiden. 

Maritas femitopp under riksfesten i Skel
lefteå, utöver vädret och själva sjungandet 
som spelar i egna divisioner
1 Förbundsdirigent Kerstin Baldwins totala 

inlevelse i slutet av Cantate Domino. De
mondirigenter, släng er i väggen!

2 Tomas Boströms totala inlevelse när han 
sjöng Leonard Cohens Halleluja – enligt 
honom den bästa psalm som någonsin 
har skrivits – för och med oss som var 
på hans bod om sången som budskaps
bärare. 

3 Riksfestgeneral Lismarie Larsson 
Bengtssons humoristiska informations
inslag. ”Om ni inte hittar tillbaka från 
Medlefors har ni dåligt lokalsinne och 
behöver ta hjälp.”

4 Alla skratt under festmiddagen, då EFS
prästen Åke Hägglund ståuppade på 
bondska iförd trasig brynja, och Tomas 
Boström berättade om sitt första miss
lyckade steg in i kyrkomusiken.

5 De mognande smultronen i den nyan
lagda frälsarkransträdgården i Kusmark, 
dit några av oss deltagare åkte på för
middagen innan själva riksfesten drog i 
gång.

Musikmagi trots missar
Det skulle jag också vilja. Men dessvärre 
kunde jag inte allt ens innantill. Den där 
o-stämman i Mariasången lyckades jag ald-
rig klara. Evigheten i mässans Introitus blev 
halvtaskig. I Sandström-stycket startade 
jag för tidigt i en insats – fast mycket svagt, 
så det var kanske bara de mest närstående 
som hörde.

I det treversiga Credo tänkte jag inte 
alls på vad jag sjöng förrän jag kom till det 
vackra ”Himlen i dig. Jorden i mig”. När 
Pax var slut kom jag på att just det, det var 
ju här vi skulle sjunga mycket fylligt, trots 
de låga tonerna. Och inte kom jag ihåg att 
tänka på vare sig uppspärrade näsborrar 
eller att ta fram tungan på ä-na.

Ändå var både jag och dirigenterna 
mycket nöjda efteråt. Det måste handla om 

5-i-topp

Skribenten under predik-
stolen, sjungande halleluja.

Sångpedagogen Anette Jernelöf gav tips 
och inspiration till att bli en bättre sångare. 
Lusten att sjunga är absolut viktigast, att 
eftersträva det perfekta är sekundärt, beto
nade hon. 
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den där lusten och glädjen att sjunga som 
sångpedagogen Anette Jernelöf talade om 
i sin bod om körrösten. ”Släpp ambitionen 
att det ska vara perfekt”, sa hon, för per-
fektionismen gör att man spänner sig. Två 
andra käpphästar som hon lät galoppera 
fram var att flödet är viktigare än texten 
och att man inte ska ta in för mycket luft 
inför en insats. När hon dragit över sina 45 
minuter med en kvart kändes det ändå som 
att hon just hade börjat. 

Jo, vi var nöjda efter mässan, och ännu 
nöjdare blev vi när strålande åhörare 
hävdade att det var magiskt och alldeles 
underbart. Ja, bitvis var det magiskt. Det 
kändes verkligen som en klockringning när 
vi startade mässan med ”Kom, kom, kom! 
Nu ringer det”. När vi gjorde crescendo i 

Kyriets ”Här, när allt gått sönder säg finns 
nåt helt ändå?” kändes frågan i hela krop-
pen och hela själen. Gloria, som förbunds-
dirigent Sara Michelin så klokt sett till att 
vi redan från första repetitionen kunde 
utantill, blev just så lovsjungande som man 
bara kan tänka sig. Ändå kunde det toppas 
när vi i slutet av I will praise Thee nådde 
takhöjder i våra ”High”. Och visst tog det 
ett rejält tag om mig, det som jag sett fram 
emot mer än något annat, sopranernas c i 
Benedicamusets ”himmel”.  

Dessutom var det ju ett så fantastiskt vack-
ert väder.

Text och foto: Marita Sköldberg

Fikapaus utanför Landskyrkan, som just nu genomgår en 
restaurering.

Riksfestgeneralen Lismarie Larsson Bengtsson, av många deltagare hyllad 
för sin härliga humor och suveräna organisationsförmåga, i samtal med för
bundsdirigent Sara Michelin och förbundsordförande Erik Aurelius.

Förbundsdirigent 
Sara Michelin.

Tomas Boström, som skrivit texter till mäss
san och Bachkoralerna som sjöngs under 
riksfesten, hade också en bod där han sjöng 
och talade om sångens förmåga att bära ett 
budskap.
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Samtal om handbok
Första advent börjar förslaget till ny kyr-
kohandbok att användas i 35 procent av 
Svenska kyrkans församlingar. Som en hjälp 
till församlingarna har Svenska kyrkan och 
Sensus tagit fram ett samtalsmaterial med 
utgångspunkt i handboksförslaget. 

Samtalsmaterialet heter I denna rymd 
möts vi och är indelat i tio olika temaord. 
Materialet kan användas för tio tematräf-
far, men det fungerar också som en plock-
låda. De som vill kan ägna en hel termins 
studier kring exempelvis ordet Försoning, 
andra kanske läser in sig på Rymden och i 
kören sjunger den föreslagna Lovsången 8.

Samtalsmaterialet laddas ner från 
Svenska kyrkans eller Sensus hemsida och 
är fritt för var och en att läsa och använda.

Barn och unga tema 
för ärkebiskopsmöte
I mitten av november bjuder ärkebiskopen 
in till möte med temat Barn och unga. En 
utgångspunkt är FN:s barnkonvention. 
Mötet ställer frågor om hur Svenska kyr-
kan tillsammans med andra kan främja 
barns rättigheter. 

Mötet är tänkt att vara en kraftsamling 
och strategisk upptakt för fortsatt arbete 
med barn och unga i Svenska kyrkan. Det 
vänder sig också till andra som är engage-
rade i frågor som rör barn och unga. 

Ett av 17 seminarier handlar om musik. 
I Musik som resurs medverkar bland andra 
Kristina Axén Olin, musiklärare och tidi-
gare finansborgarråd samt Niclas Dahl, 
musiker i Uppsala domkyrkoförsamling.

Statliga pengar till 
barnmusikprojekt
Rösträtt är ett skånskt projekt för musik 
på små barns villkor. Det finansieras av 
Allmänna arvsfonden och är ett sam-
arbete mellan Malmö högskola, UNGi-
KÖR och Rörelsen Gatans Röst & Ansikte 
(RGRA). Projektet har nu fått en halv mil-
jon kronor från Statens Musikverk för att 
utveckla interaktiva verktyg för små barns 
musikskapande och musikupplevelser där 
professionella musiker/kompositörer och 
barn möts. Två förskolor deltar i projektet. 

En annan del i Rösträtt går ut på att få 
igång körverksamhet för förskolepersonal 
och start av 5-årskörer. Ett pilotprojekt 
startar nu i Staffanstorps kommun. 29 
oktober bjuder rösträtt också in sånglärare 
till en studiedag på Malmö högskola om 
sång i förskolan.

Nyheter

En samisk ungdomskör på 20-25 
personer som sjunger i gudstjäns-
ter och i en egen konsert. Det vill 
arrangörerna till nästa års samiska 
kyrkodagar starta. Någon större 
körtradition att hämta koristerna ur 
finns dock inte. 

Vart fjärde år firas de samiska kyrkoda-
garna någonstans i Sàpmi. I augusti nästa 
år blir det i Mo i Rana i Norge, på syd-
samiskt område. Under dagarna blir det 
fokus på ungdomar, och nu söker man 
personer till en ungdomskör. Alla samer 
mellan 15 och 25 är välkomna att vara med 
i kören. Tre övningshelger blir det, en i 
november i Snåsa i Norge och två i Sverige 
i februari och april, antagligen i Östersund.

Anna Sara Stenvall är med i den 
samiska referensgruppen i Härnösands 
stift och har fått uppdraget att starta 
kören.

– Det blir mest sydsamiska sånger, det 
kan bli något annat också. Vi kommer 
att använda något av Frode Fjellheim, 
en mycket känd musiker i Norge som är 
same. Han har skrivit musik till de första 
liturgiska sångerna på sydsamiska. Sen 
blir det säkert någon jojk, men allt är 
inte planerat än.

Förhindra självmord
En del korister hoppas man kunna 
hämta bland tidigare deltagare i det 
samiska konfirmationsläger som anord-
nas varje år.

– Det finns några jätteduktiga musiker 
bland dem. Det är så roligt att kunna ta 
vara på dessa duktiga ungdomar. Ett hopp 
är att få dem att stanna kvar i kyrkans värld 
också. Det är väldigt ont om samiska präs-
ter och kyrkomusiker, kanske kan någon av 
dem bli det. 

En annan tänkt rekryteringsbas är kören 
Vaajmoe – Sjung för livet som har två år på 
nacken. Den samiska ungdomsorganisatio-
nen Sáminuorra startade den som en mar-
kering för livet, eftersom många samiska 
unga män begår självmord på grund av sin 
utsatta situation. Alla intäkter går till en 
fond för att förebygga psykisk ohälsa bland 
unga samer. 

– Jag hörde när de sjöng i Domkyrkan 
i Umeå. Vi hoppas att några av dem vill 

Samiska
Det finns nio samiska dialekter, vilka snarast är som olika språk. De som talas av flest samer i Sverige är nordsamiska (5 000–6 000), lulesamiska (ca 500) och sydsamiska (ca 500).

Jojk
Samer har jojkat i alla tider. Kyrkan har bektraktat jojk som trolldomskonst, en syn som lever kvar på vissa håll. Man jojkar en person, ett djur, en plats, inte om den. Personjojken är typisk, förr hade varje människa en egen jojk.

Samiska ungdomskören
Anmälan ska ske senast 29 oktober. Körhelgerna är gratis för deltagarna, men de måste betala sina resor själva. Den som är intresserad kontaktar Anna Sara Stenvall 072 20 93 228

Samer startar kyrklig 
ungdomskör
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vara med i den här kören, säger Anna Sara 
Stenvall. 

Hoppas på fortsättning
Förhoppningen är att den nya samiska ung-
domskören inte blir en engångsgrej.

– Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta 
efter kyrkodagarna. Det finns samiska 
kyrkhelger. Ofta är det församlingar som 
ordnar dem, de kanske kan få upp ögonen 
för att den här kören finns och bjuda in 
den. 

Anna Sara Stenvall är själv körsångare, 
och hon jojkar. Men knappast i kombina-
tion. Någon samisk kyrkokörtradition finns 
just inte.

– Det kan hända att det uppstår någon 
kör i en församling ett tag. En gång fanns 
det en här i Funäsdalen. 

En samisk sångtradition finns däremot. 
Både med kyrkliga sånger, och så den tra-
ditionella jojken. Den var dock förbjuden 
under lång tid. Fortfarande finns en skepsis 
gentemot jojken på sina håll inom kyrkan. 
Men det håller på att ändra sig.

– De sista 10–15 åren har jojken ökat 
jättemycket, mer bland ungdomar än bland 
äldre. Man kan gå på kurser och fler och fler 
jojkar även i konserter och i gudstjänster. 

Text: Marita Sköldberg 
Foto: Britt- Marie Frisell

Det råder brist på utgivet gudstjänst- 
och psalmmaterial på samiska, sär-
skilt på sydsamiska. Men nya psalm-
böcker ska råda bot på det. 

År 2004 kom en psalmbok på lulesamiska. 
Den innehåller 232 psalmer för hela kyrko-
året, både de vanligaste svenska psalmerna, 
de vanligaste norska och så en del som är 
på samiska i original. I Sverige används 
denna psalmbokn allra mest i Jokkmokk.

Nordsamisk på prov
För ett år sedan fick ett 20-tal församlingar 
en provpsalmbok på nordsamiska, med 162 
psalmer. 

– Vi ville få ett test och synpunkter på 
översättningarna och språket, berättar 
Ewert Richardsson, som är projektledare 
för Samiskt kyrkoliv i Luleå stift. Han brot-
tas nu med översättningar och språkliga 
redigeringar till den nya psalmboken. 

– Där det redan finns översättningar 
försöker vi förbättra språket. I samiskan 
finns det inga enstaviga substantiv som sol 
och vind, och det gör det mycket svårt, och 
betoningarna är alltid på första stavelsen. 

Nyöversättningar blir det av moderna 

Samiska psalmböcker 
botar materialbrist

psalmer, bland annat ur Psalmer i 2000-talet.
Den nordsamiska psalmboken, som inte 

är något samarbete med Norge, planeras 
bli klar i april 2015, med totalt 262 psalmer 
och sånger. Flera är nyöversättningar, bland 
annat ur psalmer i 2000-talet.

Kanske även sydsamisk 
Både den lulesamiska och den nordsamiska 
psalmboken är eller kommer att antas av 
Kyrkomötet. Hur det blir med en sydsa-
misk psalmbok är ännu osäkert. Men vilja 
finns att göra också en sådan. 

– Det var faktiskt min idé, säger Ewert 
Richardsson. Jag jobbade i flera år på Här-
nosands stift och jag märkte ute i försam-
lingarna att det bara fanns kanske fem-sex 
sydsamiska psalmer och de fanns inte sam-
lade och inte i bra tryck. 

Under det materialprojekt som han 
sedan jobbade med bad han även samerna 
på den norska sidan att inventera sitt syd-
samiska psalmförråd. Det visade sig finnas 
totalt 65 psalmer på sydsamiska. Under 
nästa år ska det fattas beslut om en sydsa-
misk psalmbok, enligt Ewert Richardsson.

Marita Sköldberg

Körnoter till tacksägelsedagen, 
allhelgona, advent, jul, dop, m.m.
Kontraktskördag! "Himlarum" 
- sång & tankar från Himlaromusik

www.himlaromusik.se

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

Förhoppningen är att tidigare deltagare i de 
samiska konfirmandlägren kommer med 
i kören. Bilderna från konfirmationsläger i 
Vålådalen.
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I solskenet i Museiparken lektes det. Här är det en 
knut som ska lösas upp. 

Under en verkstad fick 
barnen på plakat beskriva 
vad de är tacksamma för. 
Plakaten bar de sedan 
in under processionen i 
gudstjänsten.  
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Barn och solsken. Den andra riksfes-
ten för unga röster gjorde skäl för 
sitt namn. Många barn var det, och 
solen flödade över dem i ett höst-
målat Skara.

– Det låter så bra när alla sjunger. Det är 
många som sjunger olika, det låter bättre 
då, säger Ellen Emanuelsson.

I vanliga fall sjunger hon tillsammans 
med fem andra tjejer i Klosterkören i Varn-
hem. Nu sjunger hon med ungefär 80 andra 
i RUR-kören, Riksfest för unga röster. 

Ett förtydligande kanske är på sin plats;
– Vi har lärt oss hur det låter med olika 

stämmor, säger Ellens körkompis Tilda 
Börjesson.

I Skara stift genomförs alla läger för 
barn och unga – inklusive körläger – i 
samarbete med Svenska Kyrkans Unga. Så 
också RUR. Därför är Emanuel Blom, 19, i 

år på sitt allra första barnkörläger. 
– För det första kan jag inte sjunga och 

jag har aldrig varit med i någon kör. Jag 
håller mest på med friluftsliv, säger han. 
Men barn är alltid barn och det spelar 
ingen roll om de sjunger eller grillar korv. 
Så länge jag får dem att trivas blir jag glad.

Hans huvudsakliga trivselroll är att 
ledsaga barnen till olika platser under verk-
stadspassen. Han och ett tiotal andra från 
Svenska Kyrkan Unga hjälper till som funk-
tionärer. Och visst har han ändå se vissa 
skillnader gentemot andra lägergrupper.

– Här när man står i köket på morgonen 
hör man hur folk sjunger på övervåningen. 
Sen har workshopsen mer rörelser för hela 
kroppen. 

Knutar och örnvingar
Rörelser för hela kroppen är det verkligen i 
Museiparken en bit från Domkyrkan. Där 

leker en grupp barn Knuten. Alla ska stå 
i en ring, blunda, gå inåt och fatta tag i en 
annan hand. När alla har hittat händer att 
hålla i ska knuten lösas upp. 

I den stora repetitionssalen i Kyrkans 
hus är det andra rörelser som gäller. Där 
susar barnen fram på örnvingar, ledda av 
musikteatergruppen Markatta. Sången om 
örnen som flyger högt och spanar in åter-
kommer sedan i Markattas kvällsföreställ-
ning, och barnen är inte sena att hänga på. 
Efter föreställningen går alla i fackeltåg till 
Domkyrkan för aftonbön.

Lite stillsammare är rörelserna – mest 
begränsade till stora penseldrag och min-
dre bokstavspräntande – i den tredje verk-
staden. Där får barnen i uppgift att skriva 
och måla vad de är tacksamma för. Det blir 
hjärtan och hästar och solar och hus; tack-
samhet för vänner, familj, livet, musiken … 

Plakaten som målas används i guds-

Tacktema i rörlig barnkörfest

Ni ska få en läxa av 
mig som gäller för hela 
livet; att ni varje dag ska 
ställa er framför spegeln 
och säga ”Tack Gud, för 
att du skapade mig så 
fantastisk”

Lena Fagéus i söndagens predikan

Markatta Musikteater hade en verkstad med barnen där de lärde sig sånger som de 
sedan sjöng med i under kvällens föreställning.

Saga Lund från Levene skrev på lördagen en text om tacksamhet som hon 
läste under söndagens predikan.

Tilda Börjesson och Ellen Emanuelsson sjunger i Klosterkö
ren från Varnhem. Här har de just målat tacksamhetsplakat.
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tjänsten dagen därpå. Barnen håller upp 
sina plakat i processionen, och i predikan 
som handlar om tacksamhet läser Saga 
Lund den text hon skrivit om vad hon är 
tacksam för.

Träningspass för dirigenten
Rörelser är gott om också under repetitio-
nerna, inte minst för huvuddirigenten Lars 
Lind. 

– Nu vill jag att ni gör vågen, säger han 
under den allra sista repetitionen, på plats i 
Domkyrkan inför gudstjänsten. 

Samtidigt som barnen gör vågen 
springer han från den ena sidan till den 
andra, och vinner. Den fjärde gången har 

han emellertid inte en chans.
Lars Lind är förbundsdirigent i Sveriges 

Kyrkosångsförbund, med inriktning mot 
barn. Han brinner för att leda barnkör och 
har god vana av stora körer. 

– Min första barnkör i lilla Attmar hade 
105 barn.

Hans nuvarande barnkör på Alnön i 
annan riktning från Sundsvall har 45 barn. 
Nu har han börjat med en till för dem som 
vuxit ur den första. 

Viss nervositet erkänner han att han 
känt inför att leda sin första RUR. 

– Jag var mer orolig för hur jag skulle tas 
emot av körledarna. Barnen förstår jag, och 
de ska känna att det är lustfyllt.

Vilka är de tre viktigaste punkterna för 
den som leder barnkör?

– Förberedelse – jag lägger ner timmar 
på det. Tempo – det får inte bli stillestånd. 
Noggrannhet – du ska kunna stycket utan 
och innan.

Det är i tempopunkten som vågen och 
andra små lekar kommer in i bilden. Lars 
Linds ”felgörarmodell” har potential att bli 
en klassiker. 

– Så fort jag gör nåt fel ska ni ställa er på 
stolarna och vicka på rumpan.

Barnen sjunger Måne och sol och mitt 
i ”barn” lägger sig Lars raklång på golvet. 
Snabbt hoppas det upp på stolarna och 
vickas på rumpan samtidigt som sången 

När fäbodlåten Limu limu lima skulle sjungas hjälpte det att forma en lur framför munnen. 

I mitten Lars Lind, förbundsdirigent för barn och unga inom Sveriges Kyrkosångsförbund.
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på Snöå Bruk i Dala-Järna finner ni
� - billigt boende i genuin bruksmiljö
� - ett uppskattat kök
� - rejäla övningslokaler
samt
� - möjlighet att uppträda i Dala-Järna kyrka
� med sin fantastiska akustik och unika orgel

Genom vårt samarbete med pastoratet blir ert 
körinternat något utöver det vanliga.

Varmt välkomna till Snöå Bruk och Dala-Järna kyrka

Yvonne och Karl  
med personal
Robert van Aarem, 
kyrkoherde

För info: 

tel.0281-240 18     
www.snoabruk.se

Körer!

“Jag har under många år fått professionell 
hjälp av Bea Bengtsson att genomföra 
fantastiska körresor till många länder i 
Europa och USA, som resulterat i oförglömliga 
kulturella upplevelser och konsertminnen för 
mina korister. För att en körturné utomlands 
skall bli lyckad både praktiskt och musikaliskt, 
krkrävs lång erfarenhet av körers behov och 
anspråk.”

Kjell Lönnå, körledare

Bea Bengtsson Travel
070-797 64 85   •   go.spanien@gmail.com

Välkommen du också! Ring eller maila för
mer information eller offert.

Bea  xar körresan
- Alla mål är möjliga!

fortsätter. Några takter senare är det dags 
igen, då hittar Lars en ledig stol att snabbt 
sätta sig på. Rumpvickning, och ner igen, 
allt medan sången klingar utan avbrott.

Lars Linds uppfattning om barnen på 

riksfesten är enkel.
– Barnen är fokuserade och sångglada 

från början till slut!

Text och foto: Marita Sköldberg

Emanuel Blom är aktiv i Svenska Kyrkans Unga och 
agerade ”springpojke” under RUR.

”Så länge jag får barnen att trivas 
blir jag glad”
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Psalmrebus  rebusmakare Jan Rudérus

 Lösning till förra numrets psalmrebus

Psalmrebus nr 5 2012

Notexempel 1
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Notexempel 2
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Notexempel 2

Notexempel 3
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vår, ditt namn.- -

Notexempel 3

Den här gången vill vi ha tag på ett ord, ett ord som 
kan ha flera betydelser, vilket kommer att framgå så 
småningom. Men vi börjar med:
När du får tidningen i din hand har vi just passerat 20 
söndagen efter trefaldighet. Den söndagens texter har 
rubriken ”Att leva tillsammans”. I psalmboken finns ett 
antal psalmer samlade under en rubrik som påmin
ner om den gångna söndagens tema, dock lite mera 
globaliserat. Detta kan tyckas vara en dimridå men är 
tänkt att underlätta identifierandet av den första led
tråden om det skulle vara svårt att tolka notbilden. Vad 
har psalmen i notexempel 1 för nummer?

Även den andra ledtråden handlar om att identifiera 
en psalm. Den psalmen har kanske inte temamässigt 
särskilt mycket att göra med omkringliggande sönda
gar men behövs för matematiken. Vilket nummer har 
psalmen? (Notexempel 2)

Ledtråd 3: Här en mäktig lovsång, passande de flesta 
söndagar, som nog många känner igen även om den 
kanske sjungs alltför sällan. Men vilket nummer har 
den i vår psalmbok? (Notexempel 3)

Dags för matematiken: ledtråd 1 – ledtråd 2 – ledtråd 3 
= ett psalmnummer. 

Men för att hitta ordet som vi vill ha som svar ska du 
läsa evangelietexten för den söndag som kommer 
snart, nämligen 21 söndagen efter trefaldighet, första 
årgången, och jämföra den texten med första versen i 
den psalm du fick fram med matematikens hjälp. Det 
är ett ord på fem bokstäver vi söker, som finns i båda 
texterna (men med olika betydelse). 
Vilket är ordet?

Svaret skickar du senast 12 november på vykort till 
Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta eller till   
kj@sjungikyrkan.nu

Signe

Ledtråd 1: Psalmen i notexempel 1 är Härlig är jorden (vers 3), 
alltså 297.
Ledtråd 2: Den svenska texten skrevs år 1884 (av C Bååth
Holmberg – står under psalmen).
Ledtråd 3: Psalmen i notexempel 2 är Var inte rädd (vers 2), 
alltså 256 (ett korsförtecken hade fallit bort i redigeringen av 
notexemplet men det gick nog att förstå ändå).
Ledtråd 4: Inledningen av andra versen i psalm 57, Sin enda 
grund har kyrkan. Psalmen går att hitta genom att slå på tex
ten ”Fast spridd…” i psalmregistret i psalmbokens bakre del.

Matematiken:
Svaret på ledtråd 2 görs om till ett tal genom att addera siff
rorna i årtalet: 1+8+8+4=21. Summeringen blir då: 29721
256+57=77
I Sv Ps 77, sista versen, finns ett ord som kan tolkas som ett 
kvinnonamn, nämligen Signe. Det var vad vi frågade efter!

Vinnare av denna rejält kluriga rebus blev Folke Lövgren, Sun-
nansjö som får en cd på posten. Grattis!

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com

WESSMANS
MuSikförlAg

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107

order@wessmans.com
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Liturgiskolandel 4 Karin Öhman

Liturgiskolans sex delar
 Kyrie
 Gloria

 Credo
 Kyrkans förbön

Sanctus 
 Agnus Dei

Det här med gudstjänst …
... går utanför tid och rum. De flesta guds-
tjänster firas på söndagen, den första ska-
pelsedagen. Lördagen, den sjunde dagen, 
var Guds vilodag, och är än idag vilodag 
inom judendomen. Jesus vilade i graven 
på lördagen och uppstod på söndagen, den 
första veckodagen. Hans uppståndelse är 
början på den nya skapelsen. Att fira upp-
ståndelsedagen var och är så viktigt att de 
kristnas vilodag flyttades till söndag. Sön-
dagen kan också räknas som den åttonde 
dagen. I Bibeln är sju helhetens tal. Åttonde 
dagen är något som kommer utöver, en 
symbol för det som kommer efter tiden, 
nämligen evigheten. Gudstjänsten, en för-
smak av den himmelska festen, firas på den 
dag som symboliserar evigheten.

Vi har nu kommit fram till mässans Påsk. 
Jesus använde judarnas minnesmåltid över 
uttåget ur Egypten till att instifta ett nytt 
förbund. Detta skedde just innan hans 
död och uppståndelse – orsaken till att vi 
kristna firar påsk.

”Gör detta till min åminnelse”, säger Jesus 
när han instiftar nattvarden. Den är inte 
bara en minnesmåltid – det hebreiska ordet 
för åminnelse betyder också delaktighet. Vi 
är på något sätt med när Jesus bryter brödet. 

Prefationen, den bön som prästen sjunger i 
inledningen till nattvarden, avslutas med en 
önskan om att lovsjunga Gud tillsammans 
med ”alla trogna i alla tider” och ”hela den 

himmelska härskaran”. Och det gör vi i den 
fjärde av mässans fem stora sånger, Sanctus 
– Helig, helig, helig Herre Gud Sebaot... 

Vi finner den med några olika melodi-
varianter under nr 698 i psalmboken. För-
sta delen av texten är hämtad från Jes 6:1-3 
där Jesaja ser Herren och alla änglar som 
sjunger ”Helig, helig, helig...” Fortsätt-
ningen, ”välsignad vare han, som kommer 
i Herrens namn”, känner vi igen från första 
advent och Palmsöndagen. Läs till exem-
pel Matt 21:1-11! Orden härstammar från 
Ps 118:22-27. Jesus kommer till oss nu i 
bröd och vin, och vi hälsar honom med 
denna gamla hälsningsfras.

Bli inte förvånad om orgeln är riktigt stark 
nu – vad annars, när hela Skapelsen prisar 
Gud. Nu sjunger alla som firar, har firat 
och kommer att fira mässa i alla tider – och 
hela härskaran änglar dessutom.

Mässan som gemenskap – det tar vi nästa 
gång!

Karin Öhman

Matt 21:1-11
När de närmade sig Jerusalem och kom 
till Betfage vid Olivberget skickade Jesus 
i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå 
bort till byn där framme, så hittar ni genast 
ett åsnesto som står bundet med ett föl 
bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om 
någon säger något skall ni svara: Herren 
behöver dem, men han skall strax skicka 

tillbaka dem.” Detta hände för att det som 
sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg 
till dotter Sion: Se, din konung kommer till 
dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på 
ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort 
och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. 
De hämtade åsnan och fölet och lade sina 
mant lar på dem, och han satt upp. Många i 
folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, 
andra skar kvistar från träden och strödde 
dem på vägen. Och folket, både de som 
gick före och de som följde efter, ropade: 
”Hosianna Davids son! Välsignad är han som 
kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” 
När han drog in i Jerusalem blev det stor up
pståndelse i hela staden, och man frågade: 
”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är 
profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”

Ps 118:22-27
22 Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.
23 Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.
24 Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
25 Herre, hjälp oss!
Herre, ge framgång!
26 Välsignad den som kommer i Herrens 
namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.
27 Herren är Gud. Han gav oss ljus.
Ordna er till procession, med kvistar i hän
derna, ända till altarets horn!
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I körsvängen

Hallå där
Maria Löfgren, 
ordförande i För-
bundet Kyrkomu-
sik i Lunds stift 
(FKL), som utlyser 
ett stipendium för 
barnkörprojekt

Varför delar ni ut ett stipendium för barnkör-
projekt?
– Vi har tidigare haft ett barnkörläger, men 
vi tror att pengarna kommer fler barn till del 
genom att vi låter församlingar eller kontrakt 
få pengarna. Då kan de göra något större 
som de annars inte hade vågat sig på eller 
haft råd med.

Vad innebär stipendiet?
– 25 000 kronor. Det kan sökas av två eller 
fler församlingar som är medlemmar i FKL 
och som vill samarbeta kring ett barnkör
projekt, för barn mellan 6 och 12 år. Det ska 
genomföras under 2013. Det kan vara till 
exempel ett barnkörläger, en musikalsats
ning, en inspirationsdag, att man beställer ny 
repertoar. Vi tror att det är många som inte 
har råd att göra sådant själva. 

Delar ni ut flera stipendier till körprojekt?
– Det här är det bara ett projekt som får. 
Men det kan ju hända att det föds fler idéer, 
de som inte får pengar av oss kanske kan få 
från annat håll. Vi har också sedan tidigare 
ett bidrag på 3000 kronor som vi kan ge 
till körprojekt, till exempel inspirationsdagar 
eller att framföra något verk. Det bidraget 
kan gå till vilka körer som helst, barnkörer 
eller kyrkokörer eller andra.

Har ni särskilda kriterier när ni ska välja ut 
vinnaren?
– Vi vill helst att det ska komma så många 
barn som möjligt till del. Hellre en kontrakts
dag för 100 barn än en resa till London för 
20. Vi får se hur det här slår ut, sedan får vi 
fatta beslut om hur det blir framåt.

Varför måste minst två församlingar vara 
med?
– Vi vill uppmuntra till samverkan, det är vårt 
förbunds uppgift. Det är det våra stiftshögti
der går ut på också, att körerna tillsammans 
gör sådant som de inte kan göra hemma. 
I november gör vi till exempel Mozarts Re
quiem.

Vad ska ansökan innehålla?
– En projektbeskrivning, lite om kostnader 
och andra intäkter och om man sökt bidrag 
från annat håll, och kontaktuppgifter förstås. 
Det ska framgå vad man vill göra, hur många 
barn som är med, när det ska ske. Man 
skickar ansökan till mig. Ansökningstiden 
går ut 19 november. 

Text: Marita Sköldberg

I Morup utanför Falkenberg genomförs 
sedan några år tillbaka Morups Musikda-
gar under Kristi Himmelsfärdshelgen. Till 
nästa års musikdagar efterlyser arrang-
erande Morups församling tonsättningar 
av fyra psaltarpsalmer (8, 23, 100 och 62). 
De kan vara antingen för sopran/baryton 
och orgel/piano eller för fyrstämmig kör, 
a capella, och max fem minuter långa. 

Tre till fyra priser i form av vistelse i 
Morup under musikdagarna delas ut. I 
det ingår också uruppförande av musiken. 
Senast 1 november måste tonsättningarna 
skickas in till församlingen. 

Svenska kyrkans julkampanj har i år 
temat Ge alla barn en framtid utan våld. 
Det handlar om att miljoner barn lever i 
otrygghet och utsätts för våld. Bland många 
sätt att stödja kampanjen är ett att göra det 
genom sång.

Liksom tidigare år inbjuds körer att vara 
med i Sjung för livet. Tanken är att använda 
det som redan är planerat av advents- och 
julkonserter. Eller också kan man anordna 
exempelvis en allsångskväll där man till-
sammans sjunger julens psalmer. I sam-
band med konserten tas en kollekt upp till 

Mats Hylander, kyrkomusiker i Enånger-
Njutångers församling i Hälsingland, har 
fått sin musikal Människovärdet utgiven. 
I samband med att musikförlaget Tomsing 
fyllde 20 år i fjol utlystes en musikaltävling. 
Tävlingen vanns av Mats Hylander och pri-
set var att få musikalen utgiven. 

Människovärdet är i första hand tänkt 

Stöd barn i världen och vinn workshop
det internationella arbetet. 

Körer som vill delta anmäler sig på den 
blankett som finns på www.svenskakyrkan.
se/kampanj/engagerad under rubriken 
Sjung för livet. Där finns också mer infor-
mation och en affisch som kan användas 
inför konserten. 

Bland alla körer som deltar väljs en 
vinnare som får en workshop med Anders 
Nyberg, en av Sveriges mest rutinerade 
körledare, tillsammans med en musiker. 
Dragningen av vinnarna görs i början av 
februari 2013. 

Tonsätt Psaltaren åt Morup

Hälsingemusiker vann musikaltävling
för ungdoms- och vuxenkör och har många 
små roller. Utgångspunkten är det närmast 
schablonmässiga påståendet att alla män-
niskor är lika mycket värda. Vad betyder 
det egentligen? Musikalen hade premiär i 
Iggesunds kyrka i Hylanders egen försam-
ling redan hösten 2010.

Fina texter
på svenska

Vänd dig till Eva i Hjo
tel 0503-180 11

evalovisahedlund@hotmail

Översättningar
från tyska (främst Bach!) och latin
för körsångare och programblad
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I körsvängen

Den 10 november ska en kör med 40 unga 
tjejer framföra en jazzmässa i Berga kyrka 
i Linköping. I slutet av september ägde den 
enda övningsdagen rum.

– I just ungdomskörerna ser det ofta ut 
så att det sitter fem till sju tjejer i småför-
samlingarna där de inte mäktar med att 
göra större saker. Vi vill ge en möjlighet 
för dem att göra nåt sånt här, säger Jeanette 
Ståhlkvist, som leder projektet. 

Körsångarna kommer från sex olika för-
samlingar runt om i Linköpings stift.

Jeanette Ståhlkvists egen ungdomskör 
Cantaton från Vikingstads församling utgör 
en stomme i den sammansatta ungdomskö-
ren. Cantaton har gjort mässan, A Little Jazz 
Mass av Bob Chilcott, flera gånger tidigare. 

– Vi gör den i SSA-sättning. Den är 
svängig, de anammar den på en gång. Vi 
gör den med en jazztrio; piano, bas och 
trummor.

Text: Marita Sköldberg
Foto: Eva Falsjö 

 

Tjejer gör jazzmässa i Linköping

Vad händer i 
din kör? 
Har ni ett spännande projekt 
på gång tillsammans med 
grannkörerna? Kanske spelar 
ni in en skiva, har ett intressant 
samarbete med andra musiker 
eller åker på en körresa till en 
ovanlig plats. Skriv om det till 
I körsvängen, (kj@sjungikyrkan.
nu) före eller efter evenemanget 
i fråga, så kanske det kommer 
med i tidningen. Skicka gärna 
med en bild!

Just nu är sådant som händer 
i advents- och jultiden (från 
andra advent) extra välkommet.

Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.se

www.sjungikyrkan.nu

ENGLUNDS TIDIG MUSIK

Glad musik i höstmörkret! 
Sångare och instrumentalister
är välkomna till Järlåsagården,

(Uppsala)  16 - 18 november
     

 C. Jannequin och dansant musik

englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89

www.tidigmusik.se

Pianon och flyglar
Pianostämning

MUSIKCENTRALEN SKILLINGARYD
0370-700 88

www.musikcentralen.com

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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November månads kör
I Nödinge församling norr om Göteborg, med Nödinge kyrka som 
tjänsteställe, finns Blue’n Joy Gospelkör.

Kören grundades för 18 år sedan av kyrkomusiker Anna 
Holl-Larsson. Sedan hösten 2010 leds den av Karin Nilsson. Den 
fungerar som kyrkokör och servar församlingen vid gudstjänster, 
storhelger och andra högtider. Den sjunger mest i Nödinge kyrka 
men gör gästspel i Surte kyrka med jämna mellanrum.

Blue’n Joy Gospelkör använder gospelmusiken så som den är 
tänkt – som gudstjänstens musik – och leder församlingen i lov-
sång och psalmsång. Ibland samarbetar man med större artister 
som till exempel Åsa Jinder, Stefan Andersson och CajsaStina 
Åkerström. 

Idag har kören 18 aktiva medlemmar mitt i livet!

info@tomsing.se
0582-15757  0707-575357

Oktober månads kör
Nikolaikören (8–12 år) och Mariakören (13 år och uppåt) är två 
av Skara domkyrkoförsamlings barn- och ungdomskörer. De ingår 
som en naturlig del i församlingens gudstjänst- och musikliv. 

Förutom medverkan i församlingens gudstjänster ungefär en 
gång i månaden genomförs varje termin någon form av större 
projekt. Det har till exempel varit Luciakonsert, African Madonna 
av F Laurence, Noas ark av J Horowitz och Händels Messias för 
unga röster. 

Körerna leds av Åsa Nyberg, organist i Skara domkyrka sedan 
2008.

Foto: Sören Eklund

Foto: Rebecka Carlinger

I körsvängen
Sveriges Kyrkosångsförbund presenterar varje månad en ny kör på webbplatsen www.sjungikyrkan.nu.  
Gå gärna in och lyssna till de körstycken som körerna spelat in.

Körsmycken
Beställ i körshopen på
www.sjungikyrkan.nu

Berlock 
100 kr

G-klavpin 100 kr

Manschett-
knappar 300 kr

Örhängen 
250 kr
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Varsågod: Nya diskanter
I vartannat nummer av Körjour-
nalen publiceras en eller två 
nyskrivna diskanter till befintliga 
psalmer. Körjournalens prenu-
meranter får kopiera diskanterna 
fritt för köruppsättning.

Det börjar närma sig adventstiden, 
och då passar det bra att plocka fram 
en adventspsalm, närmare bestämt en 
nyare norsk sådan. Dessutom bjuder 
vi på en diskant till en bibelvisa. Båda 
diskanterna är skrivna av J-E Eklund, 
kantor i Önsta församling, Västerås stift. 

Skriver du också diskanter som du 
gärna vill sprida till fler? Skicka dem 
till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 
Knivsta eller kj@sjungikyrkan.nu. Kan-
ske publiceras de i Körjournalen.
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Psalm 856 Psalmer i 2000-talet
Text: Eyvind Skeie

Översättning: Ylva Eggehorn
Musik: Sigvald Tveit

Diskant J-E Eklund

Tänd ljus, ett ljus skall brinna, vers 4
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Sv Ps 683
Text: Ps 4:9

Musik: S Eriksson

Diskant: J-E Eklund 
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Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu

Information
Redaktör Marita Sköldberg
07021 22 166, info@sjungikyrkan.nu

Ekonomi
Förbundskamrer Agneta Lundell
072727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu

Förbundsordförande
Erik Aurelius, 070542 85 36,  
erik.aurelius@svenskakyrkan.se

Styrelseordförande
Lena Fagéus, 070605 67 47,  
lena@fageus.se

Bankgironummer
8800617

Organisationsnummer
8732010569

Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund?

Förbundet kyrkomusik  
i Uppsala stift
20 okt Kördag i Uppsala Domkyrka och 
FKU:s 90årsjubileum, Konsert kl 18. Deltar 
gör 180 körsångare från hela stiftet
16–17 nov Körhelg för tjejer i Uppsala under 
ledning av gruppen Syster Fritz och Helena 
Parrow. 
12–13 jan Koristkurs på Stiftsgården Un
dersvik. 
Anmälan och Info: Mia Oldeberg-Huusko, 
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts  
kyrkosångsförbund
10 nov Berga kyrka, Ungdomskördag. Little 
Jazz Mass Bob Chilcott m m
16 mars Barnkördag i Domkyrkan, Barn i 
Guds tid 
21 sep Workshopdag för körsångare, Vad
stena
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ 
linkopingsstift (Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin 
Wall-Källming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 
Övriga frågor: Sekreterare Niklas Adell

Skara stifts  
kyrkosångsförbund
26 jan VågaSjungadag i Skara
2013 Skara stifts kyrkosångsförbund firar 
sitt 90årsjubileum
Info: Gunilla Jacobsson  
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

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

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

Västerås stifts  
kyrkosångsförbund
16 feb Kördag för killar 6–13 år, Hökåsens 
församlingshem och Torstuna kyrka,  
Västerås
8–10 mars Jubilatedagar i Nora för vuxen
körsångare
15–17 mars Körfest för tjejer & killar, 10–18 
år, i Rättvik
13 april Barnkördag i Arboga, 6–10 år, med 
tema dopet
20 april Barnkördag i DalaJärna, 6–10 år 
Info: Anna Kjellin:  
anna.kjellin@svenskakyrkan.se, Heléne 
Thunberg, thunbergslund@hotmail.com
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

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

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
18 nov Stiftshögtid för vuxenkörer, Lunds 
domkyrka
Info: Katarina Koos,  
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.lund.sjungikyrkan.nu

Hallands  
kyrkosångsförbund
2–3 mars Barnkörläger på Gullbranna
gården
20 april Hallandsfest i Martin Luther
4 maj Musikresa till Malmö Opera
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu 
 

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
7–9 dec Födelsen – en julopera ges i 
 Ucklums kyrka, Tyska kyrkan, Göteborg 
samt Härryda kyrka
Info: Gun-Britt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 
Hemsida:  
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

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

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

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

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

Gotlands Körförbund
Info: info@korpagotland.se eller Ragnar 
Håkanson, ragnar@hakanson.se
Hemsida: www.korpagotland.se

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

Svenska kyrkans  
Gosskörförening
23–26 maj Gosskörfestival i Rättvik
Info: Lars Beckman,  
Lars.beckman@svenskakyrkanlinkoping.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri  
Sällskapet för 
svenskt gudstjänstliv
1–2 mars Gregorianskt dygn i Vadstena
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 309 23, 
gun.palmqvist@svenskakyrkan.se

Svenska Schützsällskapet
26–28 okt Schützhelg i Vasakyrkan i Göte
borg
Info: info@svenskaschuetz.se, erik.hel-
lerstedt@macogall.se
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Kristna Dansgemen
skapen i Sverige
25 okt–3 nov Dans och trumkurs i Ghana 
info: www.sandsoul.se 
Info: Karin Bodin, bodin.kam@gmail.com 
Hemsida: www.kdgs.org
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www.sjungikyrkan.nu

Bro bro breja
Barn och vänskap

Riksfest för unga röster

Anmälan senast 15 januari på www.sjungikyrkan.nu

Åhus 9–10 mars 2013

Vintermöte i Sigtuna
7-9 januari 2013

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

Medverkande
Elisabeth Bengtson-Opitz,  
Åsa Hagberg, Ann Heberlein, 
Caroline Krook, Karin Runow,  
Jesper Svartvik, Johannes Söderberg 

Föredrag     Seminarier             Gudstjänster             Sång              Konsert     Samtal

Avgift kost och logi: 2925 kr

Kursavgift: 1400 kr (rabatt för arbetslag)

Läs mer på www.sjungikyrkan.nu

Sista anmälningsdag 28 november

NUK ger konsert på  
funktionärskonferens
Nationella ungdomskören ger konsert med stråk
kvartett och orgel under årets funktionärskonferens. 
Fredagen den 16  november kl 18 gör kören Händels 
Messias i Uppsala missionskyrka. Konserten är öppen 
för alla. I själva konferensen deltar inbjudna funktionärer 
i SKsf:s delförbund. 

Ungdomskörfestival 2013
Lysekil är värd för 2013 års nationella ungdomskörfes
tival. Under Kristi himmelsfärdshelgen 9–12 maj äger 
den rum. Start redan på torsdagen alltså. Ungdoms
körfestivalen riktar sig till körsångare mellan 15 och 25. 
Huvudnumret under festivalen blir Vi har vårt ursprung, 
text Urban Andersson och musik Hans Nilsson, som 
bygger på de fyra elementen. Verket beställdes till 
Sveriges Kyrkosångsförbunds riksfester 2006 och sätts 
upp med kör, piano, bas, sopransaxofon och slagverk. I 
högmässan blir det även musik från Iona.



När er kör bjuder in till en advents- eller julkonsert kan ni vara med och stöda de miljo-
ner barn i världen som utsätts för våld. Er gåva är med och gör skillnad för utsatta barn 
i världen. Anmäl er idag! Ni kan vinna en kör-workshop med Anders Nyberg.

u	sydsudan är ett	av	de	fattigaste	länderna	i	Afrika.	Vart	nionde		 	
	 barn	dör	före	fem	års	ålder	och	mödradödligheten	är	högst	i		 	
	 världen.	På	samma	gång	är	graden	av	utbildning	lägst	i	världen,		 	
	 särskilt	för	flickor.	Det	är	betydligt	mer	sannolikt	för	en	15-årig		 	
	 flicka	att	dö	i	barnsäng	än	att	få	gå	ut	skolan.	

u	sex och en halv	miljoner	barn	och	unga	i	Colombia	lever	i		
	 fattigdom,	mer	än	en	och	en	halv	miljon	går	inte	i	skolan	och		
	

	 tre	miljoner	har	inte	tillgång	till	den	enklaste	sjukvård.		
	 Hälften	av	landets	internflyktingar	är	minderåriga.

Från och med 1 oktober hittar ni mer information om  
Sjung för livet, anmälningsblankett och en textaffisch på  
www.svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad.  
Ni kan även kontakta Informationsservice telefon: 018-16 96 00 
eller info@svenskakyrkan.se

var med och

Sjung för livet!

sk
12
27
4

Fo
to

: M
ag

nu
s A

ro
ns

on
, I

KO
N

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds 
 försändelsen med nya adressen på  framsidan 
(ej adressidan) till KörJournalen,  
Essunga Stallaholm 457, 465 98 Nossebro 
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