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Ledaren

Redaktörens rader

Lars Åberg, 
domkyrkoorganist 

i Linköping och 
ledamot av 

Sveriges Kyrko
sångsförbunds 

styrelse

Ovanstående musikaliska instruktion står 
ovanför en orgelkoral som jag gärna och ofta 
spelar. Det är ingen märkvärdig musik, men 
jag tycker mycket om ordet divotissimo.

Koralens text handlar om bön, bön om 
hjälp att härda ut under jobbiga tider. Och 
en ytterst hängiven bön kanske ”tar” bättre 
än en nonchalant. Å andra sidan står det 
ju i Bibeln, att Anden själv manar gott för 
oss, eftersom vi själva inte riktigt vet hur 
vi ska be.

Det finns körsångare av alla slag – på 
gott och ont. Det finns körsångare som 
uteblir från körövningar enligt minsta 
motståndets lag: ”biokväll med en kompis, 
allmän trötthet, besök av föräldrar eller 
barn, ingen lust …” Sådana körsångare är 
ibland mest på ont. Kan man lita på dem? 
Kommer de när de behövs? När de har 
lovat? Det är den bistra verkligheten, att det 
är körledaren som får ta ansvaret för slutre-
sultatet av körens arbete.

Går det bra, får kören beröm, går det 
dåligt får körledaren inte beröm. Och den 
förtvivlan man känner som körledare när 
sångare uteblir är verkligen tung. Om 
man på söndag morgon är förväntansfull 
inför högmässan med väl förberedda (och 
vackra) körsånger, och står öga mot öga 
med en kör som är kraftigt decimerad – 
helt utan godtagbara anledningar – då är 
det verkligen svårt att känna entusiasm och 
arbetsglädje. 

Oftast brukar kören (som har kommit) 
ta sig samman och prestera en sång över 
förväntan, tack och lov! Men det är hemskt 
att börja en uppsjungning inför högmässa 
(eller musikgudstjänst) och känna besvi-
kelse, i stället för entusiasm och ”go”.

Sedan finns körsångare som är divotis-
simo i sin inställning till kören. De pusslar 
med sina arbetsscheman och sina barn, 
hundar och äkta makar för att kunna 
komma till kören, varje gång. Jag hade 
en gång en andrabas i kyrkokören, som 
på påskdagen reste 20 mil från sin som-
marstuga, enkel väg, för att sjunga på 
högmässan. Det kallar jag hängivet. Sådana 
körsångare gör en körledare varm i hjärtat. 
Och det är lätt att arbeta med en kör, där 
närvaron är högre än frånvaron…

I september kom två nya tjejer till 
ungdomskören, mitt i terminen, den ena 
utan erfarenhet av körsång. Vi höll på med 
två jättestora grejer, förutom vårt hög-
mässosjungande: en mässa av Bach, där 
körstämmorna mer liknade koloratur än 
vanlig körsång, och så Mozarts Requiem, 
40 minuter körsatser. En näst intill orimlig 
arbetsbörda för en amatör. 

Men tjejerna gav inte upp och sa: ”Vi 
kommer tillbaka efter Requiem.” Nej, de 
stannade kvar, bet ihop (fast inte när de 
sjöng) och gav sig den på att kunna vara 
med. Och det var de. De övade hemma, 

och de sjöng både Bach och Mozart. Och 
de gjorde en enorm resa, och till sist en 
enorm musikupplevelse. Som körledare 
känner jag mig stolt och rörd över en sådan 
divotissimo-inställning. 

Men problemet med frivilligheten kvar-
står. Man kan inte kräva att folk ska ställa 
upp hur och när som helst för att sjunga i 
kören. Och även om det ibland känns tungt 
med frånvarande körsångare, så är glädjen 
över de närvarande entusiasterna större! 

Leve den frivilliga körsången!

”Som körledare känner jag 
mig stolt och rörd över en 
sådan divotissimo-inställning”

Divotissimo – Ytterst hängivet

Jag ska göra 
julottedebut. 
Nja, det 

är inte första 
gången jag ska 
gå på en julotta, 
även om det 
måste medges 
att det var rätt 
många år sedan 
sist, men jag ska 
för första gången 
sjunga i en 
 julotta. 

Trots att jag varit mer eller mindre kyrk-
ligt aktiv i hela mitt liv, och sjungit i flera 
körer, så har julottesång aldrig funnits på 
agendan. Överhuvudtaget minns jag inte 
mycket körsång från de julottor jag besökt, 

jag minns mest de manliga solisterna, som 
tagit i från tårna i O helga natt. Ibland med 
lyckat resultat, ibland med aningen mindre 
lyckat. 

Men nu ska det alltså ske. Vår lilla kör 
ska, precis som vanligt men första gången 
för mig, sjunga på julottan i Husby-
Långhundra kyrka. Och jag ser fram emot 
det nästan löjligt mycket. Inte för att jag är 
morgonpigg. Och inte för att jag gillar kyla 
och mörker. Inte heller är jag särskilt tradi-
tionsbunden så att jag till varje pris måste 
fira jul med glitter och skinka, särskilda 
sånger och juliga lekar. Nej, jag tror att jag 
är ovanligt osentimental kring helgfirande. 

Jag är inte heller särdeles barnkär, så det 
där med det lilla barnet som står i centrum 

”Gud blev människa och delade våra villkor. Det är stort!”
för julens blickar berör mig inte så kraft-
fullt. Jag älskar förvisso mina egna barn, 
och kan tycka om andra också, som perso-
ner, men att bli alldeles till sig bara för att 
det råkar finnas en nyfödd i närheten ligger 
inte riktigt för mig. 

Ändå är jag en julmänniska. På det sät-
tet att det som är absolut viktigast för min 
tro på Gud är att Gud blev människa och 
delade våra villkor; sorg och förtvivlan, 
verksamhetslust och trötthet, kärlek och 
längtan. Det är stort! Och det vill jag vara 
med och förmedla när jag gör julottedebut i 
mörkret den 25 december. 

Marita Sköldberg
Redaktör
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”Sagan om snövit och de sju fälgarna” (julsånger tillägnat motorklubben) En läsare, som i detta sammanhang önskat vara anonym, har låtit Körjournalen ta del av följande lilla saga, som tillsammans med ett gäng värmeljus kan tina upp den kallaste  decemberdag:
Nu tändas tusen extraljus, på jordens mörka rund. Och tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå grund.
Rovern raskar över isen, Rovern raskar över isen, men får vi Ford, men får vi Ford,  så får vi sanda mot halka.
En jänkare ja, en jänkare ja allt uppå gamla vägen går bra.
Rolls-Royce fillibom,bom,bom fillibom,bom,bom fillibom, bom, bom.Där mellan mörka hus, stiger med varsel-ljus. Sakta Lancia, sakta Lancia.Mercedes snöar, Mercedes snöar.Det var väl roligt, hurra!

Sveriges Kyrkosångsförbund jobbar just nu 
för högtryck med sin nya hemsida. Vid års
skiftet ska den vara klar för användning. 

En av nyheterna på hemsidan är att vi pre
senterar Månadens kör. I bild, kort text och, 
förstås, musik. Vi vill ha med alla typer av 
körer: barn, ungdoms och vuxenkörer, alla
kansjungakörer och superproffsiga körer, 
körer som funnits i 110 år och de som star
tades som ett projekt för en månad sedan. 

Bli Månadens kör!

Sjung i världen
Pärnu, Holstebro, Tarragona, Novi 
Sad, Bratislava, Riva del Gardia. Och 
många fler. Det arrangeras en lång 
rad internationella körveckor och 
körfestivaler i Europa under nästa 
år. Liksom varje år. Så vill din kör ut i 
världen och sjunga, spana in utbudet 
på www.europecantat.org. Obser
vera dock att många av körfestiva
lerna är särskilt riktade till barn och 
ungdomskörer.  

Så skriv till marita@sjungikyrkan.nu och 
säg att ni vill vara med. Presentera kören 
kort, samt det körstycke ni vill framföra, 
föreslå gärna ett par olika. Körstycken 
med särskild anknytning till just er kör är 
extra välkomna. Ni får sedan själva ordna 
ett körfoto, som får publiceras gratis, och 
mp3inspelning av ett körstycke (vi ordnar 
STIMlicens). 

Välkomna som Månadens kör!

Anita  
Öhberg,  
Karlstad

Vilken kör sjunger 
du i?
– Just nu sjunger 
jag i tre kyr
kokörer i tre olika 
församlingar i 
Karlstad. På tisdagar sjunger jag i en kör 
i Västerstrandskyrkan som startade för 
fem år sedan som dagledigkör. Den heter 
Amatören. På fredagar sjunger jag i Viken
kyrkan som tillhör domkyrkoförsamlingen. 
Den kören heter Sånglusten och startade 
som en sommarkör för ett par år sedan. 
Vi tyckte att det var så trevligt så vi bad att 
få fortsätta. Och nu sjunger jag i en tillfällig 
kör i Norrstrandskyrkan.

Tillfällig kör, vad innebär det?
– Förra året hette den Julkören, då var det 
tre tillfällen och vi sjöng på julafton och 
juldagen. I år heter den Vinterkören och 
det är tio övningstillfällen. Vi ska sjunga 
i julhelgen nu också, och så stödjer vi 
församlingen i psalmsången vid någon 
gudstjänst. 

Vad sjunger ni i de andra körerna?
– Nu är det julsånger. Amatören har en 
konsert i advent tillsammans med den 
andra kören i församlingen, Västanvinden. 
Ibland sjunger vi på äldreboenden också. 
Sånglusten ska sjunga i en gudstjänst i 
advent. Annars på fredagarna övar vi först 
en timme och sedan sjunger vi alltid på en 
andakt med frukost i Vikenkyrkan. 

Vilken stämma sjunger du?
– Jag sjunger sopran nu, men jag tycker 
om att sjunga alt också, och har gjort det 
tidigare.

Varför sjunger du i så många körer?
– Jag är ledig och jag är social av mig. 
Jag vill vara i gång och tycker att det är 
viktigt. Man får ett kontaktnät och vi har 
roligt ihop. 

Vilken är din favoritjulsång?
– Det får bli maffiga ”O helga natt” och 
ljuvliga ”Stilla natt”.

Marita Sköldberg
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Över 120 körsångare, harpa, glas
trumpet, flöjter, orgel, piano, brass
kvintett och stråkkvintett... Och så 
resten av församlingen till det. Det 
blir pampigt värre när den sköna 
morgonstunden hälsas från Nora 
kyrka i SVT i jul. 

Musiken, och inte minst körerna, har en 
mycket framträdande roll i Sveriges Tele-
visions jul- och nyårsgudstjänster, som 
i år kommer från Nora kyrka. Fyra av 
musikdirektör Marie Nordenmalms körer 
framträder. Dessutom har Maries man, 
Björn J:son Lindh, skrivit orkester- och 
körarrangemang till församlingssångerna, 
samt ny musik.

– Vi fick reda på det här i februari. 
Körerna har hållit på sen i mars och vi 
sjöng julsånger i juni. Vi har hållit på inten-
sivt i nio månader – det är en TV-bebis 
som föds till jul, skrattar Marie. 

Roligt, men mycket väntan
Inspelningen av de fyra gudstjänsterna – 
julbön, julotta, annandagsgudstjänst och 

nyårsbön – gjordes i mitten av november. 
Alla predikningar, textläsningar och böner 
spelades in på en fredag, kör- och försam-
lingssångerna under lördag och söndag. 

Emelie Appelgren och hennes 30-tal kol-
leger i Ungdomskören hade en tuff lördag.

– Vi träffades klockan 8 och repade till 
13. Sen hade vi 2,5 timmes paus och sen 
höll vi på till 19. På söndagen var det mel-
lan 10 och 13. Det har gått väldigt bra och 
det var jätteroligt, men det känns i benen, 
vi har stått mycket, säger hon dagen efter 
inspelningen. 

Att det var så mycket väntan – tagningar 
och omtagningar och fixningar hit och dit 
– var Emelie inte riktigt beredd på. Men i 
övrigt gick allt enligt planerna, säger hon. 

Ungdomskören sjunger fem egna 
sånger, och dessutom tillsammans med 
Oratoriekören, Kyrkokören och Barnkören 
i ytterligare några, och så i alla församlings-
sånger. Emelie Appelgren har två favoriter. 
Dels den sång där hon själv sjunger solo, 
Himlen i min famn av Carola Häggkvist 
och Erik Hillestad, dels en sång från Puerto 
Rico som heter I midnattstimmen. 

En TV-bebis är född 
i Nora till jul

Emelie Appelgren har sjungit i Nora 
kyrkas Ungdomskör i åtta år. I TV
gudstjänsterna sjunger hon solo i 
sången Himlen i min famn.

SVT:s gudstjänster spelas numera 
in för kameran, men utan försam
ling. Förutom när det är försam
lingssång. Årets julgudstjänster 
från Nora kyrka spelades in i mit
ten av november.
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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!

Tack
till alla er som medverkade till att 
Körstämman 2010 blev så lyckad!

– Den är en favorit hos alla. 
Den går väldigt fort och har en 
rolig refräng, det är lite huller 
om buller, vi sjunger bara på 
lalala i två stämmor. 

Från 1400tal till nyskrivet
Det är Marie Nordenmalm som 
har bestämt repertoaren i guds-
tjänsterna.

– Jag har tagit en mix från 
1400-tal till traditionell kyrko-
musik och även lite nyskrivet. 
Björn har skrivit en helt ny sång 
och en del förspel och arrang-
emang. 

Bland de totalt över 30 sång-
erna är det dock en traditionsen-
lig som saknas: O helga natt. 

– Vi hade O helga natt på 
tapeten, men SVT tyckte inte 
att den måste vara med, så vi 
tog annat i stället, säger Marie 
Nordenmalm lugnt. 

Däremot slår hon ett slag för 
Sveriges Kyrkosångsförbund i 

TV-gudstjänsterna.
– Vi har nyss delat ut Kyrko-

sångsförbundets förtjänsttecken 
till vuxenkörerna, så de ståtar 
med dem i gudstjänsterna, berät-
tar hon stolt. 

Det blir en intensiv jul i Nora 
i år kan man förmoda. Men jul-
bönen är faktiskt inställd, berät-
tar Marie Nordenmalm.

– För då vill alla se på tv. 
Sedan blir det julnattsmässa i 
kyrkan, så vi hinner se alla pro-
gram på tv.

För barn- och ungdomskö-
rerna var det nya tag som gällde 
direkt efter tv-inspelningen. 

– Vi har luciatåg på kvällen 
den 13 i Nora kyrka, och sedan 
är det julkonsert den 19 med ett 
lite annorlunda program, berät-
tar Emelie Appelgren. Det är kul 
att det händer lite i kören.

Text: Marita Sköldberg 
Foto: Carina Remröd
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I januari ska körer i Härnösands stift 
framföra Yamandú Pontviks mässa 
Gud är nära. Mässan, som är inspire
rad av kompositörens två kulturer, 
kommer också att spelas in och 
visas i TV i hela Norden nästa höst. 

Yamandú Pontviks mässa Gud är nära har 
av Sveriges Television utsetts till Sveriges 
bidrag i Norden år 2011. Under rubriken 
Den nordiska gudstjänsten väljs och fram-
förs vart fjärde år ett sakralt verk från ett 
av de fyra länderna. Mässan kommer att 
spelas in i augusti nästa år för att sändas i 
hela Norden i september. Medverkande är 
körer från Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka 
och Ensemble Yamandú under ledning av 
kompositören.

Kompositören, sångaren och pedagogen 
Yamandú Pontvik, som är född och upp-
vuxen i Uruguay, har sedan flera år arbetet 
i vårt land med att sprida och öka kän-
nedomen om den latinamerikanska vokal-
musiken. Tillsammans med sina musiker 
i Ensemble Yamandú har han inspirerat 
många svenska körer och fört in sin musik 
i våra kyrkor med verk skrivna för kör och 
församling. I sina mässor låter han två kul-
turer mötas och där finns glädje, rytm och 
melankoli. 

Så sent som i somras belönades kompo-
sitören också med årets Kjell Lönnå-pris. 
Motiveringen löd: ”För ett färgstarkt arbete 
inom körmusik. Yamandú Pontvik blandar 
den latinamerikanska kulturen med vår 
svenska och skapar nya rytmer och ton-
gångar för vårt svenska öra. Han har bland 
annat startat kören Samklang där han arbe-
tar med att utveckla den mångkulturella 
sången. Han har också startat sånggrupper 
med titeln sjung dig frisk och skrivit ny 
mässmusik med inspiration från bland 
annat sin uppväxt i Uruguay.”

Ett kulturmöte i sång
Yamandú Pontvik har sedan fem år tillbaka 
varit anställd som körledare i Sundsvalls 
Gustav Adolfs församling. Han har startat 
och utvecklat kören Samklang som utgör 
stommen i den stora kör som ska framföra 
mässan Gud är nära i början av nästa år.

– Eftersom de flesta i Samklang kommer 
nya som helt orutinerade sångare så präglas 
musiken av enkelhet och närhet och jag 
skriver i tonarter som passar alla, berättar 
Yamandú.

– Hela mässan är musikaliskt inspirerad 
av mina två kulturer. Kör, musiker och 
församling ska mötas i sång och öppna sig 
inför Gud och varandra. Målet med mitt 
arbete är att kyrka och samhälle ska mötas. 
Där man är ska man göra något för samhäl-
let, fortsätter han.

Gladare mässmusik
Gud är nära är resultatet av en beställning 
efter ett rådslag mellan teologer, textförfat-
tare och kyrkomusiker i Hildesheim år 
2005. Projektet handlade om att ta fram 
enklare och gladare mässmusik, något som 
efterfrågats av kyrkomötet sedan flera år. 
Projektledare var ärkestiftets dåvarande 
musikkonsulent Ragnar Håkansson. 

Den nya mässan är redan väl beprövad 
i Sundsvall. Kören Samklang har fått stifta 
bekantskap med den under den tid som 
kompositören arbetat med den.

I slutet av januari skall körerna i Härnö-
sands stift framföra det nyskrivna beställ-
ningsverket i sin helhet. Dels i Sundsvall, 
dels i Strömsund. Initiativtagare till den 
stora satsningen är Kyrkosångsförbundet i 
Härnösands stift i samarbete med komposi-
tören, stiftet och studieförbundet Sensus.

Ett stort antal sångare, närmare 300 
personer, från Medelpad, Ångermanland, 
Jämtland och Härjedalen kommer att med-

verka och repetitionerna är redan i gång. 
Ansvariga för det gigantiska organisations-
arbetet är kyrkosångförbundets båda diri-
genter, organisten Annkristin Färnström 
och stiftsmusikern Helen Dahlén. De har 
också tillsammans med Yamandú Pontvik 
och alla deltagande kyrkokörers ledare 
ansvar för den musikaliska instuderingen.

Entusiastiska sångare
Körjournalen besöker den första gemen-
samma repetitionen. Den har samlat 160 
sångare från Medelpad och det är knökfullt 
i den vackra aulan i Kyrkans Hus som är 
Sundsvalls Gustav Adolfs församlingsgård. 
Några dagar senare övar ett 90-tal sångare i 
Strömsund. De kommer från stiftets övriga 
tre landskap: Ångermanland, Jämtland och 
Härjedalen. 

Sångarna är entusiastiska och väl för-
beredda. Inspirerade av Yamandús sydliga 
temperament och den medryckande ryt-
miska musiken, som beledsagar från podiet, 
klingar sången redan härligt. Körledarna i 
respektive församlingar medverkar i arbetet 
och det märks att alla deltar med glädje.

Musiken präglas av flera kulturers 
folkmusik. Här möter svensk kulning 
Andernas flöjt Quena och nyckelharpan 
den argentinska trumman Bombo. Det lilla 
instrumentet Charango blandas med gitarr 
och panflöjt, och polskan med en rytm från 
Venezuela, Joropo. 

– Det händer något när vi sjunger med 
Yamandú och hans musiker. Vi kommer 
i särskild stämning genom den väldiga 
energi, entusiasm och närhet som Yamandú 
utstrålar. Rytmerna och tonspråket är frigö-
rande och vi känner oss sydländska, säger 
Annkristin Färnström.

Rätt i tiden
– Det här är verkligen roligt och utveck-

Gud är nära  
– en mässa i tiden

Med sin entusiasm och värme vill 
Yamandú Pontvik ge sina medmän-
niskor en stor kulturkram. Här till-
sammans med sin ensemble. 

GUD ÄR NÄRA
Mässa för kör och församling inspirerad av  

latinamerikansk och svensk folkmusik.

Yamandú Pontvik

VERBUM
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Vi har 30 musikaler för olika åldrar
Här är de 3 senaste

Läs mer på
hemsidan

www.tomsing.se

Tel 0707-575357

...och flera CD och noter med barnsånger

Yamandú Pontvik
Kompositör, sångare, pedagog 
Född och uppvuxen i Uruguay
Arbetar sedan flera år bland annat med att 
sprida den latinamerikanska vokalmusiken 
i Skandinavien, bland annat som sångare i 
barockensemblen Villancico.
Bildade år 2003 Ensemble Yamandú som 
samarbetar med svenska körer för att 
främja kulturell mångfald och integration i 
våra kyrkor.
Är sedan fem år tillbaka körledare i Sunds
valls Gustaf Adolfs kyrka

Utgivna verk på Verbum
Mässor för kör och församling:
Esperanza Azul – Hoppet är blått
Mångfaldsmässa
Gud är nära
Julsånger från Latinamerika: Juletid
Navidad  

lande och det känns bra att få bredda 
repertoaren, säger Morgan Sundling från 
Njurunda kyrkas gospelkör, Joyful Soul.

– Ja, det är något nytt, ett riktigt lyft och 
väldigt nyttigt för våra körer. Den mång-
kulturella mässan ligger helt rätt i tiden, 
tillägger Annkristin som ser den som ett 
komplement till Kyrkosångsförbundets väs-
terländska repertoar.

En mässa rätt i tiden. Det stämmer med 
kompositörens intentioner. ”Att möta män-
niskor från andra kulturer, lära och öppna 
oss för varandra, gör oss själva rikare. Det 
gör också vårt land och vår kyrka rikare. 
Vår identitet blir starkare med hjälp av 
nya intryck och erfarenheter. Framför allt 
bryter vi rädslor …”, skriver Yamandú i för-
ordet till sin mässa.

Text och foto: Margareta Rudbo

Stiftets kyrkomusiker samarbetar i projektet Gud är nära. Vid fly-
geln förbundsdirigenten Annkristin Färnström tillsammans med 
organisten Marie Ottosson under kvällens stämövning.

Några av männen i kvällens mer än 160-hövdade sångarskara. Liksom många 
med dem kan de redan sin stämma utantill.

”Det händer något när vi sjunger med Yamandú och hans musiker. Vi kommer i särskild 
stämning genom den väldiga energi, entusiasm och närhet som Yamandú utstrålar”
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Nyheter

Eby årets körledare
Anders Eby, kyrkomusiker i Adolf Fredriks 
kyrka i Stockholm och sedan 40 år dirigent 
för Mikaeli kammarkör, har av Körsam 
utsetts till Årets körledare 2010. Priset, 
som är på 30 000 kronor, delades ut under 
Eric Ericson-dagen på Skeppsholmen i 
Stockholm den 24 oktober. 

Eric Ericson-dagen är svenskt körlivs 
Oscarsgala, och sammanlagt sju priser 
och stipendier delades ut. Ytterligare en 
verksam kyrkomusiker prisades, nämligen 
Gustaf Sjökvist, domkyrkoorganist i Stor-
kyrkan, som fick stipendium ur Stiftelsen 
Madeleine Ugglas stipendiefond.

Nu är det också tid att föreslå kandidater 
för utmärkelsen Årets körledare 2011. Före 
årets slut ska förslagen sändas till Körsam. 
Mer information finns på www.korsam.se. 

Körforum i  
Stockholm
2011 års Körforum äger rum i Eric Ericson-
hallen på Skeppsholmen i Stockholm 28-29 
januari. Temat är ”Angelägen körsång” och 
på programmet finns föreläsningar, kör-
forskning, medverkande från olika delar 
av Kör-Sverige, notutställning och förstås 
levande musik. 

Körforum är en nationell konferens där 
Kör-Sverige samlas för att debattera, lyssna 
och lära och arrangeras sedan några år i 
samrådsorganet Körsams regi.

Bibelpris till  
Sandström
Kompositören Sven-David Sandström har 
tilldelats Svenska Bibelsällskapets Bibelpris 
2010. Motiveringen lyder: ”som i många av 
sina betydande musikaliska verk har låtit 
sig inspireras av Bibelns texter på ett sätt 
som är både musikaliskt nyskapande och 
existentiellt angeläget”

Sven-David Sandström tog emot priset, 
ett beställt originalkonstverk och en jubi-
leumsbibel, på Sigtunastiftelsen den 24 
oktober. 

Nej till ny psalmbok
Kyrkomötet som avslutades i oktober 
avslog de motioner som inkommit om att 
påbörja arbetet med en ny eller reviderad 
psalmbok. Gudstjänstutskottet menade att 
det först när det finns ett förslag till ny kyr-
kohandbok går att överblicka vilka behov 
som finns för publicering av psalmer. 

Kyrkomötet avslog även motionen om 
att inrätta en kyrkomusikalisk fond för att 
bevara Svenska kyrkans musikarv. 

– Varför är det så viktigt för er att 
vara ideella? Räcker det inte med att 
sjunga i kör?

Det var idealitetsforskaren Johan 
von Essens slutfråga till deltagarna i 
den funktionärskonferens som Sve
riges Kyrkosångsförbund arrang
erade i Uppsala nyligen. 

I sitt arbete som forskare vid Ersta Sköndal 
högskola undersöker Johan von Essen det 
ideella arbetet i Sverige. Forskningen visar 
att hälften (48 procent) av Sveriges befolk-
ning engagerar sig ideellt.

– Det är en myt att det ideella arbetet 
har minskat, det är konstant, säger han. I 
alla fall har det inte minskat sedan under-
sökningarna startade 1992, och det finns 
inget skäl att tro att siffran var mycket 
högre tidigare. 

I genomsnitt lägger de ideella ner 13 
timmar per månad. 

Vad är då ideellt arbete? Det har Johan 
von Essen tagit reda på, bland annat genom 
att djupintervjua 40 ideellt engagerade. Han 
har alltså undersökt vad människor tänker 
sig som ideellt arbete, inte forskar- eller 
statistikdefinitionen, och han noterar fem 
ledord: oavlönat, mottagarnytta, frivilligt, 
engagemang och gemenskap. Under funk-
tionärskonferensen i Uppsala koncentre-
rade han sig främst på mottagarnyttan. 

– Det ska vara till nytta för andra än den 
egna familjen och vänkretsen, annars blir 
det meningslöst, menar de jag pratat med. 
Ibland kan man till och med uppfinna nyt-
tan. De som tvivlade på att det de gjorde 
var till nytta för andra var också de som 
funderade på att sluta. 

Johan von Essen menar att detta ledord 

är centralt när det gäller kyrkokörer:
– Om man som kör tänker sig att det är 

ideellt arbete man ägnar sig åt är det den 
här frågan man ställer sig: Finns det en 
mottagarnytta?

Bara körerna ökar
– Betraktar man sig själv som frivilligarbe-
tare när man sjunger i kyrkokör? Jag tror 
inte att svaret är entydigt ja från körsång-
arna, sa Jonas Bromander, chef för Svenska 
kyrkans analysenhet, under sin föreläsning. 

Han berättade om tre saker som enligt 
en undersökning är av betydelse för de 
människor som går med i en kyrkokör. 
1. Man tycker om musik. 2. Man tycker om 
kyrkan/är troende. 3. Man vill prova något 
nytt i livet. 

Sett ur Svenska kyrkans statistik är kör-
verksamheten unik. Den pekar nämligen 
uppåt. Antalet körer har ökat med ett par 
hundra sedan början av 2000-talet (till 
cirka 5500 år 2009) och antalet körsångare 
med drygt 5000 till drygt 100 000. 

– Vuxenkörerna har ökat ännu mer, 
eftersom barnkörerna har minskat lite, 

medan ungdomskörerna ligger konstant i 
statistiken.

Jonas Bromander berättade även om en 
annan undersökning, Medlem i Svenska 
kyrkan, som gjordes dels 2004 och dels i år, 
där 10 500 personer har svarat. 

– Den visar att under en tvåårsperiod 
har i stort sett alla medlemmar kontakt 
med kyrkan. 

Det absolut vanligaste är att besöka för-
rättningar (70 procent), medan gudstjänst 

Körsångarna – ideella 
eller för många?

Johan von Essen:
”Det är en myt att det ideella 
arbetet har minskat, det är 
konstant”

Jonas Bromander:
”… gemenskap för ensamma 
kan körerna verkligen möta 
ett behov …”
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Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.se

Vi förverkligar det ni önskar 
i såväl färg, form som kvalité.

Körkåpor

Södra Esplanaden 11, 352 35 Växjö
Tel 0470-39 170, info@aktivita.se

www.aktivita.se

Nyheter

Förlagsverksamhet övergår 
till Wessmans
Från och med årsskiftet kommer SKsf Förlag 
att tas över av Wessmans Musikförlag AB i 
Visby. Wessmans tar över lagret och tar hand 
om distribution och nyproduktion av musi-
kalier, böcker och idéhäften. Varumärket, 
SKsf Förlag, kommer att finnas kvar som 
en del av Wessmans utgivning och Sveriges 
Kyrkosångsförbund kommer, genom ett 
redaktionsråd, att ha inflytande över nyut-
givning under rubriken SKsf Förlag.

Tills vidare kommer det att vara möjligt 
att beställa SKsf Förlags utgivning via 
Sveriges Kyrkosångsförbunds hemsida 
(www.sjungikyrkan.nu). Så småningom 
kommer beställningar via hemsidan autom-

atiskt att länkas vidare till Wessmans nätno-
thandel (www.wessmans.com). De flesta av 
Sksf:s artiklar finns redan nu i Wessmans 
katalog.

Om beställaren tillhör Sveriges 
Kyrkosångsförbund (är medlem i kör 
eller ensemble som är medlem i något av 
medlemsförbunden) kommer man även i 
fortsättningen att kunna få viss rabatt på 
artiklar utgivna på SKsf Förlag. Det är alltså 
viktigt att vid beställningen ange att man 
är medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund 
genom att uppge vilken kör/församling 
beställningen avser. 

och konsert/musikandakt besöks av unge-
fär 25 procent vardera. Till stor del är det 
samma personer som deltar i dessa. Fyra 
procent har själva sjungit i kör i en kyrka 
– en församlingskör eller annan kör som 
hyrt in sig.

När det gäller frågan vad man tycker att 
kyrkan ska prioritera finns det tre områden 
som kommer i särklass högst upp (förutom 
förrättningar, som inte ens finns med som 
alternativ): socialt utsatta människor i Sve-
rige, skapa gemenskap för ensamma samt 
barn och ungdomar. Musik kommer en bit 
längre ner på listan.

– Under skapa gemenskap för ensamma 
kan körerna verkligen möta ett behov – om 
de hittar de ensamma, för de kommer inte 
självklart själva.

Kunde sjunga själva
– Kyrkomusikerna utför redan ett stort 
diakonalt arbete, menade Fredrik Hedlund, 
samordnare för nätverket Ideellt forum, som 
har 23 huvudmän inom Svenska kyrkan, 
däribland Sveriges Kyrkosångsförbund. 

– Ni körledare, för jag vet att det är 
många sådana här, ni kunde ju sjunga själva 
i stället i gudstjänsterna, tänk så mycket tid 
ni skulle spara. Men nej, det görs inte, för 
det finns andra värden i kören. Likadant är 
det med andra grupper – man kan tänka 
”det är lättare om jag gör det själv”, men fler 
människor behöver bli sedda och delaktiga. 

Fredrik Hedlund berättade att hans erfa-
renhet från besök bland arbetslag i försam-
lingar är att åtta av tio anställda inte räknar 
med körsångarna bland de frivilliga. Skälen 
är dels att körsångarna gör det för att det är 

roligt och för sig själva, och ibland också att 
de är så många. 

– Jag reagerar: Men är det något pro-
blem?

Fredrik Hedlund är förvånad över att 
så få körledare kliver fram och säger att 
körsångarna är den största gruppen ideella. 
Han önskar att de skulle vara mer stolta 
över att de är med och ökar delaktigheten. 

Prototypen för ideellt arbete
Blev då Johan von Essens fråga om varför 
det är viktigt för körsångarna att vara ideella 
besvarad? Ja, av vice ordförande i Kyrko-
sångsförbundets styrelse, Peter Lundborg. 

– Jag tror att det är viktigt för vår plats i 
församlingen, eftersom det talas så mycket 
om idealitet i dag. Men du har visat: Kyr-
kokören är prototypen för ideellt arbete, 
det är så tydligt att vi inte ens tänker på det. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Fredrik Hedlund:
” Kyrkomusikerna utför redan 
ett stort diakonalt arbete”

Tipsa Körjournalen
Har kyrkokören förändrat ditt liv?
Har din kyrkokör ett jättekul projekt 
på gång?
Har din kyrkokör en fiffig lösning på 
ett vanligt problem? 

Tipsa Körjournalens redaktör Marita 
Sköldberg på  
07021 22 166 eller  
kj@sjungikyrkan.nu. 

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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Vissa människor är mycket fotogeniska. 
Giordano Ferdinando tillhör den skaran. 
Han bor i den lilla byn Pietrabruna i ita-
lienska Ligurien, och eftersom jag inte kan 
någon italienska har jag just inte pratat med 
honom. Men på två röda sekunder fick min 
kamera kontakt.  

Giordano Ferdinando är dock inte bara 
fotogenisk. Han är också musikalisk. Till-
sammans med två kusiner har han med sin 
sång till och med lockat en ängel att sjunga. 

Det var med tanke på denna 
änglastämma som platsen för Sveriges 
Kyrkosångsförbunds styrelseresa i okto-
ber valdes. Vice ordförande, domprost 
Peter Lundborg, berättade målande om 
änglastämman som konstnären Carl Hen-
ric Svenstedt gjort en film om, en film i ett 
modernt altarskåp som visats i dompros-
tens domkyrka. När tre stämmor – det vill 
säga tre mansröster – sjunger Missa Pro 
Defunctis stämmer en fjärde stämma in. 
Detta visste redan Georg Friedrich Händel, 
som av änglastämman inspirerades till La 
parte dell’angelo i sitt oratorium Resurrezi-
one från år 1700.

Giordano Ferdinando är en av de tre 
sjungande männen på Svenstedts film. 

Så noter fixades fram, sången övades in, 
buss beställdes och vi gav oss i väg längs 
slingrande vägar in i Liguriens bergstrakter. 

En underbart vacker dag kom vi till den 
idylliska byn Pietrabruna. Tystnaden i de 
smala gränderna var nästan bedövande. 
Domprost Peter sökte upp den före detta 
borgmästaren, Signor Pirero, som har 
nycklar till byns fyra kyrkor. Efter lite 
övning i en första kyrka var vi redo att söka 
upp ängeln. 

När vi beundrat den vackra kyrkan 
klämde vi i och sjöng, och njöt av den 
fantastiska klangen. Men ex-borgmästare 
Pirero tycktes inte belåten. Han var en halv 
ton före oss andra och i hans ögon anades 
ett visst missnöje. 

Och även om somliga påstod att 
”vi förstår intentionen” i hans livfulla 
beskrivningar på italienska, så var det då 
ingen som ens gjorde ett försök att överföra 
dessa intentioner till oss mindre förstående. 
Annat blev det när gregorianikkunnige 
kyrkoherden Carl Sjögren på svenska 
förklarade gregorianikens väsen:

– Levande gregorianik ska sjungas lätt, 

nästan flyktigt utan att bli stressigt. Ofta 
består rörelserna av toner i grupper om tre 
– den första ska vara betonad och de andra 
två bara följa naturligt. De två sista tonerna 
i varje tregrupp ska sjungas diminuendo – 
oavsett om de går upp eller ned i tonhöjd. 
Den normala svenska kören sjunger ofta 
alldeles för långsamt och stappligt. 

– Det viktigaste i gregorianiken är tex-
ten. Det finns ingen gregoriansk melodi 
utan text. Alltså måste texten höras och 
bära – till och med tydligare än melodin.

Vilken skillnad i dynamik! Klangen blev 
förstås ännu vackrare än tidigare. Och ex-
borgmästarens anletsdrag slätades ut något. 

Styrelseledamot Lars Lind vidgade 
våra vyer ytterligare genom att berätta om 
stående vågfenomenet, som uppstår när 
ljudet studsar fram och tillbaka mellan två 
parallella ytor. Han funderade och pekade 
på de fyra parallella väggarna och ytterlig-
are fyra paralleller i diagonalerna.

– Eftersom diagonalerna är mindre kan 
det tänkas, helt ovetenskapligt och omätt, 
att de ger upphov till stående våg i en 
annan frekvens än de stora väggarna.

Vi prövade olika platser i rummet, olika 
många röster, fler sånger.

På änglajakt i Ligurien

”Levande gregorianik ska 
sjungas lätt, nästan flyktigt 
utan att bli stressigt”

Stillheten lade sig, ex-borgmästaren såg 
ännu mildare ut, även om han nog aldrig 
blev helt tillfreds med vår sång.

När vi så småningom motvilligt drog oss 
mot utgången av kyrkan stannade kantor 
Lars kvar och gjorde ytterligare några försök 
att locka fram ängeln. Han var inte nöjd. 

Men styrelseordförande Lena Fagéus 
visste bättre:

– Hörde du inte änglarna, de var ju 
överallt! sa hon med ett lyckligt leende.

Giordano Ferdinando, då, hur kom han 
in i bilden? Sent, väldigt sent. På väg till-
baka till bussen träffade vi på honom, vid 
vår första övningskyrka. Där stod han och 

Överst Den lilla byn Pietrabruna ligger 
i närheten av staden Imperia i Ligurien, 
nordvästra Italien.

Giordano Ferdinando är en av de tre män-
nen som sjunger tillsammans med ängeln i 
Carl-Henric Svenstedts film.
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liksom bara väntade på att bli fotograferad. 
Signor Pirero hade väl larmat. Och jag fick 
resans bästa bild.

Dessutom lär han ha sagt att ängeln, den 
hörs bara i juli. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Är din kör intresserad av ett utbyte med en 
kyrkokör i kuststaden Imperia i Ligurien i 
nordvästra Italien (nära byn Pietrabruna)? 
Kontakta i så fall Carl Henrik Svenstedt för 

mer information: info@svenstedt.nu,  
0708-949558. Blekingegatan 61,  
116 62 Stockholm.

Änglaskåpet av Carl Henrik Svenstedt 
(film) och Jan Cardell (skulptur) är ett 
ambulerande ”altarskåp”, cirka tre meter 
högt och 70 kg tungt. Skåpet är en mikro-
biograf som rymmer tre videoskärmar. 

Mittdelen visar TV-filmen Änglastäm-
man, inspelad i Ligurien. I filmen berättar 
en gammal olivodlare på sitt yttersta (röst 
Erland Josephson) om en märklig upple-
velse. När tre av hans kamrater sjunger den 
uråldriga Begravningsmässan i byns kyrka 
”svarar ängelen” och trion blir en kvartett.

Frågorna som väcks kommenteras i de 
båda sidopanelerna som startar sin visning 
efter filmen. Där dyker bland andra teknik-
mästaren från Berwaldhallen upp, akustik-
professorn från KTH och änglakännaren 
från Kulturen i Lund.

Änglaskåpet hade vernissage på Medel-
tidsmuseet i Stockholm i maj i år och har 
sedan dess även visats i Östra Ämtervik, 
Katarina kyrka i Stockholm, Båstad, Vad-

Änglastämman i 
Änglaskåpet

Körutbyte med  Ligurien

stena och Linköping. Fler platser tillkom-
mer framöver.

Filmen med extramaterial går nu även 
att köpa som dvd. 

Foto: Maja Borg

Peter Lundborg, Carl Sjögren, till vänster, 
och Lars Åberg längst till höger, i livligt sam-
språk med den före detta borgmästaren i 
Pietrabruna, Signor Pirero, om änglastäm-
man i kyrkan.



Skicka in lösningen senast 13 januari till  
Körjournalen, Spakbacken 63, 741 94 Knivsta.

Tre vinster delas ut. Kryssa för vilken cd eller 
dvd som du vill ha om du vinner. Lösningen 
presenteras i nästa Körjournalen som kommer 
i februari.

Julkorsordet 2010 Ett musikaliskt körsångarkorsord konstruerat 
av korsordsmakaren och kyrkomusikern Mats 
Åberg i Falun. Foto: Anki Lindström Larsson

 SvenDavid Sandström: Frihetsmässa mm/Allmänna Sången och Linnékvintetten 

 DVD från 1977 med 212 minuters undervisning av Eric Ericson

Namn ……………………………………………………………………………………………….

Adress  ……………………………………………………………………………………………

Postnummer och postadress  …………………………………………………………………
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I körsvängen

Crystal Light, Glasrikets ungdomskör, 
är namnet på en nystartad ungdomskör. 
Några kyrkomusiker i Växjö stift har gått 
ihop för att körsångarna ibland ska få 
sjunga i en större kör, med samma inrikt-
ning; högklassig körmusik för unga röster. 
De fem körledarna är Sara Karinsdotter, 
Söraby,  Elisabeth Ernstig, Ulrika Lindberg, 
Älghult, Carina Carlsson, Dädesjö, och 
Kalle Engquist, Madesjö. 

Det första framträdandet hette duga; 
Frimurarna firade i oktober sitt 275-års-
jubileum med en festkonsert i Madesjö 
kyrka. Huvudartist var Lill Lindfors, och 
Crystal Light medverkade med egna sånger 
och även tillsammans med Lill.

Första sången som Crystal Light fram-
förde var I himmelen, en svensk folklig 
koral från Skattungbyn i arr av Karin Rehn-
qist, bördig från Nybro. Inte ett helt enkelt 
stycke som är indelat i en stor och en liten 
diskantkör och med två kulande solister.

Därefter framfördes Panis Angelicus, ett 
klassiskt stycke av Cesar Franck.

Good Song av Salem Al Fakir fick både 
Lill Lindfors och den 500-hövdade Made-
sjöpubliken att svänga loss ordentligt.

Tillsammans med Lill sjöng Crystal 
Light Sommardans, en härlig och typisk 

Gnistrande start för småländsk kristallkör

Crystal Lights första framträdande var tillsammans med Lill Lindfors.

När Gagnefs kyrkokör nyligen firade sitt 
100-årsjubileum kunde de göra det med en 
nyskriven kantat. Det var Gagnefbon Nils 
Lindberg, kompositör, arrangör och pianist, 
som specialskrivit kantaten till kören. 

Verk av Bach och August Söderman 
blev det också, berättar ordförande Göran 
Stålberg, som sjungit i kören i precis en 
tredjedel av dess levnad.

Lika länge, fast i andra änden, var 
körens initiativtagare Oskar Fredrik Moh-
lin dess dirigent. Därefter har Gagnefs kyr-
kokör haft fyra olika dirigenter. 

Jubileumskonserten avslutades med ett 
samkväm för nuvarande och tidigare kör-
sångare och körledare, då även en utställ-
ning med bilder och urklipp från 1910 och 
framåt visades.

– Utställningen stod sedan i försam-
lingshemmet en vecka och nu har vi över-
lämnat den till hembygdsföreningen som 
får välja ut och arkivera, berättar Göran 
Stålberg, som tillsammans med kören nu 
slappnar av lite med ”gammal skåpmat”, det 

vill säga advent, julkonsert och julnatts-
mässa.

Lill-låt. Stevie Wonders Fri i arr av Anders 
Ekdahl blev både mäktig och finstämd med 
ungdomskörens medverkan.

Konserten blev mycket uppskattad av 
både publik och Lill Lindfors, som tyckte 
att ungdomarna i Crystal Light var riktigt, 

riktigt duktiga. Hon lovade även att skicka 
noter på de båda låtarna som framfördes 
tillsammans så att Crystal Light kan fram-
föra dem på egen hand med egna solister.

Text och foto: Ulrika Lindberg

Jubilerade med specialskriven kantat

Året är 1928. Kören hade ungefär lika många medlemmar då som nu.
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Hallå där

Vad är Jubilate?
– Det är ett samarbete mellan Kyrkosångs
förbundet i Stockholms stift, stiftet, stiftets 
kyrkomusikerförening och Sensus. Först var 
det under ett år i samband med att Stock
holm var kulturhuvudstadsår. Kyrkosångs
förbundet tog några år senare initiativet till 
samtal om en fortsättning, och det myn
nade ut i att vi 2007 gjorde en fest under tio 
dagar. Men efteråt suckade vi – det blev för 
mycket. Sedan 2009 har vi landat i nuva
rande form, torsdag till söndag i samband 
med kyndelsmäss, som är kyrkomusikens 
dag, berättar stiftsmusiker Erika Bohlin.

Sing-a-long är en av ingredienserna. Hur går 
det till?
– Det har varit med varje gång. Då sjunger 
alla som sitter i bänkarna. Nu i februari ska 
vi sjunga bland annat ur Faurés Requiem. En 
kör har förberett sig, resten bara kommer, 
men man har med sig noter själv, förklarar 
Ewa Sassner, kyrkomusiker i Täby.
– Vi ska vara i S:t Matteus kyrka fredagen 
den 4 februari klockan 19 med uppsjungning 
från klockan 17.15, och de håller oss med 
eget husband, nämligen deras egen symfo
niorkester. Budskapet till alla Körjournalens 
läsare är: Välkomna, även från andra stift, 
säger Erika Bohlin.
– Kyrkan tar nog 800 personer, så det finns 
gott om plats, lägger Christoffer Holgersson, 
kyrkomusiker i Vällingby, till. 

På lördagen blir det körmaraton. Vad innebär 
det?
– Vi tillfrågar några körer som vi vill ha med. 
Det ska vara representation från en stor del 
av stiftet. I år är det tre olika tonsättare som 
gäller: Steve Dobrogosz, Anna Cederberg
Orreteg och Franz Liszt. Tanken var tre körer 
i varje konsert, en barn, en ungdomskör 
och en vuxenkör, och det är tre konserter, kl 
14, 15 och 16 i S:t Jacobs kyrka. Nu blir det 
bara sju körer sammanlagt. Steve Dobro
gosz och Anna CederbergOrreteg är själva 

Den 12 december är det Världs
kördagen. I Asmundtorp i Skåne 
firar man detta för andra gången. 
Men det finns gott om plats för fler 
svenska körer att delta. 

Det är den internationella körorganisa-
tionen IFCM (International Federation 
for Choral Music) som för 20 år sedan 
utsåg den andra söndagen i december till 
Världskördagen. Syftet är att manifestera 
den sociala sammanhållningen mellan kör-
sångare över hela världen.

Förra året deltog officiellt närmare 
11 000 människor från 274 körer i 20 län-
der i Världskördagen. Från Sverige deltog 
dock bara ett dussin. Däribland 
körerna som hade julkonsert i 
Asmundtorps kyrka utan-
för Landskrona. 

– Jag fick reda på 
detta med Världskör-
dagen på något sätt, 
jag minns inte hur, 
och vi skulle ändå 
ha vår julkonsert, så 
det var inget extra, 
berättar kyrkomusi-
kern Lars Ahlinder. Vi 
skickade in en anmälan 

och talade om var och när och hur många 
som skulle sjunga, och efteråt skickade vi 
in hur många som varit där och så.

Tre körer från då två församlingar 
medverkade i julkonserten. Vid årsskiftet 
ett par veckor senare gick de två ihop till 
Häljarps församling.

– Det var första gången som alla körerna 
sjöng tillsammans. I år gör vi samma sak 
igen. Nu heter körerna Rönnebergakören, 
Häljarpskören och barn- och ungdomskö-
ren. Det blir advents- och julmusik, och vi 
börjar med ett luciatåg där allihop är med, 
säger Lars Ahlinder, som leder vuxenkö-
rerna medan hans kollega Sara Thuresson 
leder barn- och ungdomskören.

Förutom att körerna med 
sin konsert i Asmundtorps 

kyrka den 12 december 
medverkar i Världs-

kördagen är de 
också med i julkam-

panjen Sjung för 
livet, och samlar 
in pengar till 
Svenska kyrkans 
internationella 

arbete. 

Marita Sköldberg

Manifestera frihet och jämlikhet på 
Världskördagen

Den kör som har en konsert den 12 decem-
ber (eller dagarna däromkring) kan berätta 
att konserten ingår i en världsomfattande 
manifestation. Om man vill kan man läsa 
upp den proklamation som tagits fram 
och kören kan enkelt rapportera i förväg 
till IFCM om konserten, och även berätta 
efteråt hur det gick. 

Den som har möjlighet kan sedan skicka 
in en film till IFCM som läggs upp på 
Youtube tillsammans med andra filmer från 
Världskördagen. 

All information finns på http://www.
ifcm.net/public/doc/672.pdf 

I år kommer vad som sägs vara världens 
största Lucia-konsert att vara med. Stock-
holms Luciakonsert med 1200 sångare mel-
lan 10 och 19 år från Adolf Fredriks Musik-
klasser och Stockholms Musikgymnasium/
Kungsholmens gymnasium äger nämligen 
rum i Globen den 12 december.

Delta i  
Världskördagen

•  
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ORLD CHORAL DAY  •  D
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U
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Proklamation för Världskördagen 
Sjung, världens alla körer!
Era röster ska föra vattenkällor 
dit där eldar brinner.
Era sånger ska plantera rosor
där slagfält en gång låg. 
Plöj fåror, så kärlek
och skörda hoppets frukter.
Sjung för frihet där tyranniet råder.
Sjung för jämlikhet där fattigdomen  

slagit rot.
Sjung för broderskap där hatet gror.Er sång ska leda världen 
så att krig övergår i fred,
så att människan vårdar sig om jorden,så att all rasdiskriminering upphör
så att vi alla blir som bröder 
så att hela vår jord jublar tillsammans med era röster!
(översättning Eva Åkerberg)
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Några ur arbetsgruppen för Jubilate i 
Stockholms stift. Fr v Jenny Tjärnström, 

Christoffer Holgersson, Karin 
Skogberg Ankarmo, Erika 

Bohlin, Ewa Sassner 
samt Anna Jarmar, som 
ska dirigera under kör
maraton.

med och spelar, säger Erika Bohlin.
– Poängen är att det inte ska vara samma 
körer år från år, utan olika, säger Christoffer 
Holgersson.

Vad händer mer under Jubilate?
– Allt invigs med dunder och brak på tors
dag kväll, 3 februari. Då är vi i Storkyrkan 
och det blir nyskrivet. Kyrkosångsförbundet 
i Stockholms stift har gjort en beställning 
på ett Te Deum av Kristina Forsman med 
text av Niklas Rådström. Två körer är med 
och sjunger: Botkyrka kammarkör och S:t 
Jacobs kammarkör, och så körledare från 
hela stiftet. Gary Graden dirigerar, säger 
Erika Bohlin.
– Vid den invigningen delas också Cecilia
priset ut varje år, till någon kyrkomusiker i 
stiftet. Det består av 10 000 kronor. Det är 
en jurygrupp med biskopen i spetsen som 
väljer ut vinnaren, berättar Christoffer Hol
gersson.
– Sen på söndagen är det full fart i alla för
samlingar. Det är tredje gången nu, så det 
håller långsamt på att sprida sig, och man 
gör mer och mer saker lokalt och knyter 
ihop det med vad som har hänt de andra 
dagarna, fortsätter han. 

Kommer Jubilate att fortsätta?
– Absolut. Det här är ett nytt sätt att jobba 
tillsammans, Kyrkosångsförbundet, stiftet 
och kyrkomusikerna. Det är viktigt att få en 
bättre stiftskänsla, och det är ju lättare här i 
Stockholms stift än på andra håll, eftersom 
avstånden är korta, säger Ewa Sassner. 
Text och foto: Marita Sköldberg

Fotnot: Hela programmet finns på www.jubilate.se

Vid årets FN-dag uruppfördes musikföre-
ställningen ”Alla har rätt till sitt liv” i Växjö 
domkyrka. Det var musiklinjen från S:t 
Sigfrids folkhögskola som tillsammans med 
en vuxenkör, barnkör och två skådespe-
lare framförde FN:s deklarationer om de 
mänskliga rättigheterna.

– Redan på idéstadiet kände vi att detta var 
ett angeläget projekt. Texterna har ju i sig 
själva inga gränser varken geografiskt eller 
historiskt och de gäller såväl samhället som 
individen, säger Urban Lindh, som svarat 
för textbearbetning och regi. 

Kyrkomusiker Peter Alrikson har satt 
toner till texterna och Sara Wåhlin, linje-
föreståndare på S:t Sigfrids folkhögskola 
svarade för musikalisk ledning.

I föreställningen varvades körsång och 
soloinsatser med reciterade kommentarer 
av skådespelare, för att skapa variation och 
föra handlingen framåt. 

– Partituret är till stora delar genomkom-
ponerat för kör och olika instrument men 
i praktiken skulle det gå att framföra med 
endast tre personer: en pianist, en vokalist 
och en recitatör, säger Peter Alrikson.

Ett flertal gånger återkommer sången 
”Alla har rätt till ett liv i frihet, alla har rätt 
till sitt liv. Frihet att tänka, frihet att tro, 
frihet från fruktan och nöd”. 

Artikel 26 och 27 framfördes av ett 
50-tal barn eftersom de på ett särskilt sätt 
handlar om barns rättigheter. Klass 4-6 A 
på Bäckaslövsskolan gjorde tillsammans 
med sina lärare en fantastisk insats när det 
gällde att representera världens alla barn 
som har rätt att gå i skola, leka, utvecklas 
och vara just barn. 

För att understryka att deklarationerna 
är världsvida innehåller ”Alla har rätt till 
sitt liv” många olika musikstilar: bossa, 
calypso, balkan, jazz, visa, drag av mini-
malism och modernare konstmusik. Men 
det är ändå en musikalisk enhet. 

Ett av projektets huvudmål var att 
engagera många människor från olika 
ställen. Svenska kyrkan, den lokala FN-
föreningen, Regionteatern, Studieförbundet 
Sensus och flera skolor var alla aktiva på 
olika sätt. Alla medverkande förberedde 
sig på varsitt håll ända fram till genrepet i 
Domkyrkan. 

När det var dags för uruppförande stod 
över hundra människor från olika bakgrund 
och sammanhang i domkyrkans kor och 
deklamerade att ”Alla har rätt till ett liv i fri-
het” – ett budskap som är lika aktuellt i dag 
som när det formulerades för 62 år sedan. 

Text: Anders Nilsson 
Illustration: Benno Engström

Alla har rätt till sitt liv

Och så en särskild julhälsning från Sven-Eric Agstam på Privag, som letar fram de flesta 
vinsterna till Körjournalens tävlingar, så också till julkorsordet. Fast mest är det barnbarnet 
Malin Hagevi som står för hälsningen. Fotograf är mellangenerationen Kristina Hagevi.

Håll i dig Otto Olsson! Malin har längtat efter sista tonen i ditt opus! 

Äntligen …    … Aaaddveeeeent!
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Svensk långdans vid Korsvägen 
utanför Universeum.

I oktober gick Växjö stifts kyrkosångsfest av 
stapeln i stiftets östra domkyrka, Kalmar. 
Ungefär 160 körsångare från hela stiftet hade 
mött upp för en helg fylld av sång glädje, 
konserter, högmässa och festlig supé.

Det var också ett tillfälle att tacka den 
avgående förbundsordföranden Jan-Olof 
Johansson, och önska honom lycka till i 
rollen som biskop.

Biskop electus Jan-Olof predikade i 
söndagens högmässa. Även om texten 
handlade om Sackaios som klättrade upp 
i en sykomor avstod predikanten från 

att klättra upp i predikstolen. En nog så 
talande bild om ambitionen att finnas på 
samma plan som församlingen, omgärdad 
av de många körsångarna i koret.

Högmässan innehöll mycket körsång 
och Domkyrkans blåsarkvintett lät 
sina instrument ljuda till Guds ära. 
Några nykomponerade liturgiska satser, 
komponerade av förbundsdirigenterna 
Sten-Inge Petersson och Thomas Niklasson, 
framfördes av den månghövdade kören. 

Efter lördagens inledande övningspass 
bjöds kyrkosångsfestens deltagare och övriga 

Glädje även om det slutade  
med begravning

kyrkobesökare på en storslagen konsert med 
Kalmar Domkyrkokör, instrumentalister 
och sångsolisten Pernilla Ingvarsdotter. 
Hyllningarna efter konserten var enorma 
och domkyrkans organist Paul Thorstensson 
mottog välförtjänt uppskattning.

Kvällens supé innehöll solosång, 
manskör och en omskriven Einar 
Ekbergtext, som kom att handla om 
Östrabo i Växjöorganisternas tappning. En 
klockren hyllning till Jan-Olof Johansson, 
som själv exekverade tenorstämman.

Kyrkosångsfesten avslutades med en stor-
slagen kör- och orkesterkonsert. Förutom 
mässmusiken av Sten-Inge Petersson fram-
fördes två körsatser av Sven-David Sand-
ström och dagens största verk – Begrav-
ningskantat för Fredrik I, skriven av Johan 
Helmich Roman under hans levnadsår i 
Ryssby församling, strax norr om Kalmar.

Begravningsmusiken var allt annat än 
dyster. Den lekfulla musiken påminde 
mycket om Romans läromästare Händel 
och texterna handlade om tacksamhet och 
lovsång för vad den avlidne kungen fått 
betyda. 

De många körsångarna, ledarna, 
musikerna och församlingen lämnade 
domkyrkan väl rustade att gå ut i 
vardagens bestyr med de härliga tonerna 
klingande i huvudet. 

Text och foto: Patrik Sassersson

Den vikarierande kantorn i Eda församling 
i västra Värmland har rest långt dit. Hon 
kommer nämligen från Sydkorea, men 
lockades till Europa av Bach. 

HanYoung Kim är född i Sydkorea, upp-
vuxen i huvudstaden Seoul. Hon säger själv 
att hon blev kristen redan i mammas mage 
– hennes pappa var pastor i en katolsk för-
samling. Där fick hon ofta spela piano till 
gudstjänsterna under uppväxtåren.

Uppmuntrad hemifrån sökte hon och 
kom in på högre orgelstudier i fyra år. 
Efter det valde hon Hochschule für Künste 
i Bremen, Tyskland, för fortsatta studier. 
Dels på grund av Bach och dels för att det 
är en skola som inte har många elever från 
Sydkorea. Det var viktigt för HanYoung 
som gärna ville lära sig tyska ordentligt och 
komma de tyska eleverna närmare. 

Efter två års orgelstudier beslutade hon 
att ”följa med” professor Hans-Ola Ericsson 
till Musikhögskolan i Piteå, där hon deltog i 
konsertpianistprogrammet under tre år.

Efter en termin på Mastersprogrammet 
i Tyskland och resterande i Piteå, kände 
hon sig redo att ta tjänsten som vikarie-

rande kantor i Eda församling, under ett år. 
Detta trots att hennes portugisiske pojkvän 
är kvar i Piteå för doktorandstudier vid 
Musikhögskolan.

Hon flyttade till Charlottenberg och 
började sin vikarierande kantorstjänst den 
7 september. Till sin förvåning har hon 
upptäckt att hon känner igen väldigt många 
av sångerna i kyrkokörens julrepertoar från 
gudstjänsterna hemma i Seoul. 

Minnesgudstjänsten i Eda kyrka under 
Allhelgonahelgen, med både Eda Kyrkokör 
och G-klaven, var fullsatt till sista stolen 
och både sången och orgelspelet var varmt 
uppskattat av besökarna. 

HanYoung är ivrig att pröva sina vingar 
ordentligt under det här året, och körerna 
följer hennes minsta vink med stolt intresse.

Text: Christina Öster  
Foto: Bertil Norling

Hon följde kyrkomusiken från Seoul till Charlottenberg

HanYoung Kim, körledare i Eda 
församling.
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 signerat Hans AxelssonGissa Kjs hemliga gäst 

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com
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Hemliga gästen Kj nr 5 2010

Vår gåtfulla gäst föddes 
som tionde och yngsta 

syskon i en adlig och infly
telserik familj och bodde i 
samma land i hela sitt liv, på 
tre ställen ett fåtal mil från var
andra i vad romarna kallade 
Palatium. Vår profils verk Dyg
dernas orden var en tonsatt 
moralitet och Symphonia ar
monie celestium revelationum 
en sångsamling. Den senare 
består av hymner, sekvenser, 
responsorier och antifoner. Melodiken är karakteriserad av ett förhållan
devis litet antal formler eller melodiska mönster och är inte påverkad av 
gregorianik. Den noterades i fyrlinjig notskrift. 

Den hemliga gästen var en synnerligen allmänbildad och stridbar per
son som förutom nedteckningen av visioner också publicerade sig inom 
ämnen som naturvetenskap, medicin och politik. Tilltalsnamnet betyder 
strid och skydd. 

Svar: Hildegard av Bingen (10981179)

Fadern var länsherre i Bermersheim nära Alzey i det som nu är den tyska 
provinsen Rheinhessen. De två andra ställen där Hildegard levde, klos
tren Disibodenberg och Rupertsberg, ligger i RheinlandPfalz. Palatium 
är det latinska namnet på Pfalz. 

Hildegards moralitet heter på latin Ordo virtutum. Sångsamlingen 
Symfoni av samklangen i de gudomliga uppenbarelserna innehåller 77 
sånger. Boken med visioner heter Scivias, vilket betyder ”Lär känna vä
garna”. 

I politiska ämnen brevväxlade hon med flera påvar, Bernhard av Clair
vaux, och flera kungligheter, till exempel kejsaren Fredrik I (Barbarossa). 
Hildegard är härlett ur de tyska orden för strid och skydd.

Vinnaren denna gång, Lena Borg, Hallsberg, får en cdskiva på posten.  
Grattis!

Född i ett grann
land, åtta mil från 

landets huvudstad. 
Improviserade som 
barn fram egna musik
stycken på en skraltig 
flygel. Med tiden kom 
pianot att bli huvudin
strument, men oboe, 
trummor och körsång 
tillkom. Han kom efter 
militärtjänst att vid 
en musikalisk mel
lanskola studera för 
kompositören till ett 
stycke inspirerat av 
ett ekonomiskt viktigt 
grundämne, Raua 
needmine. Senare vid 
konservatoriet stude
rade han för en elev till 
Glazunov och kallade 
denne för sin ”musikfarfar”. 

Vår gåtfulle gäst lämnade sitt land under en tjugoårsperiod men 
har återvänt. Hans musik var till en början neoklassisk, i tolvtons
teknik eller seriell. Men efter en lång konstnärlig kris bytte han till 
en kompositionsteknik benämnd efter en klocka som ursprungli
gen använts för att påkalla uppmärksamhet för att en påvlig pro
cession närmar sig. På senare år har tekniken delvis övergivits. 

Vår profils verk omfattar orkester, kammar och vokalmusik. 
Bland den senare märks en mässa och en passion bland många 
andra sakrala verk.

Skicka in ditt svar till Körjournalen, Spakbacken 63, 741 94 Knivsta 
eller kj@sjungikyrkan.nu senast 13 januari, så har du chansen att 
vinna en cdskiva.

Efter 43 porträtt under sju års tid 
tackar Hans Axelsson för sig. Det 
börjar bli svårt att hitta profiler som 
passar. Körjournalen riktar ett varmt 
tack till Hans för att han troget delat 
med sig av sin stora musikaliska 
bildning, och avslutar med att ställa 
några frågor.

Hur kom det sig att du började med de hem-
liga gästerna?

– Förra redaktören Anki och Jan 
Rudérus diskuterade om att ha nån sorts 
tävling och Anki kom upp med musikper-
sonporträtt och Jan, god vän och körkol-
lega, rekryterade mig.

Kan du nämna några favoriter bland 
de 43?

– Bach för att han var rätt bråkig. Georg 
Riedel, basist i Jan Johanssons trio, som 
fick stort beröm av Sten Broman: ”… en 
prydnad för Sverige”. Grieg som ordnade 

Allra sista gästen fest med alla tillbehör när hans skrivarstuga 
av lokalbefolkningen flyttades längre upp 
på fjället.

Har du fått några kommentarer från 
omgivningen?

– Min fru har läst i stort sett alla bidrag 
innan de gått i tryck. Hon har liksom jag 
själv reagerat på det låga antalet kvinnor, 
bara fyra av 43 är rätt illa. Men hur många i 
läsekretsen kan identifiera sådana utmärkta 
kompositörer som Lili Boulanger, Rebecca 
Clarke, Amy Beach eller Sofie Livebrant?

Har du fått användning för dessa kunska-
per på något annat sätt?

– Letandet i lexika, i kartböcker och på 
nätet har berikat mina egna kunskaper runt 
mitt eget musiklyssnande. Och så har jag i 
sällskapslivet kunnat återge en eller annan 
anekdot från musikens värld. 

Marita Sköldberg
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Förbundet kyrkomusik  
i Uppsala stift
8–9 jan Koristkurs på Undersviks stiftsgård 
med Barbro Björklund och Karin Ingebäck 
Info: Mia OldebergHuusko,  
maria.oldeberghuusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts 
 kyrkosångsförbund
Info: Karin WallKällming, karin.wallkall
ming@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Skara stifts 
 kyrkosångsförbund
29 jan Våga Sjungadag i Skara domkyrka
2 april Årsmöte
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com 
www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens 
 kyrkosångsförbund
29 jan Ungdomskördag i Sandhult utanför 
Borås. Nationella Ungdomskören under ledning 
av Birgitta RosenquistBrorson medverkar och 
inspirerar
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu/sjuharad

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

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
18–20 feb Körfest för tjejer och killar, Stifts
gården i Rättvik
9 april Barnkördag i Grangärde
Info: Heléne Thunberg,  
thunbergslund@hotmail.com 
www.sjungikyrkan.nu/vasteras

Växjö stifts 
 kyrkosångsförbund
10 jan Nyårsmöte med förbundsstämma, Växjö
26 mars Barnkördag i Gårdsby

27 mars Barnkördag i Högby på Öland              
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se  
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
13 mars Anders Nybergs Kvintessens i All
helgonakyrkan, Lund
Info: Katarina Koos,  
katarina.koos@svenskakyrkan.se
www.fkl.se.

Hallands kyrkosångs-
förbund
12–13 feb Barnkörläger, årskurs 1–5, på 
 Helsjöns folkhögskola
6 mars Manskördag med Robert Sund, 
 Lindbergs kyrka (även för män som sjunger i 
blandade körer)
12–13 mars Barnkörläger, årskurs 15, på 
 Gullbrannagården
20–21 juni Ungdomskörläger, från åk 6, på 
Gullbrannagården
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
20 jan Barnkördag i Västra Frölunda
19–20 mars Gospelhelg på Åh stiftsgård
2–5 juni Körresa till Värmland
Info: GunBritt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 

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

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
29 jan mässan ’’Gud är nära’’ uppförs i Sunds
valls Gustav Adolfs kyrka av körer, solister och 
musiker
30 jan mässan ’’Gud är nära’’ uppförs i Ström
sunds kyrka av körer, solister och musiker
Info: AnnKristin.Farnstrom@ 
svenskakyrkan.se 
www.sjungikyrkan.nu/harnosand

Luleå stifts södra 
 kyrkosångsförbund
30 jan Övningsdag på Edelviks folkhögskola 
inför framförandet av Kvintessens på Internatio
nella konferensen. Anders Nyberg leder.  
12 feb Körprojektet Kvintessens framförs under 
Internationella konferensen i Skellefteå, Sankt 
Olovs kyrka
5 mars Övningsdag i Lövånger inför Kyrko
sångshögtiden i Burträsk
1 maj Övningsdag på tre orter inför Kyrko
sångshögtiden
21–22 maj Kyrkosångshögtid i Burträsk
Info stiftsförbundet: Ewa Miller,  
ewa.miller@gmail.com
www.sjungikyrkan.nu/luleasodra

Luleå stifts norra 
 kyrkosångsförbund
29 jan Övningsdag i Örnäset inför Kvintessens i 
Skellefteå. OBS Begränsat antal platser 
12 feb Kvintessens med Anders Nyberg – Hela 
världens musik – i Skellefteå. 
7–8 maj Barnkördagar i Norrfjärden och 
 Överkalix
Info: ordf. Siv Larsson,  
siv.larsson@lr.se
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
27–29 maj Körfestival i Visby. Avslutning för 
delprojekten African Madonna, Barn i Guds tid 
och Körstafetten 
Info: info@korpagotland.se eller  
Anneli Utas, anneliutas@hotmail.com 
www.korpagotland.se

Stockholms stifts 
 kyrkosångsförbund
3–6 feb Jubilate med bland annat Singalong, 
Körmaraton och framförande av nytt Te Deum
verk (Läs mer på sid 14)
Info: evaofolke@hotmail.com 
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans 
 Goss körförening
19–22 maj Gosskörfestival i Rättvik
Info: Karin Skogberg Ankarmo,  
k.sa@home.se www.gosskor.se

Laurentius Petri  
Sällskapet för svenskt 
gudstjänstliv
Info: Gun Palmqvist, 0506353 01, 309 23, 
kyrkomusiker.hova@telia.com

Svenska Schützsällskapet
Info: info@svenskaschuetz.se 
www.svenskaschuetz.se

Kristna Dansgemenska-
pen i Sverige
Info: Elisabet Josefsson,  
elisabetjosefsson@yahoo.se 
www.kdgs.org
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Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbunds 
sjunde ungdomskörfestival 

äger rum i Kristine kyrka, 
Falun, 13-15 maj 2011

För körsångare 15-25 år

Repertoar:
Medley ur Jesus Christ Superstar
    av Andrew Lloyd Webber
Nyskriven mässmusik  
    av Håkan Alinder, 
I will praise thee av Knut Nystedt
Uti din nåd av Albert Becker
Som hjorten törstar av Sven-Erik Bäck 
Herren är min herde,
Skåden liljorna på marken och  
Jag är världens ljus 
    av Bror Samuelsson  

Arbetsbodar:
Sångteknik, dirigering, kulning, 
folklig dans, orgel, notläsning

Ur programmet:
Fredag: 
Stämrepetition
Konsert med Nationella ungdoms-
kören
Kvällsmässa

Lördag:
Arbetsbodar
Besök vid Falu koppargruva
Musikgudstjänst
Festkväll

Söndag:
Repetition och festhögmässa

I samarbete med 

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu

Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070887 02 44, drew@sjungikyrkan.nu

Ekonomi
Förbundskamrer Jan Rudérus
05486 13 46, 070331 83 22, 
fax 05486 13 46
ekonomi@sjungikyrkan.nu

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

Körpedagog
Birgitta RosenquistBrorson
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

Agneta Lundell  
ny kamrer
Agneta Lundell blir vid årsskiftet ny för-
bundskamrer för Sveriges Kyrkosångsför-
bund efter Jan Rudérus som går i pension. 
Agneta Lundell är bosatt i Nossebro i 
Västergötland och har erfarenhet från 
kamrerstjänster inom både församling och 
samfällighet i Svenska kyrkan, senast från 
Möndals kyrkliga samfällighet. Hon är inte 
körsångare, men väl klarinettist i Nossebro 
musikkår. 

Vintermöte i Sigtuna
Den 10–12 januari arrangerar Sveriges Kyr
kosångsförbund Vintermöte i Sigtuna. Bland 
gästerna finns trubaduren Tomas Boström, 
operasångerskan Karin Ingebäck, själavår
daren Fredrik Brosché och dirigenten Gary 
Graden. 

Anmälningstiden har nyligen gått ut, 
men det kan eventuellt finnas platser kvar. 
Kontakta förbundssekreteraren för att få 
besked om detta.

Liturgikkurs i Frankrike
Sveriges Kyrkosångsförbund inbjuder till 
kurs i liturgik i benediktinerklostret Abbaye 
Saint PierredeSolesmes i Frankrike 25–30 
maj 2011. Ledare för dessa dagars fortbild
ning, retreat och fördjupning är kyrkoherde 
Carl Sjögren, Ulricehamn, och musikdirektör 
Berit Larsson, Göteborg. Anmälningstiden 
går ut 14 januari, eventuellt finns enstaka 
platser kvar. Informations och anmälnings
folder finns på www.sjungikyrkan.nu.

Riksfester 2012
År 2012 är det åter dags för Sveriges Kyrko
sångsförbunds riksfester. Under Kristi him
melsfärdshelgen, 17–20 maj, blir det riksfest 
dels i Kristianstad, dels i Vadstena, medan 
Skellefteå bjuder in till riksfest 21–23 sep
tember. Till riksfesterna kommer tre kom
positörer att skriva beställningsverk. Tomas 
Boström skriver en mässa, medan Irma 
Schultz Keller och Boo Egebjer kommer att 
bidra med varsitt annat stycke. 
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POSTTIDNING B

Lucia är stort i Sverige. Men allra 
störst verkar det vara bland utlands
svenskar. I många av SKUT:s försam
lingar (Svenska kyrkan i utlandet) 
är luciafirandet en av årets största 
händelser, med egna luciakörer.

Svenska kyrkan i södra Frankrike och 
Monaco har till exempel en luciakör som 
uppträder på flera ställen i Nice i dagarna 
tre, 10-12 december, i ett större evenemang 
som marknadsför Sverige. Luciatåget kom-
mer bland annat att uppträda på Place 
Massena när julgranen reses i Nice och en 
julkonsert i Holy Trinity Church. Kören 
har övat varje måndagskväll sedan i slutet 
av oktober.

Också hos Svenska kyrkan i New York 
är det helhjärtad satsning på lucia från slu-
tet av oktober. 

– Vi har tre konserter samma dag, den 
11 december klockan 16, 18 och 20. Vi hyr 
in oss i en större kyrka, Holy Trinity Luth-
eran Church som rymmer 400-500 platser. 
Alla konserter brukar bli utsålda, berättar 
kantor David Johansson.

Tre körer medverkar, barnkören endast 
i den första konserten. Dessutom är kyr-
kokören med, och så en tillfällig luciakör 
även här. Sammanlagt blir det närmare 100 
körsångare i luciatåget. 

I Toronto har Svenska kyrkan stans enda 
luciatåg. Där är det en luciaungdomskör 
som återuppstår år efter år. Luciatåget fram-
träder bland annat i en luciagudstjänst i 
Svenska lutherska kyrkan den 12 december.

Marita Sköldberg

Överst Luciatåget i Holy Trinity Lutheran 
Church i New York år 2009. 

Foto: Svenska kyrkan i New York

Till vänster Även i Berlin har Svenska kyrkan 
en stor luciakör. Bilden från 2009.

Foto: Svenska kyrkan i Berlin

Lucia störst utomlands


