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Ledaren

Osynliggör inte kyrkomusiken!
Det är söndagskväll och i tankarna summerar jag den gångna helgens gudstjänster.
Lördagskvällens helgmålsbön där kören
bland annat sjöng Magnificat och Nunc
dimittis i d-moll av T.A. Walmisley –
underbar musik. Söndagsförmiddagens
högmässa där förkunnelse, bibeltexter och
böner fokuserades i kyrkomusiken likt ljuset som strålar samman i en prisma för att
sedan flöda över i regnbågens alla färger.
Helgen avslutades med A little Jazz Mass
av Bob Chilcott framförd av gosskören och
flickkören i en av pastoratets kyrkor.
Som kyrkoherde funderar jag över vad
det är som jag enligt Svenska kyrkans nya
verksamhetsindelning har varit med om
den här helgen. Är det gudstjänst, undervisning, diakoni eller mission? Dessa fyra
är olika delar av församlingens grundläggande uppgift. Hur kan någon komma på
att göra dem till verksamheter i en kontoplan, så som man gjort i den nya och tvingande verksamhetsindelningen?
För att kyrkokören ska kunna sjunga
Magnificat eller gosskören Bob Chilcott
krävs såväl undervisning som diakoni och
mission innan gudstjänsten kan bli en
verklighet. Det är fullständigt meningslöst att i en ekonomisk verksamhetsplan
splittra upp den grundläggande enheten i
sina olika dimensioner som om det vore
olika verksamhetsområden. Någon tröst är
det kanske att barn- och ungdomskörerna

”Har Svenska kyrkan på central nivå en genomtänkt strategi
för att osynliggöra kyrkomusiken och kyrkans stora körverksamhet, eller handlar det om ren okunnighet?”
hamnar under området undervisning. Alla
körer för vuxna räknas som ”övrig” församlingsverksamhet. Vad eller vem tjänar på
att vi osynliggör kyrkomusiken och tar bort
den som en tydlig och självklar verksamhet
i vårt framtida redovisningssystem?
Den här söndagskvällen hinner jag
också läsa Kyrkans tidning som skriver om
förslagen till nya kriterier för rikskollekter
i Svenska kyrkan. Förutom att ett kollektändamål alltid ska handla om Svenska
kyrkans egen verksamhet eller vara relevant
för hela Svenska kyrkan så ska rikskollekten främja arbetet bland barn och unga,
nationell eller internationell diakoni eller
ekumeniskt arbete. I kriterierna nämns
inte kyrkomusik, körverksamhet eller
gudstjänst. Har Svenska kyrkan på central
nivå en genomtänkt strategi för att genom
sina administrativa och ekonomiska system
osynliggöra kyrkomusiken och kyrkans
stora körverksamhet, eller handlar det om
ren okunnighet?
En av få siffror i Svenska kyrkans statistik
som inte är negativ under de senaste tio
åren är antalet körsångare. Detsamma gäller antalet gudstjänstdeltagare vid musik-

gudstjänster. I Svenska kyrkan finns cirka
100 000 körsångare som samlas i 5 500
körer. Det är en verksamhet som har en
helt avgörande betydelse inte endast för
gudstjänstlivet utan för hela församlingslivet i Svenska kyrkan. Minst 70 000 av
kyrkans körsångare är hittills organiserade
i Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf. Drygt
30 000 finns i våra barn- och ungdomskörer, vilket innebär att SKsf är Svenska
kyrkans i särklass största barn- och ungdomsrörelse.
Om detta måste vi berätta i våra församlingar, i våra stift och inte minst för dem
som fattar beslut på central nivå i Svenska
kyrkan. Osynliggör inte kyrkomusiken och
körverksamheten i vår kyrka! Den är något
av det finaste och viktigaste vi har!

Peter Lundborg
Domprost i Linköping
och vice ordförande i
SKsf:s förbundsstyrelse

Redaktörens rader
”Mitt i all plåga och smärta
som Jesus och hans mor
får utstå flödar den vackra
musiken fram”

Det tar emot lite att sjunga om blodiga
huvuden. Långfredagsrepertoaren är ganska svårsmält för mig. Och det är naturligtvis precis som det ska vara, även om
en besk smak från tonårstidens blodfyllda
lovsånger lägger på ett extra lager ångest
över de skärande tonerna.
Därför är jag väldigt glad att min kör
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i år ska sjunga inte bara på långfredagen
utan även på påskdagen. Vi är rörande
överens om denna förträffliga nyordning,
eller snarare återgång till en gammal ordning enligt mina körkamrater som har varit
med i ett antal decennier.
Men jag kan inte låta bli att önska att vi
i stället för improperierna och bävansfyllda
e-mollsånger skulle sjunga Anton Dvořáks
Stabat Mater. Mitt i all plåga och smärta
som Jesus och hans mor får utstå flödar den
vackra musiken fram, tonerna som gör att
man känner hoppet mitt i lidandet, ser en
strimma av glädje mitt i sorgen. Inte glättigt, inte överskylande utan med en djup

insikt om livets alla kval.
Efter att ha lyssnat en stund under LÖSkörens repetition av ett par satser av verket
(se reportage sid 10-13) kunde jag inte
låta bli. Jag frågade sopranerna om jag fick
sjunga med och de upplät generöst en plats
till mig. Inte för att jag satte alla toner, eller
kom helt rätt i varje insats, men det var
vackert och det var berörande och jag får
lov att erkänna att jag önskar att jag denna
långfredag kunde vara i Långaröds kyrka i
Skåne och sjunga i stället för i Långhundra
kyrka i Uppland.
Men det ska inte alltid vara muntert att
sjunga i kyrkokör. Ibland ska det nog ta
emot lite också, så som livet gör.
Nu får jag ju påskdagens glädje också.
Och någon gång ska jag sjunga Dvořák.
Marita Sköldberg
Redaktör
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Körsångaren

Körkort

Inga käcka påskhits
Eva Bylund,
Härnösand

”Medan skivaffärer nästan svämmar
över av julskivor har vi aldrig sett till
en Absolute Easter, med käcka hits
som... ja just det, vilka då? Finns det
påskmusik?
Efter en liten lättare forskning så finner jag
en del klassisk musik som Bachs Påskoratorium, Rimsky-Korsakovs Rysk påskouvertyr
eller modernare kompositörer som Arvo
Pärts Johannespassionen. (…) Alltihop är
givetvis fin musik men inget vi kan bygga en
Absolute Easter på.”
Peter Alzén i en påskkrönika i Gefle Dagblad redan 2010. Intressanta frågor tål att
upprepas. Skriv gärna till Körjournalen om
påskmusik som skulle passa på en Absolute Easter-skiva. Eller vore en sådan skiva
snudd på hädelse?

Det var bättre förr

Eller i alla fall billigare. Deltagaravgiften i
Kyrkosångshögtiden 1927 i Linköping, som
Körjournalen haft anledning att fördjupa
sig i, var sex kronor, och inkluderade då
samtliga konserter, föredrag med mera, vilka
var betydligt fler än i årets riksfest. Enligt
myntkabinettets uträkning av penningvärdet
motsvarar det cirka 160 kronor i dag. Det var
också möjligt att lösa enstaka biljetter och
de kostade då en krona för konserterna och
50 öre för föredragen.

Vilken kör sjunger
du i?
– Magdalenakören i Härnösands
domkyrkoförsamling, en damkör med
20-25 sångare. Vi hette Våga sjunga-kören
från början, jag och flera andra hade aldrig sjungit i kör tidigare. Efter drygt två år
tyckte vi att det var dags att inte heta Våga
sjunga-kören mer, för nu vågar vi verkligen.
Så nu efter jul bytte vi till Magdalenakören.

Det finns gott om kitschiga påsksaker,
men knappast någon kitschig eller ens
särskilt lättillgänglig påskmusik.

Tre måltider per dag på Frimurarehotellet
eller Stora hotellet kostade 4:50, ungefär
120 kronor i dagens penningvärde, och den
avslutande supén på Frimurarehotellet fyra
kronor.
Allra intressantast är kanske ändå hur
sent deltagarna kunde anmäla sig. Kyrkosångshögtiden ägde rum 14–17 oktober,
och anmälningstiden gick ut 30 september.
Det var andra tider då, minsann.

Ingen musikalisk slump
”Det fantastiska med fotografi är att alla kan skapa mästerverk av en slump. Detta skiljer fotografin från andra konstarter. Jag menar, ingen råkar skriva en opera av misstag.”
Tidningen Kamera & Bilds krönikör Göran Segeholm citerar i marsnumret bildsamlaren Joachim Schmid

Frimärkstips

Får du många påskkort? Då kommer här
ett tips var du gör av dem efter påsk. Eller
andra gamla kort och frimärken som mest
ligger och samlar damm. F d Eritrea- och
Sudanmissionären Inge Rönnbäck på Backgatan 3, 930 47 Byske, samlar in frimärken
och vykort som han säljer till samlare. Intäk-

Tidning för Svenska kyrkans körer.
Utges av Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf.
Ansvarig utgivare Lena Fagéus
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Vad är det roligaste ni har gjort?
– Det är nog vår- och höstkaféerna med
blandad musik. Det blir lättsammare. Då är
vi i församlingsgården, vi ordnar fika och
man blir så nära dem som lyssnar. Men
det är roligt i kyrkan också, särskilt nu efter
renoveringen, det har blivit en så fantastisk
akustik. I samband med ny invigningen 1
advent, som sändes i tv, spelades en gudstjänst till in, som visades 3 advent. Då sjöng
vi tillsammans med barnkören.
Vad är det bästa med att sjunga i kör?
– Att få sjunga! Vi har fantastiskt roligt ihop
också, det är en samling människor som
inte ingår i mitt umgänge annars, men vi
har blivit sammansvetsade. Det är en fördel att sjunga i kör, för kommer det något
som är svårt för mig kan jag mima lite. Men
risken är att det är fler som gör det och då
märker Lars det… Då är det bara att nöta
på tills vi kan. Lars pushar oss hela tiden,
och det gör det så roligt.

terna går till ett stödprojekt i en bergsby i
Eritrea. På sin blogg ingeronnback.blogg.se
skriver han om medmänsklighet och filateli.

Redaktör: Marita Sköldberg
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta,
Tel 070-21 22 166
kj@sjungikyrkan.nu
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Nämn några saker som kören har gjort
under de här två åren?
– Vi har haft kvällskonserter på ett särskilt
tema, som till exempel ljuset – då sjöng
vi bland annat Ljuset glimmar och Stad i
ljus. I maj förra året var vi i Östersund och
sjöng på en högmässa i Storkyrkan. Nu 25
februari gjorde vi Stabat Mater av Pergolesi
tillsammans med två solister, en stråkensemble och vår fantastiske körledare Lars
G Fredriksson på cembalo. Då var det väldigt mycket folk i kyrkan.
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Nationella ungdomskörfestivalen 2012

Hänförelse i Luleå
Bättre och mer hänförande än
någonsin. Sveriges Kyrkosångsförbunds åttonde nationella ungdomskörfestival som ägde rum i Luleå
16–18 mars blev en riktig succé.
– Det är norrsken!
Femton ansikten vänds upp mot himlen,

liksom nästan lika många mobiltelefoner
och en och annan större kamera.
Ryktet sprider sig och fler och fler tittar
hänförda upp på de gröna flytande ränderna på den svarta Norrbottenshimlen.
Det är fredagskväll, Nationella ungdomskörfestivalen pågår, längre norrut än
någonsin, och för första gången på vintern.

Mer hänförelse blir det när ungdomarna
nästa dag får pröva att sjunga jojk och
improvisera tillsammans med kören Arctic
Light och dess ledare Susanna Lindmark.
Arctic Light bjöd också på en lunchkonsert.
Efter Susannas verkstad, där deltagarna fick
lära sig tre olika sånger med en del rörelser
till haglar lovorden, och det sjungs jojk på
Luleås gator där mängder av ungdomar
med röda Svenska kyrkan-kassar går fram.
– Jag är helt lyrisk!
– Något så härligt har jag inte varit med
om på länge!
– Det var så roligt att improvisera!
Hänförda blir också de många som
samma kväll lyssnar på den stora festivalkören när de sjunger Händels Messias
i Domkyrkan. Hallelujakören sjöngs även
som postludium i söndagens festhögmässa.
Omkring 180 ungdomar var det som
framförde det berömda verket, och så några
körledare. Kanske var det de sistnämnda
som var de allra mest hänförda.
Text och foto: Marita Sköldberg
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Johanna Edström
Johanna Edström är på sin första nationella
ungdomskörfestival. Ibland hoppar hon in
i Infjärdens kyrkokör, som hennes mamma
leder. Men framför allt sjunger hon i Arctic
Light, en Norrbottenskör som består av 16
tjejer plus körledaren Susanna Lindmark.
De övar under några helger per år och åker
på en hel del längre resor.
– Min sånglärare tyckte att jag skulle
söka, och jag kom med 2010.
Samma år som Arctic Light blev utsedd
till Årets kör.
Arctic Light deltog med en verkstad och
en egen konsert under ungdomskörfestiva-

len. Sedan hade de andra aktiviteter under
helgen, men Johanna lyckades kombinera.
Fredagen och söndagen ägnade hon åt Arctic Light, men hela lördagen var hon med
på festivalen.
Hon har aldrig tidigare sjungit i en så
stor kör.
– Att det kan bli så mäktigt och så bra!
Direkt på repetitionen kändes det bara
”wow!”.
Johanna vill gärna åka på fler ungdomskörfestivaler.
– Bara det inte krockar med Arctic
Light.

Lukas Johansson
Lukas Johansson är med på Nationella
ungdomskörfestivalen för andra gången
med sin kör Vox Angelica från Huddinge.
– Då, för två år sedan i Linköping, var
det en av mina första större grejer, det
skapade en känsla som är obeskrivlig. Det
är så mäktigt att ha orkester och att man är
så många.
Men i år är det ännu bättre tycker han.
– Det är ett bättre arrangemang, staden
är så välkomnande och det är ett skönt kli-

Tor Thomson
Tor Thomson sjunger i inte mindre än fyra
körer. En av dem är Baltic Voices. Kören
reste ända från Gotland för att vara med
på Nationella ungdomskörfestivalen i
Luleå.
– Jag kom med i kören för tre månader
sedan, innan var det en ren tjejkör, men
nu är vi två killar som är med.
Det är första gången Tor är med på en
ungdomskörfestival, men festivaldirigenten Birgitta Rosenqvist Brorson var på
Gotland för ett par månader sedan, och

Tor sjöng med henne då.
– Så jag visste hur bra hon är.
Baltic Voices har inte hunnit öva så
mycket i förväg, medger han, de har haft
fullt upp med annat.
Tor är imponerad av Nationella ungdomskören, som bland annat sjöng alla
solistpartier i Händels Messias – de är
bättre än vad han hade trott, säger han.
Men han är också imponerad av hela festivalkören.
– Det är så svårt och ändå låter det så
bra. Det är så maffigt!

Sara Holmgren
Sara Holmgren sjunger i Hyssna kyrkas
ungdomskör, en trogen festivalkör. Hon
är med för tredje gången, och kommer att
fortsätta åka så många gånger hon kan.
– Allt är jättekul, det här är min sorts
grej, säger hon.
Extra roligt i år var att det var så många
besökare i kyrkan på konserten. Det mest
bestående intrycket blir nog Hallelujakören ur Messias, tror hon.
– Det är väldigt roligt att prova på
något så här mäktigt.
Lite tomt blir det efteråt, säger hon.
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mat. Jag är lite kär i Norrbotten, säger han
och skrattar.
Musiken gillar han också skarpt.
– Messias är så himla kul att sjunga.
Ändå är det starkaste intrycket från
årets festival verkstaden med Arctic Light
och dess ledare Susanna Lindmark.
– Det var så frigörande, en sån harmonisk känsla i hela kroppen. Jag gick
fram till henne som ledde det efteråt och
tackade, för det var det bästa jag har gjort
på länge.

– Man saknar all sång, det är så livligt
här. Och så är man lite hes när man kommer hem.
Nu när hon är på festival för tredje
gången börjar hon känna igen en del
korister från andra körer. I år har hennes
kör umgåtts ganska mycket med kören
från Falun.
– Ju fler gånger man är med ju mer är
man med de andra.
I år var det en sak till som var extra
rolig.
– Det var jättekul att åka tåg hit, det tog
18 timmar.
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Nyheter

Jätteungdomskör
söker sångare

Star for Life on Tour söker körmedlemmar
i högstadie/gymnasieåldern som vill vara
med och sjunga i en jättekör i höst.
Star for Life är en politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver i huvudsak hiv-förebyggande arbete
i Afrika. Star for Life on Tour 2012 är en
konsertturné som anordnas med konserter
i 21 städer över hela landet, under september och oktober i Helsingborg 25 oktober.
Där mixas kända svenska artister, den afrikanska skolkören Star Choir och tusentals
svenska ungdomar från skolor och körer.
7 000 ungdomar medverkade i turnén
2011, i år är målet 10 000 och 50 000 åhörare. Det är gratis att delta som körsångare.
Vinsten från turnén går till organisationens skolverksamhet i södra Afrika.
Den 30 mars är första deadline för
anmälningar. I några städer kan kören
vara komplett då, men i de flesta pågår
rekryteringen hela våren i vissa städer ska
det vara upp till 1000 sångare.
Medverkande skolor och körer får
noter och ljudfiler under våren, gemensam
övning sker under eftermiddagen samma
dag som konserten äger rum.

Gregorianskt dygn
för sjunde gången

I3–14 april inbjuder Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv till ett
gregorianskt dygn i Vadstena Klosterkyrka. Det blir övningar i gregoriansk
sång, tideböner, mässa, föredrag och nattmusik. Medverkar gör bland andra Syster
Elisabeth från Mariadöttrarna, Linköpings
Kammarkör och Marie-Louise Beckman.

Ny biskop i Skara

När denna tidning kommer ut har det just
blivit klart om det är Åke Bonnier eller
Staffan Grendstedt som kommer att överta
biskopsposten i Skara efter Erik Aurelius.
Efter första valomgången tydde det mesta
på att det blir Åke Bonnier, han fick tre
gånger så många röster som Grenstedt.
Den avgörande valomgången äger rum 27
mars.
Åke Bonnier är domprost i Stockholms
domkyrkoförsamling.
Erik Aurelius, som tills vidare fortsätter
som förbundsordförande för Sveriges Kyrkosångsförbund, lägger ner staven i Skara
domkyrka den 18 augusti, den nye biskopen välkomnas den 1 september.
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Ingen egen organisation
för barn och unga
Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf)
kommer i nuläget inte att bilda
en barn- och ungdomsorganisation. Det stod klart efter ett möte i
februari med förbundsstyrelsen och
representanter för delförbunden.
Barn och ungdomar ska knytas till styrelserna inom Sveriges Kyrkosångsförbund,
men någon egen barn- och ungdomsorganisation ska inte bildas. Arbetet med att
hitta former för de ungas delaktighet i förbundet fortsätter alltså, men med en annan
inriktning.
I oktober gav SKsf:s förbundsstämma
styrelsen i uppdrag att ”i samverkan med
delförbunden arbeta med frågan om barnoch ungdomsverksamhetens demokratiska
organisation”. Som ett led i detta samlades
styrelsen och representanter för delförbunden till ett möte i Stockholm i februari.
Bakgrunden är bland annat signaler
från kyrkomötet om att rikskyrkan vill se
fler demokratiska barn- och ungdomsorganisationer.
– Det har kommit propåer från kyrkomötet att vi måste göra något för att synas,
och även för att ha kvar rikskollekten, sa
vice ordförande Peter Lundborg.

Kraftig kritik
Ordförande Lena Fagéus förde fram som en
idé att det kanske skulle gå att bilda ett nytt
delförbund för just barn och unga. Men
delförbunden var skeptiska.
– Varför blir det bättre för att det är en
organisation? Ser man dem inte, hör man
inte när de sjunger? frågade Per Larsson,
ordförande i Skara stifts kyrkosångsförbund.
Idén med en egen organisation kritiserades kraftigt för att komma från fel håll.
– Det kommer inte underifrån, från
ungdomarna själva, utan det skapas en
apparat som de tvingas in i. Hur gör vi
för att de unga själva ska skapa detta? sa
Alexander Einarsson från Lunds stifts kyrkosångsförbund.
Att ungdomar i dag inte är intresserade
av traditionellt föreningsliv kom upp flera
gånger. Inte minst gäller det körsångare –
de är med i en kör för att sjunga, inte för att
sitta på möten. Men kanske skulle ett lösare
nätverk som ungdomarna själva tar initiativ
till vara aktuellt, något som kan komma att
diskuteras på exempelvis ungdomskörfestivaler framöver.

Individuellt medlemskap
En annan aktuell fråga, den om individuellt

Fel bild av
SKsf i bok
om Aulén
Biskop emeritus Jonas Jonson har
skrivit en omfattande biografi om
Gustaf Aulén. Tolv rader handlar om
Kyrkosångsförbundet, och på dessa
rader finns flera felaktigheter.
Professorn och biskopen Gustaf Aulén
(1879–1977) var en stark främjare av kyrkomusiken. Bland annat insamlades till
hans 80-årsdag pengar till en fond som
sedan dess förvaltas av Sveriges Kyrkosångsförbund, och som vartannat år delar
ut en prissumma till någon som gjort särskilda insatser inom sakral körmusik.

Inte ordförande
Sveriges Kyrkosångsförbund finns med i
tolv rader i biskop emeritus Jonas Jonsons
nyutkomna cirka 400-sidiga bok om Gustaf
Aulén. Där skriver Jonson felaktigt att Gustaf Aulén valdes till ordförande i Sveriges
Kyrkosångsförbund. Aulén var däremot
under en period ordförande i Kyrkosångens Vänner, som sedermera slogs ihop med
Kyrkosångsförbundet.
Dessa båda organisationer var tillsammans med Sveriges allmänna Organist- och
Kantorsförening arrangörer av kyrkosångshögtiden i Linköping 14–17 oktober1927.
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Nationella ungdomskörfestivalen i Falun 2011.

”Det kommer inte underifrån, från ungdomarna
själva, utan det skapas en
apparat som de tvingas in i”
Alexander Einarsson
medlemskap, kom flera gånger upp i diskussionerna, som en dellösning på problemet med osynligheten. Denna fråga är inte
avgjord, men arbetet med att hitta former
för ett sådant medlemskap har påbörjats.
– Det individuella medlemskapet gör
att vi med trovärdighet kan säga att så här
många barn och ungdomar finns i vår verksamhet, sa Jan Rudérus från Karlstads stifts
kyrkosångsförbund.
Flera röster vittnade om att det är alltför

få körsångare – oavsett ålder – i styrelserna
inom Kyrkosångsförbundet, och att det är
ett demokratiskt problem.
Ordförande Lena Fagéus förslag en bit
in i diskussionen om att alla delförbund får
i uppdrag att utse minst två ungdomar till
styrelser och arbetsgrupper – som valda
eller adjungerade – fick stort gehör.
– Jag åker med glädje hem och försöker
få in ungdomsgräsrötter i styrelsen, sa Nina
Norrman från Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund.
Jan Rudérus höll med, men ville vidga
uppdraget.
– Det ska gälla även riksförbundets styrelse, jag tror att vi ska adjungera en person
till styrelsen redan nu.
Någon sådan adjungering skedde dock
inte under mötet.

Mer lobbying
En eventuell ändring av stadgarna, så att
det där framgår att barn och ungdomar ska
finnas med i styrelserna, kan bli aktuell.
Arbetet med synliggörandet måste också
fortsätta, menade Sven Milltoft från Stockholms stifts kyrkosångsförbund.
– Vi kanske ska jobba mer med lobbying
till kyrkomötet. Vi måste hitta kanaler in,
det skulle ni som förbundsstyrelse fundera
på. Vi måste också få in fler korister i alla
åldrar i styrelserna.
– Kanske ska vi säga till kyrkomötet att
det där med en demokratisk ungdomsorganisation inte funkar i dag och fråga hur
de vill att ungdomarna ska nå in när de inte
längre är med i föreningar, sa Lena Fagéus.
Text och foto: Marita Sköldberg

Deltagarna i Kyrkosångshögtiden 1927. Foto: Stenhardt

Där medverkade Aulén, men alls inte som
”huvudtalare” som Jonson skriver. I själva
verket var han inledare av ett samtal om
”prästernas och kyrkomusikernas liturgiska
och kyrkomusikaliska utbldning”, som var
en av 16 punkter under kyrkosångshögtiden.

500 körsångare
Den som läser raderna i boken kan lätt
få uppfattningen att kyrkosångshögtiden
i huvudsak var ett fackförbundsmöte för
kyrkomusiker, även om det också står att
många körer sjöng i fyllda kyrkor.
Enligt arkivbilder, som Jonson kanske
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inte sett, deltog i kyrkosångshögtiden uppemot 500 körsångare som sjöng tillsammans
och i olika regionala körer i gudstjänster
och konserter.
Biografin (Artos) är ett stort och intressant dokument över inte bara människan
och framför allt teologen Gustaf Aulén,
utan också över Svenska kyrkan under en
stor del av 1900-talet. Frågan är hur många
fler felaktigheter som finns i den, eller är
det bara Kyrkosångsförbundet som blivit så
styvmoderligt behandlat?
Marita Sköldberg
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Nyheter

Samma summa från
Kulturrådet

Sveriges Kyrkosångsförbund har för 2012
beviljats ett bidrag från Kulturrådet på
400 000 kronor, samma summa som förbundet har fått de senaste åren. Sammanlagt får 21 amatörkulturorganisationer
dela på 11 570 000 kronor, vilket är en marginell ökning med 50 000 kronor jämfört
med förra året.
Sveriges Körförbund tillhör de tio organisationer som i år får ett extra bidrag för
särskilda utvecklingsinsatser, i detta fall
för att utveckla sin regionala verksamhet. Sveriges Körförbund får i år totalt 2,2
miljoner kronor från Kulturrådet, varav
300 000 för särskilda insatser just i år.

Nätterlund fick
Ceciliapris

Peter Nätterlund, kantor i S:t Mikaels församling i Huddinge, fick i februari ta emot
Stockholms stifts musikpris S:ta Ceciliapriset.
”För hans stora engagemang i församlingens huvudgudstjänst där han genom
fantasi, lyhördhet och uthållighet skapat
musik med influenser från den världsmusik som finns representerad i församlingen.
En musiker som tar gudstjänstfirarna i
anspråk och ger plats åt alla” lyder juryns
motivering.
– Jag är mycket glad för priset och det
känns verkligen som en stor överraskning.
Jag gör ju egentligen bara mitt jobb men
det känns fantastiskt att få sådan uppskattning för det, säger Peter Nätterlund på
Stockholms stifts hemsida.
Priset delades ut i Storkyrkan av biskop
Eva Brunne vid invigningen av stiftets
stora musikfestival Jubilate.

Storkyrkans kör
återuppstår

I samband med att Gustaf Sjökvist i somras gick i pension från tjänsten som domkyrkoorganist i Storkyrkan i Stockholm
lades Storkyrkans kör ner. Nu har kören
återuppstått som den fristående ensemblen
Kammarkören Musikaliska, som huserar i
Musikaliskas lokaler.
Körens nye dirigent Ian Plaude kommer
från Australien men har bott i Stockholm i
närmare 20 år. Han är bland annat rektor
för Stockholms musikpedagogiska institut,
grundare av kammarkören Plica Vocalis
och sjöng tidigare i Gustaf Sjökvists kammarkör.
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SKsf förlorar
rikskollekten?
Tacksägelsedagens rikskollekt föreslås i fortsättningen
gå till Svenska kyrkans
internationella arbete och
Sveriges Kyrkosångsförbund
nämns överhuvudtaget inte
bland dem som bör få rikskollekter framöver.

svensk a kyrkans
utredningar

2012:1

Våren 2011 tillsatte Svenska
kyrkans kyrkostyrelse en utredning med uppgift att se över
principerna för fördelning av
rikskollekter. Utredningen kom
i februari med sitt förslag och i
mars antogs det i sin helhet av
kyrkostyrelsen.
Utredningen föreslår bland
annat att antalet rikskollekter
minskas något, till max 28
(under 2012 är de 29) och att de
traditionella insamlingsperioderna för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska
kyrkan i utlandet ska inramas
av rikskollekter. Det innebär till
exempel att det på första advent kommer
att tas upp rikskollekt till det internationella arbetet i stället för att församlingarna
kan bestämma över den söndagen som
fallet är nu.

Tydliga kriterier
De nya kriterierna för rikskollekter som nu
antagits innebär att alla rikskollektändamål
ska gälla Svenska kyrkans egen verksamhet
eller verksamhet i vilken Svenska kyrkan
är engagerad. Dessutom måste ytterligare
minst ett av fyra kriterier vara uppfyllt:
främja arbete bland barn och unga; främja
internationell diakoni och mission; främja
diakonalt arbete; främja ekumeniskt arbete.
Sveriges Kyrkosångsförbund skulle
rimligen kunna få rikskollekt utifrån det
faktum att organisationen bedriver barnoch ungdomsarbete, men organisationen
nämns ingenstans i utredningsförslaget
som framtida mottagare av rikskollekt. De
senaste åren har SKsf fått en hel rikskollekt
på Tacksägelsedagen och ytterligare en halv
särskilt riktad till barn- och ungdomsar-

2011 års
kollektutredning
Betänkande från den av kyrkostyrelse
n
tillsatta utredningen om rikskollekter

betet. Dessa kollektpengar utgör en betydande del av organisationens intäkter.

Inte till administration
Det nu antagna förslaget säger att rikskollekter inte ska gå till en organisations administration, med undantag av rikskollekter
till barn- och ungdomsorganisationer
och EFS. Det står också att organisationer
som själva genom medlemsavgifter, andra
bidrag och insamlingar kan driva sin verksamhet inte ska kunna tilldelas rikskollekt.
Vad gäller just Tacksägelsedagen skriver
utredarna följande: ”Även tacksägelsedagen
anser vi att det skulle vara lämpligt med
anknytning till dagens tema att ta upp en
rikskollekt till det internationella arbetet”.
I slutet av april fastställer kyrkostyrelsen
listan över rikskollekter 2013. Kollektutredningen i sin helhet finns att läsa på Svenska
kyrkans hemsida, under kyrkostyrelsen.
Marita Sköldberg
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Sveriges  ledande
tillverkare  av  körkläder!
Kör- och solonoter till påsk, Kristi h.f.d. skolavslutning, dop, bröllop, begravning, m.m.
”Himlarum” – sång & tankar med
Anette & Håkan
”Himlaro-skospel”, konsert, CD, se Youtube.
Kontraktskördag? Den kan vi ordna!
Välkomna till www.himlaromusik.se

www.brohalldesign.se

Johan Stengård & medlemmar ur radiokören

EN SKÖN

BLANDNING SVENSKT
En Skön Blandning Svenskt är några av de fantastiska melodier och
texter som är värdefulla för många av oss.
Musik som skänker värme och glädje och som kanske också väcker
fina minnen. Det är ju en kombination av fantastiskt välkomponerade
melodier och oerhört snygga harmonier som tillsammans med texterna
gör att de är tidlösa.
Finns  som  i  din  skivbutik  eller  direkt  från  www.talkingmusic.se  och  036-131790

Tel    031  404030
Fax  031  404106

Pennan till hands!
Det hålade pennfodralet för pärmar
• Du slipper jakten på pennor.
• Du får känna dig ordningssam.

Körpedagogisk kurs i Göteborg
En fördjupningskurs som förbereder för verksamhet i musiklivet
som körledare, körinstruktör och körkonsulent.

Foto: Johan Wingborg

• Du vet att pennan alltid finns till hands när
ändringar och “kom ihåg” skall göras i noterna

Utbildningen är fördelad på två studieår som omfattar vardera
30 högskolepoäng.
Kursen omfattar bl a körtonbildning, dirigeringsteknik, interpretation,
repertoarkunskap, körledningsmetodik, rörelse och improvisation.
Undervisningen är förlagd till Högskolan för scen och musik
i huset Artisten och ges på tisdagar.

Huvudlärare är Gunnar Eriksson, Gunno Palmquist och Jan Yngwe.
Gästlärare de senaste åren har varit bl a Anne Johansson,
Mats Nilsson, Grethe Pedersen, Cecilia Rydinger Alin och
Friederike Woebcken.
Sök via www.antagning.se
Sista anmälningsdag 15 april 2012
Antagningsprov 29 maj 2012
För ytterligare information kontakta
utbildningsexpedition@hsm.gu.se
eller ring 031-786 4020

www.hsm.gu.se

Finns i svart färg. Pris 22:-/st.
Vi har även svarta körpärmar, samt röda och
svarta konsertpärmar, 33:-/st.
Önskas ett mindre antal, bifoga frimärken + porto.

Tel/fax 0660-22 37 49

Beställning skickas till AM INVENTOR • Kläppavägen 16 • 893 40 Köpmanholmen

Du kan köpa allt inom körmusik genom oss.
Som förmånskund får du rabatt på allt du köper.
Är du inte redan förmånskund kontakta oss
via telefon eller mejl, så får du veta mer.
Vårens abonnemang sänder vi ut i mars/april.
Abonnera för att inte missa några nyheter!
Vi har stor sortering av orgelnoter från olika förlag.
Vi har både webbutik och en fysisk butik med piano.

Noteria Musikhandel

590 32 Klockrike, tel. 013-39 13 56, e-mail: info@noteria.se

www.noteria.se

Barnen flyger i väg från sina
föräldrar.

Tjejerna i Con Amina spelar barnens roll i Maria-föreställningen i Kristianstad.

Med Jesu mor
i centrum
Maria, Jesu mor, har berört människor genom årtusenden. I början
på 1300-talet skrevs dikten Stabat Mater, som fortfarande ofta
framförs musikaliskt, i påsk bland
annat i Långaröd i Skåne. I Nosaby
kyrka i Kristianstad görs 2012 en ny
föreställning om föräldraskap med
Maria som utgångspunkt.
– Jag började gråta när de flög i väg, säger
en medelålders kvinna till körledaren
Ulrika Faijermo efter föreställningens slut.
Det var tjejerna i Con Amina som flög
i väg, de lämnade boet och sina föräldrar
för att ge sig ut i livet på egen hand, samtidigt som alla sjöng Mitt lilla barn av David
Bowie (Life on Mars i original, översätt-
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ningen är gjord av Cajsa Roman).
En lång rad besökare tackar Ulrika
efteråt, de berättar att de skrattat och gråtit
och njutit av blandningen av musik. För
en blandning som hette duga var det, från
Pergolesis Stabat Mater till McFerrys Don´t
worry be happy, allt med föräldraskap och
barnaskap som tema. Och med Maria, Jesu
mor, som en person att spegla sig i.
– Det roligaste är blandningen, att det
är så stor variation på musiken, från pop
till Mozart, säger Greger Fredlund, som
sjunger i Kören Trekvart som utgör föräldrarna.
– Att de spelar föräldrarna är jättekul,
tycker Julia Carlson i Con Amina. Vi har
inga killar i vår kör, så det är kul att ha med
män i bilden också.

Olof Persson sjunger Peter Lemarcs
Älskad från första stund, medan
barnen blir äldre och större.

Scenisk körkurs gav mersmak
– Det började med att en vän hade det
väldigt jobbigt i sin föräldraroll, berättar
Ulrika Faijermo.
Ungefär samtidigt gick hon en sommarkurs i scenisk kör med Anci Hjulström
som ledare. Efter kursen pratade Ulrika
med Elisabeth Ivarsson, en av prästerna i
församlingen, och så växte idén om en föreställning om föräldrarollen och Maria fram.
Blandat med de 16 musikstyckena i
Maria – hur var det för dig läser flera av
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Con Aminas första sång är Ave Maria, tillskriven Gioulio Caccini, som levde på 1500-talet.

”Vi har pratat mycket om vilken känsla
vi ska ha när vi sjunger olika sånger”
Julia Carlson, Con Amina

”Det roligaste är blandningen, att det är
så stor variation på musiken, från pop till
Mozart”

”Det är mitt mål att göra saker i
kyrkan som berör”

Greger Fredlund, Kören Trekvart

körsångarna, och Elisabeth Ivarsson, texter
som passar in.
– Jag är jag. Jag är en genetisk kombination av mina föräldrar, säger till exempel
Ylva Holm iklädd en rutig kartongväst,
medan ”föräldrarna” Jeanette Falk och Jonas
Gustafsson kliver fram iklädda likadana
kartongvästar, men randiga på olika håll.
Några av texterna är hämtade från
Stabat Mater i Per Harlings översättning
som finns i Psalmer i 2000-talet, andra är
skrivna av dem som läser, flera är ett hopkok av texter som Con Amina skrev under
ett läger i somras. Hopkoket har Ulrika
Faijermo och Anci Hjulström stått för. För
Anci var inte bara en inspirationskälla, hon
anlitades även som regissör. Hon är lyrisk
både till slutresultatet och till själva idén.
– Det här är fantastiskt roligt. Det är mitt
mål att göra saker i kyrkan som berör, både
sånt som är svårt och sånt som är roligt.

Roligt berätta en historia
– Vi har inte jobbat så här mycket med
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förflyttningar tidigare, och inte helt utan
noter, säger Greger Fredlund.
– Att göra en föreställning och inte bara
en konsert, att berätta en historia, är väldigt roligt. Vi har pratat mycket om vilken
känsla vi ska ha när vi sjunger olika sånger,
berättar Julia Carlson.
Genom hela föreställningen finns ett
flyt, med många förflyttningar och rörelser. Det märks nästan inte att det i de
flesta sångerna bara är en av körerna som
sjunger.
– Jag gillar övergångar, att få allt att flyta.
Alla rörelser är till för att göra musiken
tydligare, förklarar Anci Hjulström. Det
är viktigt att plocka fram det speciella i en
grupp. Här var det två körer, hur gör man
då till exempel för att starta fast det bara är
en kör som sjunger?
Jo, då får vuxenkören stå kvar längst bak
och sjunga Lux aurumque (Ljus och guld,
musik Eric Whitacre till en dikt av Edward
Esch) medan flickkören går fram med elektriska värmeljus i händerna.

Anci Hjulström, regissör

Den första starten står dock elvamannaorkestern för. De inleder med att spela
introt till Förklädd Gud. Sedan börjar en
röst, som tillhör Elisabeth Ivarsson:
– Maria, hur var det för dig? … Jag vill
kunna spegla mig i ljuset av din blick för att
våga välja min väg.

Kurs i scenisk kör
Kursen i scenisk kör som Ulrika Faijermo
i Nosaby deltog i förra året ges numera
varje år i augusti på
Malmö högskola,
tillsammans med
ett antal andra körledarkurser. Just
kursen i scenisk
kör vänder sig till
både körledare
och körsångare. I år
leds den av Kjell
Peder Johanson.
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Uppvärmning med körledaren Christina Lineau i förgrunden
och sopranerna Inger Mårtensson och Elsa-Britt Ohlsson i
bakgrunden.

”Det jag tycker är så
vackert är att stämmorna
vävs in i varandra”

”Jag är van vid att sopranerna
leder sången, och här gör vi inte
det”

Maja Månsson

Agneta Anderberg Wennerholm

LÖS gillar Dvořák
Några mil från Kristianstad pågår förberedelserna för en annan Mariaföreställning.
Det är LÖS-kören (kyrkokören i LångarödÖstra Sallerup), som tillsammans med en
mindre skara från Jubilatekören (Västerstad-Östraby) repeterar Anton Dvořáks
Stabat Mater inför långfredagens musikgudstjänst.
– Vad bra vi är, utbrister Agneta Anderberg Wennerholm efter att kören med takt
och ton tagit sig igenom den tredje satsen.
Tre körsatser ska göras i år, hela verket
med alla solistinsatser görs på långfredagen
nästa år.
– Det har blivit min grej, på långfredagen har vi en musikgudstjänst med vackra
musikstycken. I år blir det också några

stycken av Mozart, säger körledaren Christina Lineau.
– Vi har gjort en sån här tvåstegsraket
tidigare, då var det Faurés Requiem
Tvåstegsraketerna görs tillsammans med
Frosta kammarkör och Höörs kammarorkester under ledning av Viggo Edén.

Vacker altstämma
– Tänk om det alltid kunde vara så här i
altstämman, säger Agneta Anderberg Wennerholm.
– Vi får tala väl med Eva-Karin (kyrkoherden som gärna sjunger med i de större
projekten) och Susanne (som kommer
från Jubilatekören), så att de kommer tillbaka, säger Christina Lineau, varpå ett par
sekunders tystnad följer.

– Fast det är inte vi som har skrivit
musiken, dryftar sig Eva-Karin Lindgren
att säga.
För det var det hon menade, Agneta, att
altstämman är så vacker. Alla altarna håller
med.
– Altstämman är så vacker och melodiös. Det är roligare och lättare än när
man bara ligger entonigt därnere, säger en
annan Agneta med efternamnet Stefansson
i en kort kaffepaus.
Basen Stefan Lehbert håller med:
– Det är alltid så med Dvořák. Det är
det som gör det så roligt.
I vanliga fall får han klara basstämman
själv i LÖS-kören som består av tio personer. Nu blir han en del av en helhet.
Men för sopranerna är det lite bökigare.

Stabat Mater
Texten Stabat Mater (Modern stod) har tillskrivits den italienske
franciskanermunken, poeten och påvekritikern Jacopone da Todi
(ca 1230-1306). Det är dock osäkert om det verkligen var han som
skrev den.
Stabat Mater är en av katolska kyrkans mässekvenser, förknippad
med högtiden Jungfru Marias smärtor som firas 15 september.
Texten har tonsatts av en lång rad kompositörer, däribland Palestrina, Vivaldi, Pergolesi, Schubert, Dvořák och så sent som 2008
av Karl Jenkins.
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Det finns flera översättningar till svenska, den som kommer
att delas ut till deltagarna i musikgudstjänsten i Långaröd (kören
sjunger på latin) lyder så här:
Sats III: Moder, du vår kärleks källa, låt mig känna plågan välla
och få dela din smärta!
Sats V: Slag som har i sonen svidit – pinorna för mig han lidit – lär
mig känna dessa väl!
Sats VII: Jungfrurs jungfru, härligt klara, ej blott du må sorgsen
vara: låt mig med få klaga!
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melodislingan tillbaka, säger Agneta Anderberg Wennerholm när körövningen är slut.
– Det här var en riktig höjdare, jag känner mig upplyft. Jag tror att det här blir helt
fantastiskt, säger hon strålande.
Nästa år, då hela verket sätts upp, ska
hela Jubilatekören vara med.
– Så det är ju inte i onödan att vara med
nu, säger Lennart Nelander, en av de fyra
från Jubilate som är med redan i år.
– De andra tycker nog att det blir för

mycket nu. Jag får precis in det i mitt program, men det är inte mer. Jag tycker om
den mäktiga kyrkomusiken. Men jag vill
sjunga profant också, lägger han till.
Till sin hjälp har körsångarna både en
cd-skiva och övningsfiler på internet.
– Sätt på skivan när ni ska diska, eller i
bilen eller så, det hjälper mycket, uppmuntrar Christina Lineau.
Sats tre och sju låter redan riktigt bra.
Men för den femte satsen, som dessutom
ska gå i ett riktigt snabbt tempo, behövs
nog en hel del lyssning till innan allt sitter
den 6 april klockan 18 i Långaröds kyrka.

Susanne Leijon, Eva-Karin Lindgren och Stefan Lehbert övar Stabat Mater av hjärtans
lust.

Tyskt besökt i
grannkyrkan
– Jag är van vid att sopranerna leder
sången, och här gör vi inte det, säger Maja
Månsson.

Fler nästa år
– Det jag tycker är så vackert är att stämmorna vävs in i varandra, och så kommer

Det är inte bara Stabat Mater som är på
gång i Västerstads församling. Församlingens andra kyrkokör Jubilatekören, som
några av sångarna i Stabat Mater-projektet
tillhör, har något helt annat på gång före
påsk. Under fyra dagar får de besök av
kören Chor M(u)saik från Holzkirchhausen
utan Würzburg i Bayern.

Text och foto: Marita Sköldberg
Hösten 2010 besökte skåningarna den
tyska kören i samband med ett jubileum
som de firade, och Jubilates körledare
Carina Olsson berättar att många av
sångarna har kontakt med varandra sedan
dess.
Nu blir det egen konsert för den tyska
kören i Linderöds kyrka den sista mars och
dagen därpå en gemensam konsert i Västerstads kyrka. En sång ska körerna sjunga
tillsammans; Av goda makter underbart
bevarad med text av Dietrich Bonhoefer,
där det blir tysk och svensk sång växelvis.

iPad som nothäfte
Körer!
på  Snöå  Bruk  i  Dala-Järna  finner  ni

Varför släpa runt på en massa noter när du kan ha
tusentals arrangemang direkt åtkomliga i din iPad?

Jag planerar just nu ett kostnadsfritt seminarium där de två ledande
notprogrammen presenteras. Du har också möjlighet att få en gratis
3-timmars introduktion i denna nya värld som sparar så mycket tid.
Preliminärt kör
vi Finale tisdag
den 22 maj.
Mer info hittar
du på min
hemsida.

Preliminärt kör vi
Sibelius onsdag
den 23 maj.
Mer info hittar
du på min
hemsida.

Jag kommer att ha en Viscount orgel uppkopplad så du själv kan se
hur smidigt man kan jobba med programmen. Jag kommer också att
visa hur man kan spela upp ett helt
orkesterarrangemang via ett program
för samplingsuppspelning i datorn.
K O N S U L T A B

Jerker Antoni

Du hittar allt om Viscounts orglar,
Ritmüllers flyglar och pianon samt
Nords portabla modeller på min
hemsida www.jerkerantoni.se
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Roslagsgatan 12 i Stockholm
Tel 0734-211 888
jerker.antoni@gmail.com
www.jerkerantoni.se

-  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
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Psalmrebus

rebusmakare Jan Rudérus

Psalmrebus nr 2 2012
Med hjälp av en psalmbok (Den svenska Psalmboken 1986
med tillägg och evangeliebok) kanske du kan lösa nedanstående pussel?
När du får tidningen i din hand har vi just passerat
Jungfru Marie bebådelsedag. Texten i pusselbit 1 är
minst sagt starkt förknippad med dagen. Men vilket
nummer har den som psalm i psalmboken?

Notexempel 1

b
& b œj œ œ œ œ
han har

|

vänt

w|

œ œ œ œ œ œ œ œ
J

sin blick till sin ring- a

tjä

-

na - rin

-

na.

Nästa pusselbit har inte så värst mycket att göra med just
Jungfru Marie bebådelsedag men psalmnumret ska leda
oss vidare i de matematiska beräkningarna. Alltså, vad har
denna psalm, en gammal klassiker med text av J. L. Runeberg, för nummer?

Notexempel 2
Addera psalmnumret i pusselbit 1 med psalmnumret i
pusselbit 2 så får du numret på den psalm vi söker. En
ledtråd kan vara att den sökta psalmen passar utmärkt
kommande söndag, Palmsöndagen, och psalmens text
bygger på Palmsöndagens evangelietext (Matteusserien).
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&b 4 œ
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œ
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att
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-

ga

Vi vill veta den sökta psalmens nummer, vem som har skrivit musiken och när kompositören är född.
Svaret skickar du till kj@sjungikyrkan.nu eller på vykort till Körjournalen, Filipsbol
104, 741 95 Knivsta senast 20 april. Vinnaren belönas med en cd-skiva.

Lösning till förra numrets Psalmrebus

Psalm 456, Höga kors, av J. A. Eklund
Notexempel 1: Psalm 237: Vår Gud är oss en väldig borg, vers 4.
Sexagesima har i evangelieboken underrubriken Reformationsdagen och psalmen 237 kan väl sägas vara en rejäl reformationspsalm?
Pusselbit 1 = 237 och pusselbit 2 = 4
Notexempel 2: Psalm 183: Som sådden förnimmer, vers 3. Evangelietexten på Sexagesima, första årgången, handlar om mannen som
gick ut för att så vilket skulle leda till Som sådden förnimmer.
Pusselbit 3 = 183 och pusselbit 4 = 3
Notexempel 3: Psalm 37: Kristus är världens ljus (en bit in på första versen). Söndagen före Sexagesima var Kyndelsmässodagen.
Temat denna dag är Uppenbarelsens ljus vilket skulle hjälpa till att
hitta psalmen Kristus är världens ljus.
Pusselbit nr 5 = 37

Notexempel 1
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Notexempel 2
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Notexempel 3
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Då blir uträkningen: 237 – 4 + 183 + 3 + 37 = 456, psalmen Höga
kors. Den kristna symbolen som omnämns i början av episteltexten
på Sexagesima, första årgången, är korset.
Rätt svar alltså: psalm nummer 456, Höga kors. Den svenska
texten har skrivits av J. A. Eklund.
Vinnare denna gång blev Maria Hansson från Västra Frölunda som
får en cd på posten. Grattis!

Kantorsutbildning

2-årig utbildning som leder till kantorsexamen

Svenska kyrkans grundkurs

Prenumerera på

Körjournalen

16 veckor med start i augusti.
Kan även kombineras med förberedande kantorsutbildning.
På skolan finns även musiklinje och en mängd andra kurser.

132 kr för 6 nummer
beställ på ekonomi@sjungikyrkan.nu

www.sjungikyrkan.nu
14

684 93 Ransäter
Tel 0552-30250, fax 0552-304 48, info@geijerskolan.se, www.geijerskolan.se
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Karin Öhman

del 1

Liturgiskolan

Illustration: MariAnne Widner

Det här med gudstjänst…
... handlar mycket om lovsång. Sjungit har
människan nog gjort lika länge som hon
har talat. Bibelns människor sjunger och
spelar – i både glädje och nöd. I Jerusalems
tempel var musiken viktig, läs till exempel
2 Krön 5:11–14. De första kristna fortsatte
den judiska traditionen att sjunga bland
annat psaltarpsalmer. Psaltaren är ju ”förfadern” till vår psalmbok. Psalm 104 är en
lovsång till Skaparen. Lovsång under nöd
hittar vi i Ps 89. I Kol 3:16 och Ef 5:19 uppmanas vi att lovsjunga.
När Jesus föddes sjöng änglarna ”Ära åt
Gud i höjden…” (Luk 2:14). Jesus själv sjöng
lovsång innan han gick till sitt lidande (Matt
26:30). Ett riktigt drastiskt exempel finns i 2
Krön 20:1–30; Gud strider för människorna
medan de lovsjunger honom. Gud är alltid
värd att lovsjunga – oavsett omständigheterna. Och – tanken svindlar – du bidrar
med en liten del av den lovsången, som
pågår ständigt i himlen och på jorden.

Vi har kommit fram till den andra av
mässans fem fasta sånger: Gloria. Den
latinska texten börjar så: Gloria in excelsis
Deo. Det är just den text som finns i Luk
2:14 där änglarna sjunger vid Jesu födelse.
Prästen eller någon annan försångare
sjunger änglatexten, och sedan får vi alla
stämma in i Laudamus – lovsången. Den
latinska texten börjar Laudamus te, vilket
betyder Vi lovar dig. Titta på texten till
697:1 i vår psalmbok! Det är den stora
Laudamus som används i kyrkor över hela
kristenheten.
Vi har flera texter och melodier att välja
mellan under nr 697 i psalmboken. Ibland
används Måne och sol (nr 21) eller någon
annan lovpsalm.
Gemensamt för dessa är att de lovsjunger
den treenige Gud: Fadern, Sonen och
Anden. Vi står upp när vi sjunger lovsången, precis som änglarna står i vördnad
och beredskap runt Guds tron i himlen.

Liturgiskolans sex delar
Kyrie

Gloria

Credo
Kyrkans förbön
Sanctus
Agnus Dei

Om Kyrie är mässans Advent (vi ber om
Herrens advent = ankomst), så är Gloria
mässans Jul. Påsken i mässan kommer vi
till lite senare. Så kan man faktiskt se hela
kyrkoåret och hela dramat med Jesu liv, i
varje högmässa. Och kyrkan, det vill säga
alla kristna tillsammans, är Kristi kropp.
Här finns mycket att fundera och filosofera
över.
Gudstjänsten som ett drama – det tar vi
nästa gång!

DIN KOMPLETTA NOTHANDEL WESSMANS
www.wessmans.com
MUSIKFÖRLAG
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Karin Öhman

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107
order@wessmans.com
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I körsvängen

Hallå där
Lars Storm, organist i Alingsås och
dirigent när en ny
Lukaspassion har
urpremiär.

Överkalix kyrkokör i Överkalix kyrka 5 februari 2012. Körledare Anna-Maria Östlund, främre raden till höger.
Foto: Siv Larsson

Kallt på Kyrkomusikens dag
Körsångare är ett troget och engagerat
släkte – kylan avskräcker inte. På Kyndelsmässodagen firas Kyrkomusikens dag runt
om i landets församlingar. Som traditionen
bjuder medverkar Överkalix kyrkokör
vid söndagens huvudgudstjänst. År 2012
blev en minnesvärd dag, för i år slog kylan
verkligen till. På väg till körövningen visade
bilens termometer -37,5 grader! Nästan

alla körsångare kunde ändå sluta upp och
sjunga sånger om ljuset, och om Symeon
och Maria.
– En del körsångare har omkring två
och en halv mil till kyrkan, berättar Siv
Larsson. Det är inte roligt att ge sig ut i
den kylan med bil, på vägar med lite trafik.
Men så är det med avstånd och klimat här
i Luleå stift.

Vad är det för en
passion ni ska göra?
– Den har alla förutsättningar att bli en
modern klassiker,
den är gediget skriven och har en ton
som kommer att hålla i många år. Texturvalet
ur Lukas är gjort av Esbjörn Särdquist, stiftsteolog här i Skara stift. De lyriska partierna
står Göran Greider för. Han har hittat en ton
som fördjupar bibeltexterna och ger nya
infallsvinklar. Musiken är skriven av Rolf Martinsson, professor i musikteori i Malmö. Det är
ibland nyromantiskt, mycket inspiration från
Bach, melodin står i centrum.
Varför är urpremiären hos er i Christinae
kyrka i Alingsås?
– Vi fick erbjudandet genom Gehrmans
musikförlag och Sensus redan förra våren.
Då visste man nog inte riktigt vad det skulle
bli, så lite köpte vi grisen i säcken. Det är ett
medelsvårt verk för ett medelstort kyrkorum,
så det passar oss. Körer från en församling i
varje stift framför verket nu före påsk. Det är
lite kul att vi har själva uruppförandet. (Christinae kyrka startar en timme före tre andra,
reds anm.)
Vilka är det som medverkar?
– Det är Christinaekören med 25–30 sångare. Evangelistpartiet görs av mezzosopranen Mia Edvardson och barytonsolist är
Matts Johansson. Det är flöjt, oboe och cello
och organist är Johannes Landgren.
Hur har ni förberett er?
– Martinsson skrev klart verket trettondag
jul och jag fick noterna i mitten av januari.
Sedan dess har vi arbetat med dem i kören.
Det handlar mycket om att komma in i
Greiders text, man måste förstå den. Det är
en utmaning för mig som dirigent, det finns
ingen inspelning, utan jag får tolka helt själv.
Sveriges Radio ska spela in framförandet i
Uppsala domkyrka, det ska bli roligt att höra
hur de tolkat den.

Från vänster: Thord Harrysson (vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden), Joakim Mattsson
(årets barn- och ungdomsledare i kategorin idrott), Christina Zetterberg, Louise Witthöft Österstam (fick Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium för sitt arbete med cirkusskolan) och Elsie
Arnell (ordförande i kultur- och fritidsnämnden). Foto: Maria Zetterberg

Kyrkomusiker fick pris av kommunen
Christina Zetterberg, kyrkomusiker i Sätila
församling i Västergötland, har av Marks
kommun blivit utsedd till årets barn- och
ungdomsledare 2011 i kategorin övriga
ledare (den andra kategorin är idrott).
Motiveringen löd: ”För hennes enastående
förmåga att möta barnen på deras nivå och
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för att hon har lyckats engagera så många
barn i körsång i Sätila och Ubbhult”.
Priset, 5000 kronor och blommor, delades ut under en festkväll i Skene Folkets
hus i februari.

Blir det flera framföranden?
– Ja, vi gör den i Christinae kyrka på lördagen före palmsöndagen klockan 17 och
dagen efter i Falköping, också i en mellanstor kyrka. Det är mycket jobb man lägger
ner, så det känns gott att få göra den två
gånger. Det här är fantastisk musik!
Text: Marita Sköldberg
Foto: Lollo Konnebäck
Fotnot. Övriga uppföranden äger rum den 31 mars
i Uppsala och i Jönköping, den 1 april i Norrköping, Nyköping, Falun, Malmö, Laholm, Umeå och
i Stockholm samt på långfredagen i Nässjö och i
Säffle.
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I körsvängen
Kalle Engquist leder delar av Crystal Light under
en övning av Jesus Christ Superstar våren 2011.

Fredskonsert
i Madesjö

Gospelmessias och Gud är nära på cd
Kören Bluenote Voices (BNV), som är
knuten till Svenska kyrkan i Hässelby, har
under vintern arbetat med en skivinspelning av ett nytt verk. Den 15 april är det
releasekonsert i Högalids kyrka för skivan
Signs Divine, som innehåller ett nyskrivet
gospelverk med samma namn.
Körens ledare Martin Ehntorp har
skrivit verket som uruppfördes våren 2011.
Signs Divine är berättelsen om Jesu födelse,
liv, död och uppståndelse arrangerat för
kören BNV, stråkkvartett, blåskvintett,
trummor och klaviatur.
I januari 2011 uruppförde Kyrkosångs-

förbundet i Härnösands stift Yamandú
Pontviks mässa Gud är nära. Mässan (se
Körjournalen nr 6 2010) sändes sedan i
Sveriges Television och övriga nordiska
länder den 11 september 2011. Nu har
mässan kommit på cd. På cd:n (Courthouse Music) finns även utdrag ur Jonas
Nyströms gudstjänstmusik Psaltaren 121
och Hans Nybergs mässa Mellan himmel
och jord.
Gud är nära framförs av Örnsköldsviks
kammarkör och Ensemble Yamandú, i
Psaltaren 121 medverkar Mo-Gottnekören,
BellaMix och Själevads kyrkas Damkör och
Mellan himmel och jord framförs av Hemsökören och Högsjö kyrkokör.

VADSTENA
folkhögskola

Allmän linje
Musiklinje
Textillinje
Svenska kyrkans grundkurs
Halvfartskurser för daglediga
Kortkurser & distanskurser

Vandrarhem * Hotell * Konferenser * Matbeställning * Festarrangemang
i unik miljö mellan klostermark och vättervågor!

www.vadstena.fhsk.se * 0143-157 00

Den 6 maj blir det en stor fredskonsert i
Madesjö kyrka utanför Nybro. Konserten
inleds med att församlingens körer sjunger
Förklädd Gud från läktaren i ett nyskrivet
orgelarrangemang medan danselever från
De Geergymnasiet i Norrköping gestaltar
verket i koret. Avslutningen blir ett medley
ur Jesus Christ Superstar, som ungdomskören Crystal Light gör. Kören, som är ett
samarbete mellan fyra ungdomskörer i
sydöstra Småland, däribland Madesjökören
B-klaven, övade in medleyt till förra årets
ungdomskörfestival i Falun.
Dessutom blir det verk av bland andra
Felicity Laurence, Duke Ellington och J S
Bach, och bland de medverkande finns
även biskop Jan-Olof Johansson, dansaren
och koreografen Pia Mucchiano och ljussättaren Roland Wiberg. Flera organisationer med fredsinriktning kommer att delta
med bland annat utställningar i samband
med konserten.
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TIDIG KÖRMUSIK
Beställ noter från oss!
Specialinriktning: renässans
och barock
Kursvecka i Bargemon, Provence
1 - 8 juli 2012 Monteverdi
och den Tidiga Operan
Ett fåtal platser kvar.

ENGLUNDS TIDIG MUSIK
englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89
www.tidigmusik.se

Vad är på gång i ditt delförbund?

Förbundet kyrkomusik
i Uppsala stift
21 april Kördag för killar i Sigtuna. Under
ledning av Leif Hall och Margareta Stevensson
11–22 juni Kyrkomusikalisk sommarkurs
i Uppsala i samarbete med Uppsala stift,
Sensus och KMR
20 okt Kördag i Uppsala Domkyrka och
FKU:s 90-årsjubileum
16–17 nov Körhelg för tjejer i Uppsala
Info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
13–14 april Gregorianskt dygn i Vadstena
22 sept Ansgarskyrkan, Ungdomskördag. Från 13 år och uppåt
10 nov Berga kyrka, Ungdomskördag. Little
Jazz Mass Bob Chilcott m m
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin
Wall-Källming, karin.wallkallming@
svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/
linkopingsstift

Skara stifts
kyrkosångsförbund
24–25 mars Ungdomskörhelg på Flämslätt*
17–20 juni Svenska Kyrkans Ungas musikläger på Flämslätt*
30 jul–5 aug Korist- och dirigentkurs i
Ljungskile
*Samarrangemang med Svenska Kyrkans
Unga i Skara
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund
28–29 april Barnkörläger i Fristad
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
21 april Barnkördag i Norberg (6–9 år) Ledare: Anki Resare och Margareta Nordlund
7 sept Fortbildning i barnkörmetodik för
kyrkomusiker med Karin Bäckström. I Stora
Tuna, Borlänge
28–30 sept Ung sång på Stiftsgården i
Rättvik, tjejer och killar 15–25 år,
Ledare: Anna Kjellin, Sofia Sandén, Kekke
Paulsson, Hannes Tidare, Lars Tillenius
6–7 okt Barnkörläger i Folkärna (7–12 år)
Ledare: Karin Bäckström, Stockholm. Dessutom fortbildning för körledare och körworkshop för medföljande vuxna
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Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se, Heléne
Thunberg, thunbergslund@hotmail.com
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts
kyrkosångsförbund
21 april Barnkördag i Nässjö
17–20 juni Barnkörläger i Oskarshamn
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
Info: Katarina Koos,
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.lund.sjungikyrkan.nu

Hallands
kyrkosångsförbund
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund
21 april Övningsdag inför Riksfest 2012,
Ucklums kyrka
8–10 juni Barnkörläger på Åh
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
Hemsida:
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund
13–14 april Gospeldagar i Karlstad med
Anki och Magnus Spångberg
28 april Barnkördag i Åmål, familjemässan
Finns Gud i Disney?
Info: Ingrid Kåwe, ingrid.kawe@sensus.se

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
21 april Barnkördag i Timrå kyrka, avslutas
med musikgudstjänst kl 15. Ledare AnnaKarin Nytell Oldeberg, sånger ur hennes
verk Blomsteruret framförs
22–23 sept Stiftets medarbetardagar i
Härnösand. Sångskrivartävling med temat
’’Kärleken fördriver rädslan’’
23 sep Festmässa med körer från hela
stiftet, Härnösands Domkyrka. Ett nyskrivet
körverk av Fredrik Sixten med texter av Ylva
Eggehorn framförs
Info: Ann-Kristin Färnström,
Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.harnosand.sjungikyrkan.nu

Delförbundsinfo
Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund
21 april Övningsdag inför Riksfest 2012
21–22 april Barnkördagar och ledarsamling
i Nederluleå
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
22 april Inspirationsdag och årsmöte i
Hedvig Eleonora församlingshem
1–3 juni Sångbåten åker till Tallinn, workshops och repetitioner på båten, konserter i
Tallinn och Stockholm
Info: emelie.myr@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
Gosskörförening
31 maj–3 juni Gosskörfestival i Rättvik
Info: Lars Beckman,
Lars.beckman@svenskakyrkanlinkoping.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri
Sällskapet för svenskt
gudstjänstliv
13–14 april Gregorianskt dygn i Vadstena
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 309 23,
gun.palmqvist@svenskakyrkan.se

Svenska Schützsällskapet
26–28 oktober Schützhelg i Vasakyrkan i
Göteborg
Info: info@svenskaschuetz.se,
erik.hellerstedt@macogall.se
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

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

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund
Info: ewa.miller, ewa.miller@gmail.com
Hemsida: www.luleasodra.sjungikyrkan.nu
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Förbundsinfo
Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu
Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070-887 02 44, info@sjungikyrkan.nu
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Ekonomi
Förbundskamrer Agneta Lundell
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, kj@sjungikyrkan.nu
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Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu
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Förbundsordförande
Erik Aurelius, 070-542 85 36,
erik.aurelius@svenskakyrkan.se
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Styrelseordförande
Lena Fagéus, 070-605 67 47,
lena@fageus.se
Bankgironummer
880-0617
Organisationsnummer
873201-0569

Riksfester med 1300
Omkring 1300 körsångare är anmälda till
Riksfest 2012. 18–20 maj äger riksfester rum
i Kristianstad och Vadstena och 21–23 september i Skellefteå. De stora riksfestkörerna
sjunger offentligt på lördagskvällen och i söndagens högmässor.

Symposium på Island
i september
Vart fjärde år arrangeras Nordiskt Kyrkomusiksymposium i något av de nordiska
länderna. Nästa symposium äger rum i Reykjavik 6–9 september. Mer information finns
på www.Nks2012.is.
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Skara 6-7 oktober 2012
Läs mer på www.sjungikyrkan.nu. Anmälan senast 24 augusti

Funktionärskonferens
i november
Årets funktionärskonferens äger rum 16 –17
november, preliminärt i Uppsala. Mer information kommer i Körjournalen och på www.
sjungikyrkan.nu så snart som möjligt.

Beställ ett besök av
körpedagogen
En utomstående körpedagog kan betyda nya
lyft för en kör. Kyrkosångsförbundets nationella körpedagog Birgitta Rosenquist Brorson
besöker gärna barn- och ungdomskörer. Den
som är intresserad tar själv kontakt med Birgitta, se uppgifter i kontaktrutan ovan. En viss
kostnad tas ut.
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ANNONS

Körjournalen Utgivningsplan 2012
Nr Sista bokningsdag Utgivning
1 13 jan
8 feb
2 22 feb
28 mars
3 10 april
16 maj
4 1 augusti
5 sep
5 19 sep
24 okt
6 31 okt
5 dec
För annonspriser och mer information,
gå in på www.sjungikyrkan.nu eller
kontakta ola.tallbom@diplay-umea.se,
090–711 512

Pianon och flyglar
Pianostämning
MUSIKCENTRALEN SKILLINGARYD
0370-700 88
www.musikcentralen.com
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