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Ledaren

Redaktörens rader

”Det kommer att bli bra, på alla möjliga 
sätt.” 

Det upprepade min väninna gång på 
gång och sa sig citera en av de andliga 
fäderna. Det kommer att bli bra. På alla sätt 
kommer det att bli bra!

Ganska ofta känns det snarare som att 
det projekt jag är inne i aldrig kommer att 
gå – det blir inte bra. Jag kan känna så när 
det gäller det som är verkligt viktigt i livet 
och det som bara är vardag och trivialt. 
Ofta blir det då alldeles för enkelt att säga 
så där som min väninna sa. Livet är mycket 
mer komplicerat. Världen är mycket mer 
komplex. Det blir oansvarigt och naivt att 
säga att allt blir bra. 

Första gången jag hörde meningen avfär-
dade jag hennes ord med ett skratt. Det 
gick en tid och så märkte jag att de där 
orden, trots min protest, hade följt med 
mig. Det hade blivit min inre dialog. Nu är 
det en fras som jag ofta säger både inom 
mig och till andra. Ibland säger jag det 
tvärtemot allt förnuft – och ibland för att 
jag kan se att det verkligen kommer att 
bli bra och att det nya redan har börjat 
ta form. Jag vet nog att jag har haft andra 
dialoger som har gått i mitt huvud – som 
till exempel ”det här kommer aldrig att gå”, 

eller ”varför kan jag aldrig lära mig”, eller 
”hon är helt hopplös”, eller ”Gud bryr sig 
inte om mig – han har nog inte tid med 
mig”. 

När jag bytte ut orden inom mig till att 
börja tänka ”Det kommer att bli bra” så 
hände något med mig, på många olika sätt. 
I synnerhet var det något som blev synligt 
när jag var i situationer som var svåra, eller 
när jag mötte personer som hade det väl-
digt svårt. Det blev en röst som sjöng om 
hopp. Hopp om framtid, liv och kraft. Och 
det är just i de svåraste situationerna som 
vi behöver hoppet som mest. Hopp är att 
mitt i vintern måla bilder av våren, bläddra 
i frökataloger och planera för semester. 
Hopp är att vägra ge upp, att kämpa för 
kärleken och livet. 

Jag tänker att hoppet föds i relation. När vi 
är tillsammans är det mycket lättare att tro 
att allt kommer att gå bra. När jag möter 
dina ögon och känner att du förstår mig 
och bryr dig om mig, då orkar jag lite till. 
När det är Guds ögon jag möter och känner 
mig förstådd och sedd då väcks hoppet som 
bär över svårigheter och som väcker min 
motivation och entusiasm över det som är 
och ska komma. 

I psalm 945 ur psalmer i 2000-tal, sjunger 
vi: 

Du är större än mitt hjärta du som 
 allting kan och vet – 
du som har i dina händer  
Vintergatans hemlighet. 
Du som skapade atomen,  
du som sprängde solens skal, 
världen den omätligt djupa,  
mäter du med lag och tal. 

Den psalmen andas i rad efter rad en till-
lit till Gud, en tillit som gör att man blint 
måste tro på livet. Livet är både osäkert, 
skrämmande och underbart, härligt – det 
enda vi vet är att livet är föränderligt. Det 
vi kan göra är att ta ansvar för vår del av 
livet och samtidigt överlämna oss till det 
– en självklarhet 
och samtidigt en 
paradox.

Lena Fagéus,  
präst och  

styrelse ordförande i 
Sveriges  

Kyrkosångsförbund

Ett ordbyte som gav  
hopp om framtid

När jag bytte ut orden inom mig till 
att börja tänka ”Det kommer att bli 
bra” så hände något med mig ...

– Jag gillar inte tjejer. Bara stora som du. 
Min snart femårige son förklarade här-

omdagen att tjejer, dem var han inte kom-
pis med. Men jag kunde i alla fall glädja 
mig åt att han gjorde undantag för sin mor. 

Efter det undertryckta fnisset började 
jag emellertid fundera vidare. Tidigare har 
jag trott att killar någon gång från tonåren 
gillar tjejer i ungefär lika hög utsträckning 
som tjejer gillar killar (det vill säga rätt 

mycket, men med stora individuella skill-
nader). Men så kan det nog inte vara. För 
ständigt hör jag om samma problem från 
körer runtom i Sverige: Det är så svårt att få 
dit killar/män. 

Är inte det märkligt? Ingenstans är väl 
killar så välkomna som till körer. De andra 
killarna vill ha dit dem, så att de inte alltid 
måste bära sin stämma (nästan) själva. 
Tjejerna vill ha dit dem, eftersom de gillar 
killar. Och de gillar killar som sjunger. 

Att en god sångröst i sig är attraktivt, 
åtminstone för oss andra körsångare, är 
ganska givet. Men jag ser fler orsaker till att 
gilla sjungande män. De går mot strömmen 
och gör det de själva vill. De (liksom sjung-
ande kvinnor för den delen) vågar göra 

fel, dessutom så att det blir uppenbart – en 
djupt underskattad egenskap i vår tid. Så 
en man som sjunger i kör har en rad plus-
poäng, åtminstone hos mig.

Jag kan inte tro att killar generellt har 
svårare för att sjunga än tjejer. Jag kan inte 
tro att det är tråkigare för killar än tjejer att 
sjunga. Jag kan inte tro att killar har mindre 
tid för körsång än tjejer.

Så det finns väl bara ett skäl till att män-
nen är så få i körerna: Killar gillar inte 
tjejer. Men jag slutar inte hoppas att de ska 
ändra sig.

Marita Sköldberg
Redaktör

En man som sjunger i kör har en rad pluspoäng, 
åtminstone hos mig.
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Jonas  
Mark-
ström, 
Umeå
Vilken kör 
sjunger du i?
– Dels i Turbulens, 
Stadskyrkans 

ungdomskör i Umeå. Sen sjunger jag även 
i EFS gospelkör Great Joy på Vasakyrkan. 
Jag har bara sjungit i kör i ett år ungefär.

Hur hamnade du i Turbulens?
– Jag gick sista året på gymnasiet och jag 
hade lovat mina kompisar att aldrig börja 
i kör, för jag tyckte att det verkade töntigt. 
Men jag kände alla i kören och de tvingade 
väl med mig för att prova. Jag insåg att det 
inte var så töntigt. Det är faktiskt jättekul. 

Vad är det roligaste ni har gjort sedan du 
började?
– När jag började, och det var ett skäl till 
att jag trots allt gjorde det, skulle de sjunga 
Disney, och vi hade en Disneykonsert. 
Det var jätteroligt. Vi sjöng bland annat 
låtar från Lejonkungen, Prinsen av Egypten 
och Mulan.

När sjunger Turbulens annars?
– Vi sjunger ibland i gudstjänsten på 
söndagar i Stadskyrkan eller på natt
gudstjänsten som de har börjat med på 
fredagar. När vi uppträder sjunger vi de 
låtar vi kan som är roliga och som passar 
in just då.

Nu ska ni åka på Ungdomskörfestivalen i 
Falun, vad tycker du om det?
– Det ska bli spännande. Jag har aldrig 
varit på något körläger, men jag har varit 
på ungdomsläger och sjungit i kör där, och 
det har varit roligt. Nu är det bara kör, så 
då måste det ju vara ännu roligare.

Vad är det som är så bra med att sjunga 
i kör?
– Man blir glad av att sjunga. I Turbulens 
känner jag alla och vågar sjunga ut och ta 
plats och man vågar sjunga fel också. För 
det mesta låter det ju bra. Jag har nästan 
aldrig sjungit förr, så det har liksom blivit 
min grej. 

Marita Sköldberg

Över 2000 sångare från 58 länder sjunger 
amerikanen Eric Whitacres verk Sleep i hans 
virtuella kör. Videoklipp från sångarna har 
mixats ihop och resultatet kan ses och höras 
på Youtube (sök på Virtual Choir). Detta är 
Virtuella körens andra verk, och målet var 900 
sångare. I det första verket, Lux Aurumque, 
deltog 185 sångare i tolv länder. 

Whitacre drog igång projektet genom att 
på sin webbplats bjuda in sångare att bli 
medlemmar i hans virtuella kör. Noter och di
rigering fanns för nedladdning, och det första 
verket har sedan setts av över två miljoner 
Youtubebesökare.

Helt klart värt en titt!

Passa på i sommar och sjung en helt annan 
repertoar än i din vanliga kör. Byt från klas
siskt till gospel eller tvärtom, eller prova på 
soul eller strupsång. Sjung själv eller kom och 
lyssna. Vissa församlingar inbjuder också till 
sommarkör för sina gudstjänster. Visby stift 
har en storsatsning (se sid 8). Här kommer ett 
axplock andra köraktiviteter.
19–23 juni Folkmusik över havet, om musi
kaliska rötter i Bohuslän och Irland, Kungälv, 
www.nordiska.fhsk.se
27 juni–1 juli, Kör på gehör, soul och syd
afrikansk musik mm, Svalöv,  
www.fridhem.fhsk.se
4–8 juli Ung kör på scen, för dig mellan 14 
och 25, Mora, www.musikvidsiljan.se/kurser
4–9 juli Ekerö körvecka med bl a Förklädd 
Gud, www.ekerokorvecka.se

11–16 jul, Barnkörveckan på Fårö (från 4 år 
och alla åldrar uppåt), barnkorveckan.se
18–21 juli Sommarkör i Grisslehamn,  
www.svenskakyrkan.se/vaddo
20–23 juli Fjällgospel i Hemavan Tärnaby, 
www.fjallgospel.se
24–31 juli Internationell musikvecka med 
 bl a Dobrogosz Mässa, Ransäter,  
www.geijerskolan.se
1–7 augusti Ljungskilekursen för körsångare 
och körledare, www.skara.sjungikyrkan.nu
10–14 augusti Sjöviks Kör Och Folkmusik 
Festival (SKOFF) med en rad workshops och 
konserter, Folkärna, www.skoff.nu
13–16 augusti, Världens sång och röst
kurs, prova bl a kulning, strupsång och jojk, 
Sköldinge, www.asa.fhsk.se

Körsommar

Åsa folkhögskola utanför Katrineholm gick ut 
stort inför Folkhögskolans dag 9 april. ”Värl
dens största kör” skulle samlas på torget i 
Katrineholm, som en hyllning till Katrineholms 
kör Team Gabriel i Körslaget. Kärnan skulle 
bestå av dem som samlats till audition inför 
Körslaget, 35 körer hade fått inbjudan och 

dessutom var alla välkomna att hänga på. 
Ett 60tal personer sjöng vår och sommar

sånger på torget, stod det i Katrineholmspos
ten efteråt. En kör på 60 personer är alls inte 
att förakta, och det var säkerligen både roligt 
och bra. Men Världens största kör var det ju 
inte.

Världens största kör blev inte så stor…

…desto större är Whitacres virtuella 

Sommarklänning och solglasögon på, och sjung för glatta livet. Bild från Ekerö körvecka 2010.
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Crystal Light – Glasrikets ung-
domskör – har bildats av fyra små 
småländska ungdomskörer. Det är 
lättare och roligare för både kör-
sångare och körledare att vara fler. 

”Everything’s alright, yes, everything’s 
alright, yes.”

Sen blir det otakt, och texten ett enda 
blurr. Fnissandet tilltar, och det är bara att 
inse; dags att bryta.

Det har varit en intensiv repetitionskväll 
i Madesjö kyrka, där jag är på besök för att 
träffa ungdomskören Crystal Light. Och till 
allra största delen har det gått taktenligt. 

Crystal Light – ett passande namn med 
tanke på att vi befinner oss i Glasriket – har 
mindre än ett år på nacken. Men de flesta 
av körsångarna är veteraner. 

– Jag började när jag gick i tvåan, säger 
Jasmine Therner från Älghult. 

Då var det barnkören i Älghult hon 
sjöng i, sedan började hon i tonårskören. 
Den kör som tillsammans med tre andra 
har bildat Crystal Light. 

– Det känns roligt att vara fler, säger 
Jasmine. 

Så numera sjunger hon i två körer, dels 
Älghults tonårskör, dels Crystal Light. För 
i vardagen fortsätter de fyra ungdomskö-
rerna på varsitt håll, men då och då blir det 
kollektivt kristalljus.

– Det som förenar oss är att vi är intres-
serade av att hitta nya spår för de här åld-
rarna, inte bara sjunga pop. Det måste vara 
bra musik, bra för kör, säger Kalle Engquist, 
ledare för B-klaven som hör hemma i 
Madesjö. Vi har också alla ganska små 
körer, 7-12 personer. Det är lättare att jobba 
när man är 20 än sju-åtta.

Till Italien
– Vad är det för symbol? undrar Kalle 
Engquist under repandet av Albert Beckers 
Uti din nåd. 

– Fermat. Hållpunkt, svarar Victoria 
Bentsrud tvärsäkert. 

– När vi åker på körresa till Italien, för 
det ska vi väl, säger Kalle – och den först 
aningen förvirrade responsen från kören 
övergår snart i viss förväntan – då ska ni se 
att på busshållplatserna står det fermata. 

För den närmaste tiden finns dock ingen 
körresa till Italien inplanerad. Men kanske 

kan det bli en tur till Greifswald i höst. 
– Växjö stift har Greifswald som vänort. 

Kyrkan där har det ganska tufft och de vill 
dra igång en körfestival och behöver stöd. 
Vi har en idé om att vara med där, säger 
Elisabeth Ernstig, körledare i Älghult.

Start med Lill
Crystal Lights första konsert ägde rum i 
oktober i fjol, då de sjöng tillsammans med 

Roligt att vara fler

Uti din nåd är en av sångerna som övas denna kväll.
Idel glada miner när körövningen avslutas 
med Salem Al Fakirs Good Song. I förgrun-
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Lill Lindfors i Madesjö kyrka. Sedan har 
kören medverkat i en musikgudstjänst i 
Älghult och i juni ska det bli framträdan-
den i de två andra församlingarna som är 
med i samarbetet; Söraby och Dädesjö. 

Men först ska Crystal Light åka på Sveri-
ges Kyrkosångsförbunds Ungdomskörfesti-
val, som just Crystal Light. Det är festivalre-
pertoaren som övas denna kväll. 

B-klaven från Madesjö och Vox Bella 

från Söraby var med på Ungdomskörfesti-
valen även förra året.

– Det var jättekul, man fick träffa så 
många. Jag hade aldrig sjungit med en så 
stor kör, säger Evelina Widehammar från 
Madesjö som ser fram emot Falunfestivalen. 

Förväntningarna ökar ytterligare när 
hon och körkompisarna får veta att kulning 
och folksång står på programmet, utöver 
repetitionerna. 

Lite att bita i
– Äntligen, hörs det från kören, när Elisa-
beth Ernstig efter fikapausen säger att det 
är dags för de gröna noterna, det vill säga 
Jesus Christ Superstar. 

Alldeles enkla är inte superstarsångerna. 
Det finns en hel del i takten som behöver 
extra övning, och emellanåt är det svårt att 
hinna med i textningen. Men det tycks inte 
utgöra något hinder för Crystal Light-med-
lemmarna. De bara skrattar när det blir fel.

– Det är kul när det är lite att bita i, 
tycker Evelina Widehammar. Det är jobbigt 
att jobba igenom men jättekul när man ser 
resultatet.

Inspirationsdag gav idén
Redan i november var ungdomarna på 
en första övningsdag inför Ungdomskör-
festivalen. Dagen, som anordnades av 
Växjö stifts kyrkosångsförbund, leddes av 
Ungdomskörfestivalens dirigent Birgitta 
Rosenquist Brorson. Det var också under 
en dag med henne förra våren som idén till 
Crystal Light föddes. Ungdomskörledarna 

i Dädesjö, Söraby, Älghult och Madesjö 
träffade henne för att få inspiration. Några 
månader senare var Crystal Light ett fak-
tum. 

Det är inte närmaste grannförsamling-
arna det handlar om, de fyra har några mil 
sig emellan. Gemensamma mål och intres-

I Madesjö kyrka hade Crystal Light i hös-
tas sitt första stora framträdande, tillsam-
mans med Lill Lindfors.

Madesjö kyrka i utkanten av Nybro. Den stora kyrkan lockar 
föreningar som Rotary att förlägga stora konserter hit, och 
ta hjälp av församlingens körer.

Evelina Widehammar.

Jasmine Therner.

den sopranerna Hilda Jonsson och Ida 
Gillsjö.
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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!

www.naxosdirect.se

Mikaeli kammarkör
Rebaroque

Mattias Sköld:
Requiem Lars-Erik Rosell:

Solrosen och molnet

Dirigent:  Anders Eby

sen var mer avgörande än geografi.
Nu har man bildat förening, håller på 

att ta fram en logga och funderar på fram-
tiden. Även om det positiva med att jobba 
många tillsammans klart överväger så finns 
det bekymmer. 

– Vi måste ha någon form av intäkter, 
säger Kalle Engquist. Vi har fått ett startbi-
drag från Växjö stifts kyrkosångsförbund. 
Kanske kan vi få något från våra försam-
lingar. Det ska inte behöva kosta ungdo-
marna för mycket. 

En tanke med kören var också att ung-
domar som var intresserade skulle kunna 
hänga på enskilt. 

– Jag har gjort lite trevare, men inte fått 
något napp, tyvärr, säger Kalle. 

Och så är det detta med killar. Det får 
bli en hel del SSA i repertoaren. 

En kille kommer med till Falun. I B-kla-
ven finns två killar som är med då och då. 

– Men de har så mycket för sig. Ung-
domskörfestivalen till exempel krockar 
med att de gör musikal med Kulturskolan.

Bra sång till slut
– Oj, klockan är två minuter i åtta, utbris-
ter Kalle när övningen brutit samman av 
taktlöshet. 

– Men vi kan ju inte sluta så här, säger 
Elisabeth Ernstig. 

– Vi tar Good Song, föreslår Kalle. Han 
vänder sig till kören.

– Har ni noterna?
– JAA, kommer det samfällt. 
Salem Al Fakirs Good Song är en 

favorit, och det är idel glada miner när ”I 

wanna give you a good song” ljuder i den 
stora kyrkan.

Men när jag promenerar från Madesjö 
kyrka in mot Nybro centrum är det en 
annan text jag går och nynnar på: 

”Everything´s alright, yes, everything´s 
alright yes…”

Text och foto: Marita Sköldberg

Fikapaus måste man förstås också ha. 
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När Vreta kloster förra året firade 
900-årsjubileum blev Håkan Alinder 
tillfrågad om att färdigställa den 
mässa han påbörjat 13 år tidigare. 
Nu ska Missa Vretensis även fram-
föras i Falun, under Sveriges Kyrko-
sångsförbunds Ungdomskörfestival.

Vreta var Sveriges första kloster, och invig-
des senast år 1110. Detta firades stort under 
hela förra året. Håkan Alinder, numera 
pensionär men under 35 år kyrkomusiker 
i församlingen, där han bland annat var 
ledare för fem körer, blev tillfrågad om att 
skriva musik till inte mindre än tre delar 
i firandet. Det blev dels ett inslag i ett 
historiskt spel som framfördes på själva 
jubileumsdagen i maj månad, dels Good 
enough! Musikal om helgon och andra kän-
disar i Kyrkan för församlingens barnkörer 
och så Missa Vretensis för ungdomskören 
Cantus Vretensis. 

Kanonslinga röd tråd
– Jag gjorde en version 1997 för ungdoms-
kören. Den har jag byggt vidare på nu. 
Ungdomskören framförde den i en hög-
mässa i oktober med Kristin Stenberg som 
ledare, och sen en gång till på Fastlagssön-

dagen tillsammans med Kyrkokören. 
Mässan bygger på en kanonmelodi, 

Sanctus, av Clemens non Papa, som levde i 
början på 1500-talet.

– Jag har tagit den slingan, valt ut små 
motiv ur den och låtit dem ingå i de skilda 
mässatserna. 

Missa Vretensis är skriven för kör SAB, 
sopransolo och orgel, och den som vill kan 
i Gloria lägga in en trumrytm, till exempel 
djembetrumma. Mässan är tänkt att använ-
das i gudstjänsten.

– Den är klassisk till sin struktur, inte 
poppig som man kanske kan tänka sig en 
mässa för ungdomskör, säger Håkan Alinder. 
Man ska inte förmena ungdomar att uppleva 
körsång och kyrkomusik i klassisk stil.

Från Vreta till Falun
När Birgitta Rosenquist Brorson, körpe-
dagog på Sveriges Kyrkosångsförbund och 
dirigent under Ungdomskörfestivalen, 
frågade Håkan Alinder om han hade skri-
vit något som kunde passa för festivalen, 
berättade han om mässan. På den vägen är 
det, och den 15 maj kommer Missa Vreten-
sis, mässa från Vreta, att framföras i Falu 
Kristine kyrka av en ungdomskör på när-
mare 200 personer. Håkan Alinder kom-

1500-talskanon blev  
2000-talsmässa i 
Alindersk tappning

mer att finnas med i församlingen. 
– Jag har min son i Falun, Henrik Alin-

der, som är inblandad i festivalen. Så jag 
kommer nog att drälla omkring där lite 
grann. 

Marita Sköldberg

Missa Vretensis finns utgiven på SKsf förlag.

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

TIDIG MUSIK  
– NÅGOT FÖR DIG?
Sång & Spel 23–25 september

Järlåsagården (Uppsala)

Madrigaler och Motetter av 
J H Schein (1586–1630)

Några platser kvar till kurs 
Bargemon, Provence 10–17 juli

ENGLUNDS TIDIG MUSIK
www.tidigmusik.se

076–29 529 89
englunds@tidigmusik.se

Ungdomskören Cantus Vretensis.
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Nyheter
Gosskörfestival åter 
i Rättvik
I fjol prövade Gosskörfestivalen för första 
gången en annan ort än Rättvik. Men nu är 
festivalen tillbaka där den startade på 1990-
talet. Datumet är däremot nytt, national-
dagen har bytts ut och i år äger Gosskörfes-
tivalen rum 19-22 maj. På repertoaren står 
musik av bland andra Bach, Händel och 
Åhlén. Avslutningsgudstjänsten äger rum 
i Rätviks kyrka. 

Semesterkör på 
 Gotland
Sommargäster och bofasta gotlänningar 
inbjuds att delta i Svenska kyrkans semes-
terkör på Gotland i sommar. Det blir 
semesterkörsång i sex gudstjänster över 
hela Gotland mellan 1 juli och 21 augusti; 
i Visby, Bunge, Havdhem, Slite, Fårö och 
Lau. Samling för övning sker en till två 
timmar före gudstjänsten, som är på olika 
tider i olika kyrkor, i de flesta fall kvällstid.

Gosskörer bjuder på 
engelska dagar
28–30 maj inbjuds körsångare och kyr-
komusiker till engelska dagar i Stock-
holm. Det är en av de främsta katedral- 
(goss)körerna, St Albans Cathedral Choir, 
som sjunger i flera kyrkor. Kören är en del 
av den engelska körtradition där barn och 
vuxna sjunger tillsammans.

Det är fritt inträde till alla konserter 
och gudstjänster. Hela programmet finns 
under nyheter på www.sjungikyrkan.nu.

Sandströms projekt 
i hamn
På långfredagen framfördes i Storkyrkan 
i Stockholm det sista av kompositören 
Sven-David Sandströms nykomponerade 
körverk för kyrkoåret. Det första skrevs till 
påskdagen 2008. 

Sandström har komponerat ny guds-
tjänstmusik för kyrkoårets samtliga sönda-
gar, till stor del körstycken som har fram-
förts i Storkyrkan av Storkyrkokören, eller 
i Hässelby kyrka av Hässelby motettkör. 

Långfredagsgudstjänsten direktsändes i 
SVT och samtliga stycken finns nu utgivna 
en och en på Gehrmans förlag.

Det blev körerna i Byarum och 
Svenarum som vann en workshop 
med Anders Nyberg i Svenska kyr-
kans Sjung för livet-satsning vid jul. 

– Jag är själv klassiskt skolad kyrkomusiker 
så det är bra att få en helt annan repertoar 
och ledning, säger en glad kyrkomusiker i 
Byarum, Valentina Viktorovitch.

Workshopen blir 17-18 september, 
innan körerna medverkar i Förklädd Gud 
på kyrkosångsfesten som Växjö stifts kyr-
kosångsförbund arrangerar i oktober. 

Körerna i Byarums pastorat – Byarum-
Bondstorps församling och Svenarums 
församling – samarbetar kring de stora 
högtiderna. 

– Nu är det populärt med projektkörer 
som samlar hundratals människor, men 
jag tycker att det viktigaste är att behålla 
den stabila kyrkokören. För att stödja och 
vitaminisera den behöver vi hitta olika 
lösningar, och därför samarbetar vi mycket. 
Man märker hur det lyfter koristerna. Det 
finns en risk att kyrkokörerna krymper, det 
måste vi erkänna, och det förebygger vi här.

Pensionärskör och orgelelever
Svenarums kyrkokör leds av Jan Allan Pers-
son, som även skriver och arrangerar en 
hel del musik till körerna, medan Valentina 
Viktorovitch leder kyrkokören i Byarum, 
liksom pensionärskören Da Capo. Dess-

utom har hon orgelelever som både spelar 
och sjunger. Hon hoppas att workshopen 
ska passa även dem. 

Insamlingen före jul skedde bland annat 
i samband med kyrkokörernas traditionella 
julkonserter i Byraums och Svenarums 
kyrka.

– Julkonserterna består till en mindre 
del av traditionella julsånger, sådana som 
vi hör i affärerna från september, och till 
största delen av nyskriven julmusik. 

En nyhet under insamlingsperioden var 
den musikaliska avslutningen i barn- och 
ungdomsverksamhetens årliga ”Julstök”. 

– Avslutningen blev allsång, då alla 
körerna hjälptes åt, inte minst pensionärs-
kören, och orgeleleverna var också med 
och spelade och var försångare. Det blev så 
lyckat, så vi fortsätter i år.

Redan tänkt
Vinnaren i Sjung för livet utsågs slumpmäs-
sigt av dem som deltog med julkonserter 
och insamling till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete. Valentina Viktorovitch 
tänker att det var en ovanligt lyckad slump 
att just de vann, eller kanske ett bönesvar. 

– Förra året träffade jag Anders Nyberg 
på Världens fest i Växjö. Jag gick på hans 
workshop och på kvällen satt jag med 
honom och pratade. Och jag tänkte att jag 
skulle bjuda in honom till oss. Nu blir det.

Marita Sköldberg

Småländska körer vann 
workshop med Nyberg

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com

WESSMANS
MuSikförlAg

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107

order@wessmans.com

Byarums kyrkokör.
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Tel 0470-39 170
info@aktivita.se
www.aktivita.se

KÖRDRÄKTER

Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.se

Prenumerera på Körjournalen
Helårsprenumeration,  
6 nummer, 132:
Mängdrabatt ges från sex prenumera
tioner med samfakturering.
Läs mer på 
www.sjungikyrkan.nu eller mejla  
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Småländska körer vann 
workshop med Nyberg

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

KULANDER MUSIK
En musikhandel för: All körsång (sakral/profan), egen utgivning av körnoter. 

Finales notskrivningsprogram + kurser anordnas i Finale! 
Vi säljer ljudkort, högtalare samt digitalpianon och syntar. 

Välkomna till vår hemsida! www.kulandermusik.se

Faluborna fick redan i början av 
april en rejäl dos information om 
Ungdomskörfestivalen som i helgen 
äger rum i staden. De större nyhets-
kanalerna kom när arrangörerna 
inbjöd till presskonferens. 

Stefan Ubbesen, reporter på P4 Dalarna, 
närmast överföll Sussi Redig när hon klev 
av tåget i Falun på kvällen den 4 april. 
Utan mycket mer än ett hej stoppade han 
mikrofonen under näsan på generalen för 
Ungdomskörfestivalen, som går av stapeln i 
Falun 13-15 maj.

Dagen därpå hade  festivalarrangörerna 
Svenska kyrkan i Falun och Sveriges Kyr-
kosångsförbund presskonferens, men 
tiden passade inte Ubbesen. Vilket gjorde 
att P4 Dalarna 
sände ett rejält 
reportage om 
Ungdomskör-
festivalen bara 
en kort stund 
efter att press-
konferensen 
avslutats. För-
utom festival-
generalen inter-
vjuades såväl 
kyrkomusikerna 
Henrik Alin-
der och Anna 

Kjellin som körsångarna Gustaf Ganters 
och Emma Gommel, som alla har sin bas i 
Falun och deltar i festivalen. 

Själva presskonferensen besöktes av 
Falu-Kurirens reporter Per Malmberg och 
fotograf Claes Söderberg samt Dalademo-
kratens Per Eklund. Dagen därpå fanns 
en artikel i Falu-Kuriren och några dagar 
senare i Dalademokraten. ”Mer än 200 kör-
sångare kommer” skrev båda tidningarna 
och fortsatte sedan med att bland annat 
berätta om vad Faluborna bjuds på. Som 
fredagskvällens inledningskonsert med 
Nationella Ungdomskören och de två till-
fällen då hela festivalkören framträder; lör-
dagskvällens konsert med bland annat ett 
medley ur Jesus Christ Superstar och sön-
dagens festhögmässa då kören sjunger en 

nyskriven mässa 
av Håkan Alin-
der. För dessa 
tre tillfällen 
får Faluborna, 
liksom tillresta, 
bege sig till Falu 
Kristine kyrka. 

Text och foto: 
Marita Sköldberg

Lokalt medieintresse för 
Ungdomskörfestivalen

Stefan Ubbesen 
från P4 Dalarna 
och festivalgene-
ral Sussi Redig.
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Textning, placering och ett fåtal 
rörelser. Några enkla grepp kan 
göra underverk för en körkonsert. 
Körjournalen var med när Maria H 
Hammarlund gav koreografi till ett 
medley ur Jesus Christ Superstar.

– Killar, nu får ni bära Judas roll, då måste 
ni texta mycket. Ni ska övertyga Jesus om 
att lägga ner det där.

Flera gånger återkommer Maria H 
Hammarlund till vikten av att texta. Hon är 
på Ersta i Stockholm för att hjälpa Natio-
nella Ungdomskören (NUK) med koreo-
grafi till ett medley ur rockoperan Jesus 
Christ Superstar. Kören ska sedan framföra 
det som predikan under gudstjänsten i 
Ersta kyrka ungefär ett och ett halvt dygn 
senare. 

Under Ungdomskörfestivalen i Falun 
ska samma medley framföras, med ytterli-
gare cirka 170 körsångare. Maria H Ham-
marlund kommer att vara med på ett hörn 
även där.

– Nationella Ungdomskören kommer 
att vara i mitten och göra det som de gör 
nu. Alla andra står stilla men gör en del av 
rörelserna, har jag tänkt, säger hon. 

Det handlar mest om armrörelser; båda 
armarna i luften, handklapp, en arm som 
liksom viftar med ett palmblad. NUK gör 
också en del förflyttningar; bildar en gång, 
ställer sig i ett v, omgrupperar sig. 

Började med breakdans
Maria H Hammarlund är koreograf med 
bas i sin hemstad Västerås. Där startade 
hon på 80-talet sin artistbana med att 
dansa breakdans med grabbarna på gatan. 
Efter musikallinje, frilansande som artist, 
fysisk teater-utbildning och arbete med 
estetiska linjen på gymnasiet kom hon in 
på koreografi. 

– Jag fick ett uppdrag att göra ett invig-
ningsnummer i en stor industrilokal. Jag 
märkte då att jag hade nycklarna till det, 
och att det var jätteroligt, så sen har jag hål-
lit på. Det är dans, teater och kör som jag 
jobbar med. 

Hon har arbetat med allt från Blodsbrö-
der på Värmlandsoperan till en cykelkör 
i Västerås som med cykel och unikabox 
illustrerade en ström av Asea-arbetare. Och 
när Jesus Christ Superstar sattes upp i Väs-
terås domkyrka 2009 och 2010 var det hon 
som stod för koreografin. 

– Några detaljer nu är desamma som 
då, men annars är det nytt. Där var det mer 
agerande, det var hela musikalen. Det här 
är ett medley, sångerna är omkastade och 
det finns ingen genomgående berättelse.

Berättelse i varje sång
Att medleyt har sina begränsningar märks 
nu och då.

– Jesus, tyvärr får du inte hamna så 
långt fram i kören. Det är lite störande när 

hon egentligen borde ta hand om dig, säger 
Maria när kören med Maria Magdalena-
solisten i förgrunden sjunger Everything’s 
alright.

Berättelse blir det ändå. I varje sång. 
Skillnaden i hur den går fram är stor trots 
att detaljerna är små. En öppen hand eller 
en sluten, att stå kvar eller gå ett par steg 
bakåt, att vända sig mot en person eller 
inte. För att inte tala om ett ilsket uttryck 
eller ett avslappnat. 

En och annan diskussion och fundering 
blir det, och då och då måste något testas, 
ibland flera gånger. Som slutet. 

– När ni precis har slutat sjunga blir det 
psj. 

Och så sträcker Maria blixtsnabbt ut 
armarna i sidorna. 

Kören prövar. Ingen blir nöjd. Det ser ut 
som att kören kommer för sent. 

– Vi tar det under sista ordet, försöker 
Maria. 

Men nej, det blev inte bra den här 
gången heller, det blev för segt. 

– Pröva på allra sista bokstaven!
Psj, och så är alla korsfästa på ett s. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Medleyt ur Jesus Christ Superstar med hela 
Ungdomskörfestivalkören framförs i Falu 
Kristine kyrka lördagen den 14 maj kl 18.

Små detaljer gör stor skillnad



11Körjournalen 3/11

Sex tips från koreografen
Att anlita en koreograf kan ge kören många nya idéer och uttryckssätt. Alla har inte möjlighet att göra det, men några detaljer kan varje kör tänka på. Här är Maria H Hammarlunds fem grundtips.
1. Tänk på texten, vad ni sjunger om. Alla i kören ska ha ett gemensamt uttryck, såsom viljeriktning och undertext. 2. Tänk på placering utifrån kyrkans akustik
3. Nå ända ner till sista raden med sången, och läktaren om det sitter människor där. Måla väggar och tak med  musiken och låt den inte stanna hos gruppen därframme.4. Om ni ska göra rörelser, gör få men bra. Texten behöver sällan illustreras, förstärk musiken i stället. 5. Låt någon stå utanför och titta på och sedan säga vad den ser. 6. Glöm aldrig att musicera. Det musikaliska ska aldrig bli lidande av koreografin, tvärtom, det ska förhöjas.

Bild på föregående sida. Maria H Hammar-
lund (mitten) visar Nationella Ungdoms-
kören de rörelser hon har tänkt ska förhöja 
upplevelsen av sångerna i Jesus Christ 
Superstar. 

Ett gemensamt uttryck är viktigt. Här sjungs Hosianna 
med Elin Hylander, Otto Lindgren, Anna Falkström 
och Maria Nylander i förgrunden. 

Johan Nygren och Tora Hyllstam i en korskoreografi. 

Körkoreografi är en av Maria H Hammar-
lunds specialiteter.
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Pusselbit 2:

Pusselbit 2

Psalmrebus  rebusmakare Jan Rudérus

Lösning till förra numrets Psalmrebus

Plocka fram Den svenska Psalmboken och klura ut 
rebusen med hjälp av pusselbitarna. Alla Körjourna
lens läsare, oavsett profession, är välkomna att delta i 
tävlingen.

Vi börjar där vi slutade senast, fjärde efter påsk. 

Pusselbit 1 
Är en psalm som börjar med ord som passar ihop med 
rubriken som hör till just denna söndag. Men citatet 
nedan kommer en bit in i psalmen. Vad har psalmen 
för nummer?

Pusselbit 2:
I den här psalmen nämns två sädesslag, ett av dem är 
psalmens allra första ord. Citatet nedan förekommer i 
alla fyra verserna. Vilket är psalmens nummer?

Tag pusselbit 1 (ett psalmnummer) och lägg till psalm
numret i pusselbit 2. Summan blir dagens efterfrågade 
psalm. När nästa nummer av Körjournalen kommer 
ut, då lösningen presenteras, är det snart tolfte efter 
trefaldighet. Den psalm vi söker är en påskpsalm som 
knappast sjungs just den dagen men i psalmens första 
vers finns ett ord som har en direkt koppling till temat 
på tolfte söndagen efter trefaldighet. Vilket är ordet? 
Just det ordet är svaret vi vill ha.

Svaret skickas till kj@sjungikyrkan.nu eller på vykort till 
Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta, senast 15 
augusti. Vinnaren belönas med en cdskiva.
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Pusselbit 1:

Pusselbit 1

”Och vill du själv den vägen gå, så är hans ord att lita på”

Pusselbit nr 1: psalm 398, Vi reser ett tecken. Psalmen är en natt
vardspsalm som börjar med ”Brödet är ett”. Midfastosöndagens 
tema är Livets bröd.

Pusselbit 2: Psalm nr 96 Öppna för mig din kärlek.

Pusselbit 3: ”Världen behöver mig” finns både i första och fjärde 
versen. Versnummer 1 är alltså svaret på denna pusselbit.

Alltså: 398 – 96 + 1 = 303. De två första raderna i tredje versen 
lyder ”Och vill du själv den vägen gå, så är hans ord att lita på” 
som alltså är svaret på denna psalmrebus. Rubriken över texterna 
på fjärde söndagen i påsktiden är Vägen till livet som kanske kan 
sägas vara en parallell till psalmens ord om vägen till himlen.

Psalmens melodi är en folkmelodi upptecknad i Sköldinge i Sörm
land. Bo Setterlind skrev texten 1972. Bo Setterlind karaktäriserar 
själv sin text så här: ”Det är en folklig koral till både text och musik. 
Den har en enkel typ av fromhet som jag föredrar. De folkliga kora
lerna har också alltid målet klart, himlen.” Psalmens text och musik 
finns kommenterad på www.evl.fi/psalmboken (sök vidare på titeln 
eller det finska psalmnumret 581).

Vinnare denna gång blev Anders och Kerstin Eskhult, Knivsta. En 
cdskiva kommer med posten.
Grattis!

NYA gehrmans.se
– lätt att söka, lätt att hitta

Vi har byggt om vår hemsida,  
kategoriserat våra utgåvor och försett gehrmans.se 

med kraftfulla sökfunktioner.

www.gehrmans.se
Tel 08 610 06 00

Sommaräng

Sommaräng med blad och
vågor över öppna vatten,
strand med sand och snäckor 
månsken i den tysta natten.

Träd som rörs vid vindens sus
regn som vattnar torra land,
sol som värmer och ger ljus
skänker tack till Skaparhand.

Lilian Skattberg
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Körskolandel 3

Moll och dur, kors och gess
– vad betyder alla förtecken?

Om vi tänker oss ett piano, med svarta och vita tangenter, så är ett halvt tonsteg avståndet mel-
lan två tangenter som ligger precis bredvid varandra. Medan ett helt tonsteg har en tangent 
emellan. 

Alla sånger, låtar, stycken, mässor, arior, visor går i olika tonarter. 
Oftast handlar det om att en låt antingen går i moll eller i dur. 

Man kan tänka att det antingen är en ledsen låt (moll) eller en 
glad låt (dur).

DUR MOLL

I dur sitter de halva tonstegen mellan den tredje och fjärde 
tonen, och mellan den sjunde och åttonde.  

I moll sitter de halva tonstegen mellan den
andra och tredje tonen och mellan den femte och sjätte.

Korsförtecken, höjer tonen ett halvt tonsteg. 
Tonen får ändelsen -iss, till exempel F=Fiss, 
C=Ciss, G=Giss.

Gå Du Anders Efter Båda Fisskarna
G-dur D-dur A-du E-dur B-dur Fiss-dur 

Frosten Besstal Essters Asstrar Dess Gesstalt
F-dur Bess-dur Eess-dur Ass-dur Dess-dur Gess-dur

B-förtecken, sänker tonen ett halvt ton-
steg. Tonen får ändelsen -ess, till exempel 
B=Bess, E=Ess, G=Gess.

Så här ser alla tonarters förtecken ut. Ramsorna under är ett bra sätt att komma ihåg 
dur-tonarterna och hur många förtecken respektive tonart har. 

Det finns även ett tecken som tar bort de andra förtecknen och gör 
tonen ”o-höjd” eller ”o-sänkt”. Tonen blir då sin ursprungston, Bess 
blir B, Fiss blir F, Ess blir E och så vidare.

Här visas först C-dur (glad), sedan C-moll (ledsen). Skillnaden mellan dur och moll är den 
tredje tonen i skalan, det vill säga tersen.

För att få dessa olika tonarter behövs det ett visst antal förtecken och det finns två olika sorter 
att välja mellan.

Det är viktigt, och det underlät-
tar när man läser noter, att veta 
var de halva och hela tonstegen 
är. Markera gärna med blyerts de 
ställen där du glömmer om det är 
helt eller halvt tonsteg, så kom-
mer du ihåg det till nästa gång du 
och kören övar.

Körskolans sex delar
 Noter är som lätt matte

Att orientera sig i en körnot
Lite mer teori: tonarter, skalor m m
Körvett och etikett
Vad betyder allt som står i noterna?
Gehöret måste vara med

 Hannah Lindgren

Hannah Lindgren, körsångare 
och pedagogstudent.
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I körsvängen

– Men vad är det vi sjunger, bjälkar i ögat 
och måste alla hålla pärmen i samma hand?

Det var mycket text som skulle nötas in 
och även en del koreografi att tänka på när 
körerna i Sandvikens församling övade in 
Bergspredikan.

Anders Skogh från Bollnäs kontaktade 
Sandvikens församling och hade en önskan 
om att få tonsätta hela Bergspredikan för 
församlingen och Sandvikens symfonior-
kester. Dessa nappade på förslaget, sökte 
pengar i fonder och finansierade till slut 
projekt Bergspredikan. 

Att altartavlan i Sandvikens kyrka före-
ställer Bergspredikan hade Anders ingen 
aning om när han lade fram förslaget. Han 
visste bland annat att det var gott samar-
betsklimat i församlingen mellan körledare 
Lotta Tonlycke och symfoniorkestern. Ett 
så här stort projekt kräver duktiga medar-
betare som är trygga i sin profession och 
som vågar ge utrymme för andras idéer.

Tillsammans med professor Tord Forn-
berg, docent i Nya Testamentets exegetik 
vid Uppsala universitet, som kom upp 
till oss fick vi även förklaringar och aha-
upplevelser på texten i evangeliet. Det är så 
mycket värt för hela processen och projek-
tet att förstå vad man sjunger och utifrån 
det kunna agera och vara närvarande i 
texten.

Vad Anders Skogh vet har inte hela 
Bergspredikan tonsatts tidigare, så det blev 
världspremiär i Sandvikens kyrka 26-27 
mars 2011. Orkestern ställde upp gratis och 
bekostade dirigenten Johan Larsson (Sve-
rige 2:a i dirigering!).

Arrangemanget omnämndes också i 
P1 och P2 Mitt i musiken, SVT regionala 
nyheter och P4 radio Gävleborg, samt med 
ett reportage i Kyrkans Tidning. Stor publi-
citet alltså, och alla som önskade se någon 
av de två konserterna fick tyvärr inte den 
möjligheten.

Och ja! Vi vill gärna framöra detta igen, 
alla 90 körsångare, recitatör, 40 personer 
i orkestern, biljettrivare med flera. För 
Anders Skoghs Bergspredikan blev mer än 
”bara en konsert”.

 
Madelene Perpåls, projektledare

Foto: Kennet Tonlycke 

Se även hemsidan: www.svenskakyrkan.se/
sandviken

Bergspredikan blev mer än bara en konsert

Koreografi med små 
medel som ger effekt när 
90 personer gör det sam-
tidigt. Altartavlan Bergs-
predikan i bakgrunden.

Koreograf Camilla Lénström till 
höger improviserar fram en dans 
med en körmedlem.

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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I körsvängen

Glädjefull konsert i 
Kristine kyrka i Sala.

I en fullsatt Visby domkyrka bjöd sju 
barn- och ungdomskörer i mars på en spra-
kande musikupplevelse. Oratoriet African 
Madonna handlar om att ta hand om, och 
våga se barnen i vår värld. 

Med sång och dans fördes besökarna 
till den Afrikanska Madonnan, ensam 
med sitt barn i den kalla ökennatten. 
Genom sångerna får vi inblick i Madon-
nans – den afrikanska kvinnans – liv. Hen-
nes rädsla för att inte kunna ge sitt barn 
ett tryggt liv, hennes vädjan till oss att 
våga hjälpa. 

Kärleken till den afrikanska kontinen-
ten och den livsglädje som den afrikanska 

madonnan ändå känner vill ge oss hopp 
och mod att sträcka ut en hand till den som 
har det sämre.

Den brittiska musikprofessorn Felicity 
Lawrence har satt samman oratoriet av 
sina egna verk och texter av bland andra 
William Blake, Rhoda Gravem och Joseph 
Mohr. Kanske sammanfattas oratoriet ändå 
bäst av orden i den gamla amerikanska 
vaggvisan Hush little baby;

Varje barn som föds 
är en gåva från himlen 
I varje barns ansikte finns det gudomliga 
Och varje barn som föds är ditt och mitt. 

En afrikansk madonna på besök i Visby domkyrka
Bakom den stora musiksatsningen finns 
föreningen UngiKör, Kulturskolan på Got-
land och Svenska kyrkan. Förutom körerna 
hölls oratoriet uppe av sopranerna Anna 
Emilsson och Annelie Björklund. Många 
timmars övningar har föregått föreställ-
ningen, både enskilt i körerna och tillsam-
mans. Dirigenten Maria Wessman Klint-
berg och koreografen Camilla Båge har lagt 
ner stor omsorg på helhetsupplevelsen. 

Text och bild: Görel Robsarve Malmros

Sista helgen i maj är det dags för vårens höjdpunkt på Gotland – 
Körfestival med en mängd olika inslag av massor av körer.

Gotlands körprojekt, som är ett samarbetsprojekt mellan Got-
lands körförbund, UngiKör, Visby stift och Sensus studieförbund, 
har pågått sen hösten 2010. Under året har många av öns körer 
mötts i ett slags körstafetter; en kör bjuder in en annan, som sen 
i sin tur bjuder in en annan och så vidare. Nu mynnar alla dessa 
möten ut i den stora Almedalskonserten, mitt i Körfestivalen, och 
man räknar med att cirka 300 körsångare kommer att delta. Bab-
ben Larsson är konferencier.

Förutom konserten i Almedalen på lördagseftermiddagen 
bjuds det under fredagskvällen på 20 små konserter i fem av Vis-

bys vackra kyrkoruiner. Konserterna är korta och ruinerna ligger 
nära varandra, så nära att sången nog kommer att kunna höras 
från en plats till en annan – det är lite av tanken. 

Senare på kvällen blir det gospel i Visby domkyrka och som 
final på söndagen ska barnen delta på allvar med verket Barn i 
Guds tid av den norska författaren Eivind Skeie och kompositören 
Johan Varen Ugland. 

Vid gudstjänsten i Visby medverkar cirka 150 barn och 
unga i åldern 6-15 år, varav en estnisk barnkör om 55 barn och 
 ungdomar.

Åsa Höjer
www.korpagotland.se

Final för Gotlands körprojekt
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I körsvängen

Söndrum-Vapnö församling 
utanför Halmstad har haft ett 
projekt om 1800-talets gudstjänst, 
kallat Anno 1820.

På Jungfru Marie Bebådelsedag 
samlades ett sextiotal personer, 
uppklädda i äldre kläder, i det 
riksbekanta kapellet i Tylösand, 
S:t Olofs kapell.

Efter en presentation av pro-
sten Dan Hagung och musikdi-
rektör Örjan Kappelin inleddes 
gudstjänsten med körsång av 
Söndrums kyrkokör under ledning av 
kyrkokantor Elisabeth Almqvist Hansson. 
Kören återkom med ytterligare två sånger.

Psalmerna var nr 1, 45, 16, och 46 i 
1819 års psalmbok. Samtliga i ett betydligt 
långsammare tempo än vanligt.

För övrigt följdes gudstjänstordningen 

Gudstjänst anno 1820

Årsmöten brukar inte vara några publik-
magneter men till årets möte med Skara 
stifts kyrkosångsförbund kom nästan 90 
körledare och korister. Orsaken var att det 
även bjöds på lunch samt ett mycket givande 
möte med Anci Hjulström från Göteborg.

Styrelsemötet avslutades med att Per 
Larsson tackade de avgående i styrelsen. 
P-O Hallgren, styrelsens nestor, valdes in 
i styrelsen 1976 som vice ordförande. Året 
därpå blev han även förbundsdirigent, en 
post han innehade i 22 år. P-O förknippas 
dock främst med Ljungskilekursen som 
han ansvarat för sedan 1974. Sommarens 
kurs blir alltså hans 38:de! 

Efter lunch bjöd Anci Hjulström på över 
två timmar inspiration i ämnet musikalisk 
scenisk kommunikation. Med sin mång-
åriga erfarenhet från mängder av musika-
liska scenuppsättningar, och bland annat 
som medlem i sånggruppen Amanda, hade 
Anci lösningar på en mängd olika problem 
som kan förekomma när en kör uppträder 

för publik.
Genom praktiska övningar fick vi se att 

en körs sångare kan röra sig fritt på en scen 
utan att krocka med varandra och utan att 
titta sig omkring för att se hur övriga för-
flyttar sig och till och med samtidigt kunna 
stanna och börja gå igen utan kommando. 
Alla ”körpoliser”, det vill säga sådana som 
knuffar eller drar i andra som de tycker står 
fel, avskedades för alltid.

Att uppträda med låg status och hög 
status provades också. Om du kommer in 
i ett rum med människor och upptäcker 
att du är skyldig samtliga pengar, då kän-
ner du låg status. Tycker du däremot att 
du är den ende som vet hur saker och ting 
ska vara och andra bara är i vägen då är du 
högstatus. Att blanda personer som spelade 
hög- eller lågstatus på golvet gav upphov 
till många roliga situationer och skratt. 
Inför publik är idealet att man möts på en 
medelnivå, så kallad bra status.

Ibland på konserter kan något lätt gå 
snett och då är följande tips 
från en Amandamedlem 
bra att tänka på: På scen 
kan vad som helst hända 
men vad som än händer så 
är det rätt! Visa alltså inte 
med miner eller åtbörder 
att du upptäckt att allt inte 
står rätt till. Låt publiken 
sväva i okunskap.

Text och foto: Erik Johansson

Årsmöte med inspiration

enligt 1800-talets principer. Predikan och 
tillkännagivande framfördes efter skrivna 
originaltexter från denna tid.

Dagens kyrkstöt bestod av Bo Hen-
ningson med en stöt från 1782, lånad från 
Anderstorps församling.

Dagen avslutades med kyrkkaffe i kapel-
lets kyrkstuga. 

Hallå där

Ewa Miller, kas
sör i Luleå stifts 
södra kyrko
sångsförbund, 
som arrangerar 
kyrkosångshög
tid 2122 maj

Vad ska ni sjunga?
– Vi ska sjunga Piret Ribs mässa, Hallelu
jakören ur Messias, Chilcott och Anders 
Nyberg bland annat. Det är ett blandat ma
terial, vi har något som den lilla kören kan 
ta med sig hem, men även något stort som 
man inte kan göra om man är få. Hallelu
jakören är svår att göra i en liten kör. Bland
ningen är det roliga – det är lite svårt och lite 
lätt, lite nytt och lite äldre material. 

Hur många blir ni?
– Runt 250 personer. Vi har cirka 30 körer 
som har anmält sig. De kommer från hela 
Västerbotten. En del som kommer från inlan
det har väldigt långt att åka, så vi erbjuder 
övernattning också.

Var ska ni vara någonstans?
– Vi ska vara i Burträsk. Förra gången vi 
hade kyrkosångshögtid där var 1976, så det 
här är ett 35årsjubileum. 

– Kyrkan tar 1000 personer, så det är en 
stor kyrka. Ibland när vi är i mindre kyrkor 
finns inte mycket utrymme för besökare, 
men i år har vi möjlighet att ta emot många 
åhörare.

Hur ofta har ni kyrkosångshögtider?
– Varje år, och det är alltid på våren. Det 
brukar bli en fin avslutning för körerna. Vi 
har haft kyrkosångshögtider varje år sedan 
1926, förutom de år då det har varit riksfes
ter.

Har ni repeterat mycket?
– Materialet går ut i samband med inbjudan. 
Sedan är det två övningar förutom de i den 
egna kören. Vi ordnar en kördag för alla i 
februari, den har varit i Lövånger i många 
år. Sedan har dirigenterna varsin övning till 
på olika orter; i Umeå, Skellefteå och en i 
inlandet.  

Hur ser programmet ut?
– På lördagen samlas vi och övar hela 
dagen, sedan är det konsert klockan 19. Ef
teråt blir det mingel och så får församlingen 
möjlighet att presentera sig med ett eget 
program. Höjdpunkten blir söndagens hög
mässa klockan 11.

Text: Marita Sköldberg
 



17Körjournalen 3/11

Varsågod: 
Ny diskant
Psalmer i 2000-talet inleds med nummer 801, Sjung till Guds ära. Till denna psalm har Birgitta Rosenquist 
 Brorson, nationell körpedagog i Sveriges Kyrkosångsförbund, skrivit en ny diskant.

Melodin är utskriven i noterna till stöd för diskantisterna, men psalmtexterna är inte utskrivna eftersom diskanten sjungs på lå, lå 
(eller annan valfri konsonant + vokal) och valfritt kan användas till någon eller några av psalmens fyra verser. Diskanten får kopie-
ras fritt för köruppsättning av Körjournalens prenumeranter.
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Musik: Stralsund 1665
Diskant: Birgitta Rosenquist Brorson

Psalmer i 2000-talet 801
Sjung till Guds ära

Körjournalen
Utgivningsplan 2011
Nr Sista bokning Utgivning
1 13 jan 9 feb
2 3 mars 30 mars
3 11 april 11 maj
4 11 aug 7 sept
5 28 sept 26 okt
6 9 nov 7 dec

Annonspriser ex:
helsida 7 000:,  
mmpris 13 kr/mm/spalt. 
För mer information, se  
www.sjungikyrkan.nu eller kontakta  
MW Grafisk form  
01838 73 03.

Jesus Christ i 
Karlskrona
Inför en fullsatt kyrka framförde Ami-
ralitetskyrkans damkör Pia Vocalis en 
ny, spännande version av Jesus Christ 
Superstar. Sebastian Ring (slagverkare och 
skådespelare i bland annat Komodo) och 

Simon Ljungman (sångare och gitarrist i 
bland annat Håkan Hellströms band) kom 
till Karlskrona och gjorde denna föreställ-
ning tillsammans med kören och två andra 
musiker; Bengt Lindegren, bas och Oskar 
Appelqvist, piano. 

Maria Lindegren, körledare
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund? Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu

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

Ekonomi
Förbundskamrer Agneta Lundell
072727 12 12
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

Bankgironummer
8800617

Organisationsnummer
8732010569

Förbundet kyrkomusik  
i Uppsala stift
7–9 okt Ungdomskörhelg, Stiftsgården i 
 Undersvik
Anmälan och Info: Mia OldebergHuusko, 
maria.oldeberghuusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts 
 kyrkosångsförbund
28 maj Studiedag i Linköping för körledare och 
körsångare, med Bob Chilcott
28 maj Ungdomskördag i samband med mu
sikfest på Gransnäs
9–11 aug Barn gör musikal, från 10 år. Ledare 
Karin Runow och IngMarie Janzon. I Vadstena
3 sep Kördag med André Gouzes i Vadstena
Info: Sekreterare Niklas Adell 
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Skara stifts 
 kyrkosångsförbund
20–23 jun Musikläger på Flämslätt. I samar
bete med Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
1–7 aug Dirigent och koristkurs på Ljungskile 
folkhögskola
10 sep Requiemrepetition i Vara
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com 
www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens 
 kyrkosångsförbund
10 sep Vuxenkör: repetition av Hans Ken
nemarks och Alf Hambes Rekviem i Caroli 
församlingshem
26 sep Vuxenkör: repetition av Rekviem i Herr
ljunga kyrka
2 okt Rekviem framförs i Herrljunga kyrka
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se 
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

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

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
1 okt Barnkördag i Skultuna, 6–10 år  
Info: Heléne Thunberg,  
thunbergslund@hotmail.com 
www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts 
 kyrkosångsförbund
15–16 okt Kyrkosångsfest i Växjö, Förklädd Gud
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se  
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
20–22 juni Barnkörläger på Åsljungagården, 
Örkelljunga

9–11 sep Ungdomskörläger på Tygegården, 
Löderup
Info: Katarina Koos,  
katarina.koos@svenskakyrkan.se 
www.fkl.se.

Hallands kyrkosångs-
förbund
20–21 juni Ungdomskörläger, från årskurs 6, 
på Gullbrannagården
24 sep ”Hallandsfest” med ombudsmöte, Mar
tin Luthers församlingslokaler, Halmstad
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se 
www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
2–5 juni Körresa till Värmland
17–19 juni Barnkörläger på Åh
Info: GunBritt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 

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

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
24–25 sep Körläger för Z och Ylän på  
Lögdö Bruk, från 10 år och uppåt
Info: AnnKristin.Farnstrom@ 
svenskakyrkan.se  
www.harnosand.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts södra 
 kyrkosångsförbund
21–22 maj Kyrkosångshögtid i Burträsk
Info stiftsförbundet: Ewa Miller,  
ewa.miller@gmail.com 
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts norra 
 kyrkosångsförbund
21 maj Övningsdag i Malmberget respektive 
Norrfjärden inför stiftskyrkosångshögtiden
24–25 sep Stiftskyrkosångshögtid i Malmber
get
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
Info: evajons@gmil.com 
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

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

Laurentius Petri  
Sällskapet för 
svenskt gudstjänstliv
11–13 nov Gregorianska dagar i Vadstena
Info: Gun Palmqvist, 0506353 01, 309 23, 
kyrkomusiker.hova@telia.com

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

Kristna Dansgemen-
skapen i Sverige
21 maj Jesusmanifestationen, KDGS planerar 
för dans i tåget
9–11 sep Riksmöteshelg i Nyköping. Bl a 
undervisar Mary Jones, grundare av den Inter
nationella kristna dansgemenskapen ICDF, om 
CaraMayan, en stillsam träningsform med bön 
och bibelord.
11–12 sep Instruktörsutbildning i CaraMayan, 
Nyköping
Info: Elisabet Josefsson,  
elisabetjosefsson@yahoo.se  
www.kdgs.org
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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. 

Barn           
    och 
stjärnor
Riksfest för unga röster

Täby 12-13 november 2011
Läs mer på www.sjungikyrkan.nu. Anmälan senast 16 sep

Svenska kyrkans nationella ungdomskör gör veckan före midsommar en 
turné till Värmland. På följande platser finns möjlighet att höra kören:

18 juni  kl 19 Konsert i Karlstad domkyrka
19 juni kl 11 Högmässa i Väse kyrka med SKsf:s tidigare  
förbundskamrer Jan Rudérus som predikant
19 juni kl 19.30 Konsert i Kristinehamns kyrka
20 juni kl 19.30 Konsert i Sunne kyrka.

Nationella Ungdomskörens Värmlandsturné

Välkommen att lyssna på en  
200-hövdad ungdomskör
Offentliga konserter och gudstjänster under Ungdomskörfestivalen i 
Falun:

Fredag 13 maj
18.00 Invigningskonsert i Falu Kristine kyrka med Nationella Ungdomskören
20.30 Kvällsmässa i Falu Kristine kyrka med ungdomskörerna och musikkonfir
manderna i Svenska kyrkan i Falun.

Lördag 14 maj
12.00 Lördagsmusik på Holmtorget med Nationella Ungdomskören.
18.00 Musikgudstjänst i Falu Kristine kyrka med hela festivalkören.
22.00 Kvällskonsert i Stora Kopparbergs kyrka med elever från Musikkonser
vatoriet.

Söndag 15 maj
11.00 Festhögmässa i Falu Kristine kyrka med festivalkören.

Förbundsstämma i 
 Stockholm
Hösten 2011 är det förbundsstämma för Sve
riges Kyrkosångsförbund. Stämman äger rum 
i Ersta, Stockholm 28–29 oktober. Motioner 
till stämman ska ha inkommit till förbundsse
kreteraren senast 29 augusti.

Nationella Ungdoms-
kören fyller fem
2006 startades Nationella Ungdomskören. 
Femårsjubileet firas i Örebro 18–20 novem
ber. Nuvarande och tidigare NUKare bjuds in 
och den 19 november kl 18 blir det jubileums
konsert i Nikolai kyrka. 

Vintermötet 2012
Vintermötet i början av januari har en lång 
tradition inom Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Anställda inom kyrkan och alla andra som är 
intresserade av musikens plats i kyrka och 
gudstjänst är välkomna. Vintermötet 2012 
äger rum någonstans i StockholmUppsala
regionen 9–11 januari.

Ungdomskörfestival 
 vintern 2012
För första gången kommer Ungdomskörfes
tivalen att äga rum på vintern. Luleå bjuder in 
till festival 16–18 mars 2012. På repertoaren 
står Händels Messias del 1 samt Halleluja
kören.

Riksfester nästa år
År 2012 är det åter dags för Sveriges Kyr
kosångsförbunds riksfester för vuxenkörer. 
18–20 maj i Kristianstad och Vadstena, 
21–23 september i Skellefteå. Mer informa
tion och anmälningstalong kommer i nästa 
nummer av Körjournalen samt på  
www.sjungikyrkan.nu.

Symposium på Island 
nästa höst
Vart fjärde år arrangeras Nordiskt Kyrko
musiksymposium i något av de nordiska 
länderna. Nästa symposium äger rum i Rey
kjavik 6–9 september 2012. Mer information 
på www.Nks2012.is. 
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POSTTIDNING B

Fjällgospel
20-23 juli 2011 i Hemavan Tärnaby

I sommar har du chansen att uppleva både fjällen 
och gospel på ett nytt sätt, nämligen samtidigt!
Kulturakademin, tillsammans med Tärna församling inbjuder till Fjällgospel. 
Vi välkomnar vana och ovana gospelsångare att under några dagar få sjunga  
och uppleva fjällen på nära håll. 

Jay T Hairston från Cleveland, USA kommer att leda gospeldagarna tillsammans 
med Mattias Lindqvist som är ledare för bl.a. Trinity gospel.  

Anmälan och information på www.fjallgospel.se.

Mer information kan du också få av Pi Erlandsson 070-353 78 82 och Duncan Kemp 070-693 99 99.

www.fjallgospel.se

Fjällgospel arrangeras av Kulturakademin och Tärna Församling

Tärna Församling M
itt i Lappland


