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Ledaren

En ny värld har gläntat på dörren
I vanliga fall tar det exakt 15 minuter
för mig att promenera till jobbet. Inte nu
längre. Jag har nämligen ett nytt fritidsintresse. Jag går en kurs i fågelskådning. Ja,
det heter så, fast för min del är det minst
lika viktigt att lyssna som att skåda.
I ett slag ser och hör jag så mycket mer
än jag någonsin gjort, rödhake i varenda
trädtopp, nötväckor visslar och grönfinkar
drillar. Dubbeltrasten, som jag alltid tagit
för koltrast, flöjtar så välkomnande, ja
koltrastarna också förstås. Sånglärkorna
brukar jag ha koll på, det är samma hoppingivande mirakel varje vår när de plötsligt
fyller luften över slätten, men inte visste jag
att det är svartmesen som låter som en talgoxe med dåligt gehör.
Påskdagens evangelium kröntes av att
jag äntligen fick se forsärlorna fladdra
omkring i ån, lika gula som påskkycklingar.
När ni läser detta har jag förhoppningsvis
tagit emot både svalor och sångare, som
jag försöker bekanta mig med. En ny värld
har gläntat på dörren, och jag har bara att
ta emot. Och plugga på förstås. För man lär
sig inte utan möda alla dessa variationer i
fjäderdräkt och fåglalåt.
Funderar över det faktum att det för mig
är så tillfredställande att kunna nämna
saker vid dess rätta namn. Att det gör skillnad om jag vet att en blomma är en blå-

”Man får kanske ett nytt socialt sammanhang eller tränar
någon del av sig som förut legat i träda.”
sippa eller mosippa och en fågel en entita
eller talltita, en fjäril en nässelfjäril eller
makaonfjäril. Blir man en lyckligare människa av det?
Jag vet inte, men jag misstänker att detta
att orientera sig inom ett nytt fält, att se nya
system, upptäcka detaljer och få vara lite
nörd inom något område, kan berika livet,
hur ”onödig” och irrationell den nya kunskapen än kan verka. Dessutom tillkommer
en del bieffekter; man får kanske ett nytt
socialt sammanhang eller tränar någon del
av sig som förut legat i träda. Ja, det kan
vara lite jobbigt, men ofta blir man glatt
överraskad.
För oss alla som sysslar med körsång är
detta kända saker. Visst är det härligt att få
grotta ner sig i detaljer om frasering, uttal,
nyansering, konsonantavsättningar för att
inte tala om klangliga uttryck. Samtidigt
utvecklar vi andra sidor av oss själva.
Hur körsång dessutom främjar en bättre
hälsa får ni läsa om i det här tidningsnumret. Att körsång handlar om så mycket mer,
förutom att skapa musikupplevelse för dem
som lyssnar. Fågelsångens syfte är, enligt
mina böcker, kommunikation. Man vill

till exempel locka till sig vissa individer
(honor) och avskräcka andra (hannar).
Helt ovetenskapligt vill jag påstå att även
fåglar har fler bevekelsegrunder för sin
sång. Det är väl klart att de mår bättre när
de sjunger…!
Tomas Bannerhed, den flerfaldigt prisbelönte författaren till boken Korparna,
studerade fåglar i tio år innan han vågade
skriva om dem, så jag stoppar här och önskar er i stället en härligt klingande sommar.
Innan dess ses vi kanske på Riksfesten i
Vadstena. Mitt val av verkstad – eller klostercell, som det naturligtvis heter – är givet:
”Fågeltwitter” – fågelsång och körsång –
lika välgörande för själen.

Marie Englund
Hyllstam
Styrelseledamot i
Sveriges
Kyrkosångsförbund
(som i skrivande
stund fick en gåva
av en korist, gissa
vad? Jo, en fågelholk!)

Redaktörens rader
”Men det känns ändå skönt att forskningen står på min sida”

Till helgen ska jag på min första riksfest.
Jag ser fram emot att känna in atmosfären
där jag går omkring med min kamera i
och omkring Heliga Trefaldighets kyrka i
Kristianstad. Och jag hoppas må bra av att
omringas av all körsång, och delta i sången
i gudstjänsterna.
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Det brukar jag göra. Oavsett om jag
lyssnar på jazztongångar med Guldkören
i Göteborg, sjunger Videvisan tillsammans med Sjung för hälsan i Gävle eller en
1600-talspsalm tillsammans med sju andra
i gudstjänsten i Husby-Långhundra.
Det finns dock tillfällen då jag inte mått
fullt så bra av att sjunga, nämligen vid
framträdanden då min kör sjungit en för
mig lite för svår repertoar, så att det faktiskt
inte kan lyckas mycket bättre än att man
inte behöver skämmas.
Det är knappast något konstigt med
detta, men det känns ändå skönt att forskningen står på min sida. I flera uppsatser
och böcker om körsångens hälsobringande effekter framkommer att körsången
i de allra flesta fall är mycket positiv för
utövarna, framför allt på kort sikt. Men när

kvalitetskraven blir för höga kan det få viss
motsatt effekt. Så det är en svår balansgång
för alla körledare att hitta rätt nivå för
kören, och för körsångarna att hitta rätt kör
för den nivå de önskar sig.
I det här numret av Körjournalen ligger
tonvikten på körer där glädjen i att sjunga
är det viktiga. Damerna i Gävle framträder
inte, de sjunger bara för att det är roligt.
Tjejerna och killarna i Göteborg framträder
visserligen, och det låter bra, men flerstämmigt existerar inte och hur länge man håller ut sista tonen är helt oväsentligt.
Själv vill jag helst sätta sluttonen exakt
samtidigt som mina körkompisar. Men
absolut viktigast är att ha roligt.
Marita Sköldberg
Redaktör
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Körsångaren

Körkort

Välkommen till Körjournalen
Denna gång ger vi fler körentusiastiska
människor tillfälle att läsa Körjournalen.
Tidningen delas ut till alla deltagare i riks
festerna i Kristianstad och Vadstena, till alla
tjänstgörande kyrkomusiker i Svenska kyr
kan och på Körstämman i Skinnskatteberg.
Välkomna alla nya läsare, välkomna också
att börja prenumerera på tidningen!
Redaktören tar gärna emot synpunkter på
innehållet i tidningen och tips på intressanta
personer, körer och företeelser att skriva om

Håll tyst!

I Kristi himmelsfärdshelgen pågår Sveriges
Kyrkosångsförbunds Riksfest 2012 i Kristian
stad och Vadstena. Som en påminnelse till
alla riksfestdeltagare, och för den delen del
tagare i mångahanda körsammanhang, vill
Körjournalen skicka en hälsning från Adolf
Andrén, som dirigerade Bachs H-mollmässa
vid en av de första rikskyrkosångshögti
derna, i Örebro 1930. Hälsningen ska han
ha delat ut till sångarna mellan genrep och
offentligt framförande.

i framtida nummer.

Tobias
Brynne,
Göteborg

”Från fackmannahåll har – med beundran
för det storstilade utförandet vid general
repetitionen i dag – uttalats, att icke det
störande pratet och sorlet, påminnande om
ett marknadstorg, från i går kväll, vid upp
förandet av Bachs mässa i dag måtte åter
upprepas. Kom alltså ihåg att 100-tals ögon
och öron iakttaga och avlyssna oss.
Allra viktigast: ingen flyttar sig från sin
plats under orgelsolot.”

Delta i Amatörkulturens dag
Ska din kör ha konsert lördagen den 29
september? Passa då på att anmäla den
som en aktivitet under Amatörkulturens dag.
Amatörkulturens samrådsgrupp Ax har tagit
initiativ till dagen, som är en landsomfat
tande manifestation, med förhoppningen att
skapa uppmärksamhet åt amatörkulturen
och sprida kunskap om hur stor breddkul
turen är i Sverige. Samtidigt anknyter Ama
törkulturens dag till Week of Amateur Arts

goes European, ett årligt arrangemang som
genomförs i flera västeuropeiska länder.
Alla anmälda aktiviteter publiceras på Ax
hemsida. Läs mer på www.amatorkultur.nu

Bild från Körfestivalen i Tidaholm 2011, då
fyra västgötska kyrkokörer sjöng delar ur
folkmusikmässan Träd in i dansen.

Hur länge har du sjungit i Guldkören?
– Sedan 2001. Vi kontaktade Eva (Sund
qvist, körledaren) och frågade om det fanns
plats, och det gjorde det. Jag hade inte
sjungit i kör tidigare. Det är roligt att sjunga
och trevligt att träffa de andra i kören.
Har du några favoritsånger bland det ni
sjunger?
– Jag gillar allt vi sjunger. Ted Gärdestads
bitar är väldigt fina, och andra också.
Vad är det roligaste ni har gjort i kören?
– Det var när vi sjöng i Jerusalem. Vi hade
två konserter tillsammans med en kör däri
från. Det var för två år sedan, på våren. Vi
var där i nästan två veckor, så vi hann göra
mycket annat också.
– En annan rolig sak var hösten 2002 i
Annedalskyrkan. Då gjorde vi Häxan och
lejonet, en musikal efter boken Häxan och
lejonet*, och vi var utklädda till djur. Jag var
leopard. GP var där, och tv också tror jag.
Vi gjorde den fem gånger under en vecka
och kyrkan var full varje gång.
Vad har ni på gång i Guldkören nu?
– Det är vårkonsert den 27 maj i Guldheds
kyrkan. Det blir ett vårpotpurri med olika
sånger, det gör vi varje år.
Text och foto:
Marita Sköldberg
*Ett teatermanus till C S Lewis bok Häxan
och lejonet hade gjorts på Sundsgårdens
folkhögskola. Guldkören bearbetade manu
set och skrev musik till det.

Foto: Marita Sköldberg
Redaktör: Marita Sköldberg
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta,
Tel 070-21 22 166
kj@sjungikyrkan.nu
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Anders Ström.

Dalasamarbete
kring örhängen
En akustisk orkester, en våga
sjunga-kör, en kyrkokör och en
vokalensemble, vad kan det bli av
det? Jo, två konserter i Västerdalarna med de mest älskade psalm
erna i egensinniga arrangemang.
När Svenska landsortsorkestern bildades
2009 började de åtta medlemmarna spåna
om vad en landsortsorkester bör spela.
Något folkligt. Men vad är då folkligt, vad
sjungs när det blir allsång framåt nattkröken? Jo, Pärleporten.
– Då fick jag idén att samla ihop de här
örhängena, berättar Anders Ström som
spelar gitarr och klaviatur i den akustiska
orkestern och också skriver och arrangerar
mycket av musiken.
15 väckelsesånger och psalmer samlade
han ihop och arrangerade för kör och
orkester.
– De är inte traditionella, utan lite
egensinniga. I första halvan av konserten
låter det rätt mycket Frälsningsarmén, det
är stränginstrument och sånger som Blott
en dag och O, store Gud. Sedan blir det
jazzigare med saxofon och piano. Då är det
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bland andra Jag lyfter ögat mot himmelen
och Gå varsamt min kristen. Vi avslutar
med begravningspsalmer; Bred dina vida
vingar, Härlig är jorden… och då blir det
mer poppigt.
Kören sjunger med i 13 av sångerna.
Valet av kör, Aspeboda kyrkokör mellan
Falun och Borlänge, var enkelt, eftersom
Anders själv sjunger i den. Kyrkokören har
förstärkts av Hinsnorets vokalensemble.

Vågar nu sjunga offentligt
Hittills har sex konserter getts sedan premiären i Aspeboda kyrka 17 april 2010. I
Kristi himmelsfärdshelgen är det dags för
två till. Och då blir det ytterligare förstärkning, av en Våga sjung-kör.
– Min lillebror spelar i Svenska landsortsorkestern och därför kände jag till
att de gjort det här tillsammans med kör,
berättar Karin Danielsson.
Hon leder Våga sjunga-kören i Malung,
som ägnat hela våren åt att repa in sångerna i konserten. Den 19 maj är det dags,
då ska kören för första gången göra något
helt offentligt.
– Kören har hållit på sen 2007. Det finns

Foto: Olof Jacobsson

Svenska landsortsorkestern och Aspeboda kyrkokör förstärkt med Hinsnorets vokalensemble
under en konsert i Missionskyrkan i Borlänge i fjol. Foto Annelie Ström

Sångerna som ingår i konserten
De mest älskade
O, store Gud
O, hur saligt att få vandra
Blot t en dag
Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs
kalla
Närmare Gud till dig
Tryggare kan ingen vara
Barnatro
Ovan där
Jag lyfter ögat mot himmelen
Gå varsamt min kristen
Bliv kvar hos mig
Bred dina vida vingar
Han är min sång och min glädje
Jag har hört om en stad ovan moln
en
Härlig är jorden

en kärna som är kvar sen starten, men det
kommer nya varje termin. Nu kände jag att
det var dags att göra något in public. Kören
nappade på det här och de tycker att det
är jättekul. Det är så roliga arrangemang
Anders har gjort.
Det blir ett 60-tal personer som ska
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framföra Tryggare kan ingen vara och Barnatro för publiken i Lima kyrka där en av
medlemmarna i orkestern är kyrkomusiker
och dagen därpå i Malung. Tre körer, plus
några sångare från Lima, och åttamannaorkestern.

Vilka bevekelsegrunder som helst
Det är mest äldre som kommer på De mest
älskade, som konserten kallas, berättar
Anders Ström, men ibland spelar orkestern
väckelsesånger även på krogspelningar.
– Vi kan spela O, hur saligt att få vandra
och då kan man ta i med ”jag har aldrig
vart på snusen”, som går på samma melodi,
om man inte kan texten. För vår del får
man ha vilka bevekelsegrunder man vill för
att sjunga de här sångerna.
Att sångerna är så populära tror Anders
Ström har att göra med Sveriges folkrörelsetradition.
– Även om vi svenskar är sekulariserade
gillar de flesta Frälsningsarmén. Likaså
psalmerna, de äldre har med dem från folkskolan. Man har en relation till sångerna
som inte har med religion att göra. Precis
som vi har en relation till sångerna i Nu ska
vi sjunga, den orangea. Vi tycker om dem,
helt enkelt.
Men Pärleporten, den finns inte med i
programmet.

Premiären för De mest älskade, i Aspeboda kyrka i april 2010. Eva-Kaisa Jungfall heter
sångerskan i landsortsorkestern. Foto Annelie Ström.

Marita Sköldberg

STEGEBORGSGÅRDEN
LIGGER NATURSKÖNT VID SLÄTBAKENS NORRA STRAND

Här finner Ni bra övningslokaler, bra övernattningsmöjligheter samt närhet till avkoppling och natur

Sveriges ledande

tillverkare av körkläder!
www.brohalldesign.se

Välkommen med Er förfrågan till info@stegeborgsgarden.nu
Stegeborgsgården, Norrkrog 11, 610 30 Vikbolandet • 0125-510 62 • www.stegeborgsgarden.nu

Åsa & Ulf Nomark

Gospelnoter och skivor
* Konserter * Sommarmusik * Workshops
* Inspirationsdagar
för körer och
personalgrupper
info@unamusic.com
www.unamusic.com
Box 10177,
434 22 Kungsbacka,
0300-173 40
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Nyheter

Många nya sånger
i Härnösand

38 bidrag kom in när Härnösands stift i
samarbete med bland annat Härnösands
stifts kyrkosångsförbund utlyste en sångskrivartävling inför stiftets medarbetarmöte i september. Medarbetarmötet, som
vänder sig till såväl anställda som ideella,
har temat Kärleken fördriver rädslan, och
det var sånger på det temat som efterlystes.
– Det var ganska mycket vismaterial
som kom in, någon har skrivit för fyrstämmig kör, någon har skrivit en barnvisa,
någon har skrivit en text till en befintlig
koral, berättar Jan Sjöberg, som är general
för medarbetarmötet.
En jury, som inte har vetat om vilka
upphovsmännen är, har valt ut ett antal
sånger som sannolikt kommer att samlas
i ett häfte för medarbetarmötet. I mitten
av maj beslutar juryn om någon av dessa
sånger ska användas som särskild mötessång.
Sångerna från tävlingen ska sjungas
som församlingssånger, men det finns
ett annat musikspår som inkluderar kör.
Domkyrkoorganisten Fredrik Sixten
har till medarbetarmötet tonsatt några
nyskrivna texter av Ylva Eggehorn. Sångerna ska framföras under söndagens högmässa av en kör som bildas i ett av mötets
seminarier.
– Det är trestämmiga arrangemang i
jazzton och de behandlar också huvudämnet kärlek och rädsla, säger Jan Sjöberg.
Stiftet har förbehållit sig nyttjanderätten av sångerna fram till och med medarbetarmötet, vad som händer därefter är
upp till upphovsmännen.

SKsf behåller
rikskollekterna 2013
Kyrkostyrelsen gick emot förslaget
från sitt arbetsutskott om rikskollekterna för 2013. Sveriges Kyrkosångsförbund får därmed en och en
halv rikskollekt i stället för en, som
var förslaget.
– Det känns fantastiskt roligt, kommenterar Lena Fagéus, styrelseordförande i
Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf). Nu
kan vi fortsätta att genomföra och stärka
de satsningar vi redan gör, till exempel på
Nationella ungdomskören och konceptet
kring barnkörer.
En och en halv rikskollekt är vad SKsf
har tilldelats de senaste åren. Men nu ville
kyrkostyrelsens arbetsutskott i stället öka
antalet kollekter till det internationella
arbetet. Kyrkostyrelsen beslutade dock att
SKsf under 2013 ska få en hel rikskollekt på
Tacksägelsedagen samt en halv rikskollekt
särskilt riktad till barn- och ungdomsarbetet 2 söndagen efter trefaldighet, det vill
säga 9 juni. Skälet är att kyrkostyrelsen vill
synliggöra Svenska kyrkans engagemang
för barn och ungdomar, och SKsf:s arbete

med barn- och ungdomskörer faller väl in i
den inriktningen.
– Vi har väldigt stora ambitioner både
vad gäller vuxna, barn och ungdomar och
något av detta hade vi behövt dra in på.
Att ha en körkonsulent som reser runt till
barn- och ungdomskörer i landet hade vi
kanske inte kunnat ha till exempel.
De nya kriterierna för rikskollekter som
Körjournalen berättade om i förra numret
börjar gälla först 2014. Det är en stor utmaning att få behålla rikskollekterna då.
– Vi ska göra allt vi kan för att lobba och
förklara vad kyrkosångsrörelsen har gjort
och betytt i närmare 100 år, och att det
skulle göra stor åverkan på Svenska kyrkan
om man raserade det arbetet. säger Lena
Fagéus.
– Inte så sällan går vi i kyrkan förbi de
människor som finns i körerna. Vi behöver
vårda oss om den kraft, det sökande och
den andliga längtan som finns hos körsångarna. Kyrkosångsrörelsen har alltid sett och
verkat för att lyfta fram kyrkokörsångarna.

Ett fräscht boende på Österlen!
Vandrarhemmet Violen,
Svenstorp/Köpingebro Fr. 180 kr/natt
Tel 0411-52 47 80 • www.violen.se

Marita Sköldberg
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Vandrarhemmet Violen
Svenstorp & Köpingebro www.violen.se
tel: 0411-524780

Skånska organister
får stipendier

Ulrika Faijermo och Aase Erikcsson har
blivit utsedda till årets stipendiater av Förbundet kyrkomusik i Lunds stift (FKL).
Varje år utses en eller två stipendiater som
får 5000 kronor vardera. Kriteriet för stipendiet lyder: ”till enskild eller kyrkokör
vars verksamhet inom kyrkomusiken på
ett särskilt sätt fungerat banbrytande och
inspirerande inom församlingen”.
Ulrika Faijermo var tills nyligen organist i Nosaby församling (se reportage därifrån i Körjournalen nr 2/2012), men är nu
organist i Åhus församling. Aase Ericsson
är organist i Perstorps församling.
Stipendiet delas ut vid stiftshögtiden i
november i Lunds Domkyrka.
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På väg
med sång
genom
Sverige
Planen om en lång sångvandring
genom tre länder har blivit verklighet. The Path, med bland andra
körledaren Anders Nyberg i täten,
är nu inne på sin fjärde vecka av 18.
Körsångare är särskilt välkomna att
hänga på.
När denna tidning kommer ut har The
Path kommit till trakterna av Lillhärdal.
En ensam vandrare för budkavlen vidare
genom de härjedalska skogarna. Men
om ett par veckor är det annorlunda, då
kommer uppemot 25 personer att vandra
genom Dalarna, och sjunga mycket tillsammans. Denna öppna vandringsvecka inleds
med ett stort miljöseminarium i Mora
under pingsthelgen, då fler kan delta. Det
blir workshops, seminarier och konserter
innan vandringen återupptas på måndagen.
– På söndagen är det till exempel ett
seminarium med Svante Axelsson, Svenska
Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Han är sångare också, så han sjunger
med i konserten på kvällen, säger Anders
Nyberg.

Ger ut pärm med 60 sånger
Det är han och Peter Elmberg, föreståndare
för Mundekulla kursgård i södra Småland,
som tagit initiativ till projektet, med erfarenhet från tidigare kortare sångvandringar
som de har arrangerat. Det är också de
som står för huvuddelen av sångerna i
den pärm, Songs of the Path, som tagits
fram för vandringen. Pärmen, som ges ut
av Wessmans förlag, innehåller ett 60-tal
sånger, bland vilka repertoaren till konserterna väljs ut.
– En del är nyskrivna, annat är gammalt
beprövat. Sensus spelar in en del av dem på
Scorx också, så att den som vill kan öva i
förväg, berättar Anders Nyberg.
The Path startade i Trondheim i slutet av
april och går under sommaren genom stora
delar av Sverige. Långa sträckor avverkas
av en eller ett par vandrare, men några
veckor är öppna för allmänheten. Särskilt
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Anders Nyberg och Peter Elmberg.

välkomna är körsångare. Det går att vandra
med en hel vecka, eller enstaka dagar.
Längs vandringen blir det en rad seminarier och konserter, några är inbokade sedan
länge. Vandringen kommer till exempel
att vara med på nationaldagskonsert i
Dala-Floda, passera körstämman i Skinnskatteberg och tajma invigningen av en ny
pilgrimsled i Närke.
– Det tillkommer saker hela tiden, vi
kommer att kunna göra saker på väldigt
kort varsel, säger Anders Nyberg.

Miljö, integration, existens
Vandringen har tre teman, med varsin
öppen vandringsvecka: miljö, integration
och existens. Den första öppna veckan är
den i Dalarna i slutet av maj. Den andra rör
sig i trakterna kring Vadstena i början av
juli. Där medverkar bland andra världsmusikartisten Zifa under ett par dagars workshops och konsert.
Existensveckan, då deltagarna får

bekanta sig med olika religioner, är den
bekvämaste. Den äger rum vid Mundekulla
kursgård i månadsskiftet juli-augusti.
– Den är enklare rent fysiskt eftersom vi
gör små dagsutflykter och kommer tillbaka
på kvällarna – det finns små kostigar runt
omkring. Där får folk garanterat plats, man
kan vara 200 personer. På de andra veckorna finns en gräns vid 25.
The Path avslutas med en konsert i
Köpenhamn den 9 september, då alla deltagare i vandringsveckorna är välkomna att
vara med. Dagen före ges samma konsert
på Stora Torget i Malmö, som en del av
Världens fest, som Svenska kyrkan arrangerar just då.
Marita Sköldberg
Fotnot. Mer information om The Path finns på
www.thepath.nu. Den som vill arrangera egna
konserter eller samlingar i anslutning till vand
ringen kan kontakta Irene Holmström Wiborg på
Svenska kyrkans kyrkokansli.
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Skallsjö kyrka var nästan fullsatt när Guldkören i slutet av
april medverkade på en söndagsgudstjänst.

Kristian
Henriksson
har en egen
mickhållare,
Jonatan Sverker, när han
sjunger solo
i Här är jag,
sänd mig.

”Vi är en natt med en tyst minut”, inleder Johan Claussen sången Undantag.

Tobias Brynne, Jenny
Edström, Anna-Lena
Törnqvist och sist
Jonatan Sverker

Från vänster körledare Eva Sundqvist
samt Cecilia Jörgensen.

Hanna Selin och Emma Appelgren sjunger
duett i Våra vägar, en rysk sång som Ludvig
Lindelöf skrivit den svenska texten till.

Kent Andersson är kantor i Guldhedskyrkan.
Pianot hanterar han mästerligt trots att han
nästan ingenting ser.

8
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Göteborgskören med guldkant
Guldkören har ett passande namn,
inte bara för att den hör hemma i
Guldhedskyrkan, utan också för att
den är guld värd, både för körsångarna och för dem som lyssnar.
Det är inte ofta det blir extranummer på
ett postludium. Men denna gråmulna
aprilsöndag applåderas det livligt i Skallsjö
kyrka.
– Yes! utbrister Sarah Edberg när körledaren Eva Sundqvist viskar ”vi tar den en
gång till”.

Dagen inleds med bussresa för körsångare
och en och annan anhörig, från Guldhedskyrkan till Skallsjö kyrka. Längst fram Sarah
Edberg.

Så Kristian Henriksson tar plats i
främsta ledet, medan Jonatan Sverker håller mikrofonen eftersom Kristian behöver
hålla i sin rollator.
”Nästan till ett gudaväsen gjorde du
mig”, sjunger Kristian och sedan stämmer
kören in i andra versen av Lars Åbergs Här
är jag, sänd mig.
– Vi brukar inte få göra extranummer,
säger körsångarna efteråt. Men det var
roligt.
Stämningen är god i Skallsjö kyrka
och de jazziga tonerna och den kraftfulla
sången drar upp mungiporna på hela församlingen.
Koristerna fick stiga upp tidigt denna
dag. Strax före klockan nio droppar de
in i Guldhedskyrkan i Göteborg; Anders,
Emma, Janne, Jenny och alla de andra. En
stund senare avgår bussen för att åka de
cirka tre milen till Skallsjö kyrka i Floda.

Johan Claussen fotograferar livligast.
Han är också en av dem som sjunger solo
denna söndag. Att han trivs i rollen som
solist är tydligt när han inleder Undantag,

Skallsjö kyrka i Floda.

Fotograferar och sjunger solo
– Så tidigt har vi aldrig träffats förr, säger
Johan Claussen när repetitionerna ska
börja, efter en stunds beundran och fotograferande av kyrkan.
Det nyrenoverade yttre har lett till en
kyrka vars torn snarast ser ut som en fyr
och takmålningarna, utförda i mitten av
1900-talet av konstnären Joël Mila, drar
ofrånkomligen till sig intresserade blickar.

Körsång ökar glädjen enligt forskning
Redan de gamla grekerna
lär ha rekommenderat
musikterapi för både
fysiska och psykiska
besvär. Musiklyssnandets
stressreducerande effekt,
inte minst i medicinska sammanhang, har
i modern tid studerats
grundligt. I Sverige startade musikterapiutbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
i början på 1990-talet.
Musikutövandets hälsoeffekter har det inte forskats
lika mycket på, men på
senare år har bland annat
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forskningen om körsång
tagit fart. En del av denna
forskning presenterades
kortfattat i boken Körsång påverkar (Wessmans
2011) som Föreningen
Sveriges Körledare tog
initiativ till.
Körjournalen har tagit
del av några andra böcker
och akademiska uppsatser om körforskning och
gör här några korta sammanfattningar. Alla handlar om vuxna körsångare.

Sång som verktyg för personlig utveckling
Examensarbete i psykologi, Luleå tekniska universitet 2010
Jovana Klepic har genom intervjuer undersökt nio personers upp
levelser av att medverka i en Våga sjunga-kurs som erbjöds av ett
coachingföretag.
Samtliga var amatörer och blev förvånade över den sångkapaci
tet de uppnådde under kursen, där de fick lära sig sånger i folkvise
ton utan några noter eller texter på papper.
Samtliga beskrev ett glädjerus efter kursen och hur kursen ingav
hopp. De kände sig gladare och mer tillfreds med sig själva och
hade fått större tilltro till sin egen sångförmåga. Flera kände att
kursen var orsak till glädje därför att de kunde släppa allt annat i sin
vardag. Tre av dem fortsatte med sång i andra körer.
Majoriteten av de intervjuade berättade också hur avslappnade
de kände sig efter kursens slut och att de fått mer energi.

De kände sig gladare och mer tillfreds
med sig själva och hade fått större
tilltro till sin egen sångförmåga.
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skriven av Bo Kaspers Orkester. Bodil
Alnegren ansluter i refrängen ”Du och jag,
är vi ett annat slag, är vi ett undantag”.
Körsångarna är överens om att det gick
bra denna dag.
– Det gick väl jättebra, säger Åsa Westerlund i väntan på sin taxi efter återkomsten till Guldhedskyrkan.
– Men det var lite synd att mamma inte
kunde komma, hon jobbade.

Kö till kören
Eva Sundqvist startade Guldkören 1998.
Den är en av sju grupper i handikappverksamheten i Guldhedskyrkan. Ungefär två
tredjedelar av kören består av personer
med intellektuell funktionsnedsättning,
de övriga är frivilliga ledare. En annan av
grupperna är dans- och dramagruppen,
som ofta samarbetar med Guldkören.
Handikappverksamheten i Guldhedskyrkan började med en särskolekonfirmationsgrupp 1971 och numera deltar ungefär
70 personer i verksamheten varje år. Till
samtliga grupper, inklusive Guldkören, är
det kö.
Kören träffas varannan torsdagskväll
för övning, sjunger i gudstjänsterna i
Guldhedskyrkan en eller ett par gånger per
termin och har varje termin en konsert.
Nästa gång blir vårkonserten den 27 maj.
Dessutom blir det ibland medverkan i
gudstjänsten i församlingens huvudkyrka
Annedalskyrkan och någon gång i en

annan kyrka, som denna dag.
Kent Andersson är körens ständige pianist, ofta får han kompsällskap av bröderna
Simon och Josef Rimshult på trummor
respektive bas. Kent jobbar som kantor i
Guldhedskyrkan sedan många år.
– Eftersom jag nästan inte ser någonting
är det svårt att leda en kör. Eva sköter det
hela och håller koll på människorna och jag
är med och repar, berättar han. Vi har spelat de här låtarna väldigt mycket, så då får
man göra något extra med dem, förklarar
han de fantasifulla mellanspelen.

Viktigt repertoarval
– Det är väldigt viktigt vilken repertoar
man väljer, säger Eva Sundqvist. Man ska
sjunga den länge så man måste älska sångerna själv, vi sjunger inte stämsång eller
klassiskt och det är noga med texten, både

Sjung, sjung för livet!
En studie av körsång som pedagogisk verksamhet och av deltagarnas
upplevelse av hälsa och livskvalitet.
Institutionen för musik och medier Musikhögskolan i Piteå 2006
Dorota Lindström gjorde en enkätstudie med 346 körsångare från 18
amatörkörer i norra Sverige. Dessutom gjordes en intervjustudie med
tolv kvinnliga sångare i en rehabiliteringskör för långtidssjukskrivna.
Före sångövningen mådde 65 procent av koristerna bra eller mycket
bra, under körövningen ökade det till 87 procent och efteråt till hela 94
procent. Magont, huvudvärk och stress kunde försvinna och värme
och energi tillkomma. Vissa kände dock att överskottet av energi
störde deras nattsömn.
Många beskrev uppsjungningen som en stund av rening från stress,
trötthet och smärta.
För deltagarna i rehabiliteringskören var det en stor utmaning att
överhuvudtaget ta sig hemifrån. Att sjunga i kören betydde väldigt
mycket för deltagarna, även om några slutade efter en tid, bland annat
eftersom de tyckte att kraven blev för stora när det så småningom blev
dags för framträdanden. Deltagandet botade inte sjukdomstillstånden,
men de flesta upplevde en förbättring bland annat genom en kon
centration på hållning och andning. Några blev också mer öppna och
initiativrika.

Magont, huvudvärk och stress kunde försvinna och värme och energi tillkomma
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för dem som sjunger – det blir deras teologi
– och för dem som lyssnar.
Så det är naturligt att flera texter i
körens repertoar är skrivna av en före
detta frivillig ledare, Ludvig Lindelöf, som
numera är präst.
– Den ryska sången, Våra vägar, är skriven av Leonid Agutin, jag gjorde en grov
översättning som Ludde sedan tolkade,
berättar Kent Andersson vid kyrkkaffet
efter gudstjänsten. En annan, Våga leva, är
en ukrainsk sång som från början handlar
om traktorer.
Man kan lugnt påstå att traktorsången
har genomgått en innehållslig förvandling.
”Våga leva, våga skratta, våga gråta, våga
testa att vår styrka bär. Våga leva, våga falla,
våga snava, våga dela livet med oss alla här”,
sjunger kören. Och att det ingår i koristernas teologi, det är det ingen tvekan om.
Text och foto: Marita Sköldberg

Bodil Alnegren och Åsa Westerlund är allra sist
kvar i Guldhedskyrkan efter bussfärden,
i väntan på en taxi.

Körsång som fritidsaktivitet – en källa till
välbefinnande
Psykologiexamensuppsats, Stockholms universitet 2007
Katarina Georgsson skickade ut enkäter till sångarna i elva körer
och fick in 216 kompletta enkäter. Syftet var att undersöka huru
vida körsångare upplevde förändring av välbefinnande och värk
vid körsångsrepetition, och om det var någon skillnad mellan
grupper med lägre respektive högre hälsonivå. Resultaten för
hela gruppen visade en tydlig höjning av välbefinnandenivån. Vid
jämförelse av grupperna med låg respektive hög hälsonivå hade
den förra gruppen vid mätning efter körrepetition närmat sig den
andra gruppens välbefinnandenivå.
Körsångarna fick skatta 15 olika positiva känslotillstånd såsom
pigg, lugn och nöjd och vad gäller samtliga tillstånd hade med
elvärdet höjts väsentligt efter körrepetition jämfört med före. På
motsvarande sätt hade medelvärdet för lika många negativa
känslotillstånd sjunkit. Vad gäller muskelspänningar, huvudvärk
och annan värk hade nivån minskat kraftigt.

Vad gäller samtliga positiva känslotillstånd hade medelvärdet höjts väsentligt
efter körrepetition jämfört med före
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Blindskrift och på gehör
Att läsa text och noter är en självklarhet för de flesta körsångare.
Men hur gör den som är blind? Det
vet Huong Thu Nguyen.
– Karin skickar texterna till mig och jag
skriver ut dem på blindskrift, berättar
Huong Thu Nguyen.
Sedan något år tillbaka sjunger hon i
Östra Broby kyrkokör i Skåne, där Karin
med efternamnet Ceasar är körledare.
Huong är blind sedan födseln. Som liten
sjöng hon i barnkör, men hon hade inte
sjungit på flera år när hon började i kyrkokören. Men hon tvekade inte.
– Jag bara tänkte att det skulle gå bra.

När körkompisarna under repetitionerna tittar på texten på notbladet använder Huong sina fingrar för att läsa den. Till
gudstjänster och konserter har hon lärt sig
texterna utantill.
– Sen har Karin ordnat en psalmbok på
blindskrift också, berättar hon.
Noterna då, hur lär hon sig dem?
– Det är bara att lyssna. Ibland har jag
haft en cd också som Karin har spelat in
åt mig.
Huong tror att hon kanske ställer lite
fler frågor än de andra, eftersom hon inte
ser noterna. Men hon upplever inte att hon
skiljer sig särskilt mycket från körkamraterna. Däremot är hon extra beroende av
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Sjung i kör och håll dig frisk!
Kandidatexamen, Musikhögskolan i Malmö 2007
Hanna Norman gjorde djupintervjuer med sex körsångare.
Resultatet tyder på att körsångens påverkan på hälsan
skiljer sig lite åt mellan repetitioner och konserter. Efter en
konsert infinner sig ofta en fysisk trötthetskänsla, medan
körsångarna efter repetition snarare orkar mer än vanligt
och därefter sover bättre.
Den avslappning som flera känner efter körrepetition
tenderar dock att försvinna i samband med nästa natts
sömn.
Fysiska fördelar som körsångarna nämner är att kör
sången får stressen av minska, andningen och hållningen
och användningen av rösten att förbättras. Emotionellt
säger de sig bli gladare och nöjdare. Ett visst mått av pre
stationskrav finns dock också med i bilden, särskilt för de
körsångare som sjunger på en högre nivå.

Efter en konsert infinner sig ofta en
fysisk trötthetskänsla, medan körsångarna efter repetition snarare
orkar mer än vanligt och därefter
sover bättre
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en av dem.
– Min körkompis
petar mig på axeln när
vi ska sluta sjunga,
för jag ser ju inte när
Karin dirigerar.
Nu går Huong på
Glimåkra folkhögskola som ligger alldeles i närheten av Östra
Broby. Vad som händer när utbildningen
är klar i sommar vet hon inte än. Men hon
är inte rädd för att börja i en annan kör om
hon flyttar.
– Jag kan inte komma på något problem.
Marita Sköldberg

Kurs i kördirigering A
14-16 september i Vittinge

Morgongåva
akadeMien

En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att få en kör
att lysa lite extra, vare sig det är en skolkör, studentkör,
kyrkokör eller annan vokal ensemble. Kursen arrangeras
i samarbete med Svenska Kyrkan, Vittinge församling.
Kursledare är dirigenten och körledaren Erik Hellerstedt
som bl.a. leder Uppsala universitets operakör.
För mera information, se: www.vittingekyrka.se

Noter om musik och hälsa
Karolinska Institutet University Press 2009
Töres Theorell är stressforskare och har under lång tid forskat om musikens
betydelse för hälsan. Hans bok behandlar musik och hälsa med en rad olika
infallsvinklar. Bland annat berättar han om vetenskapligt bevisade effekter av
vad som händer i kroppen när man sjunger, och när man sjunger i kör.
Däribland:
Hjärtfrekvensvariationen ökar. Friska ostressade människor har generellt
högre variation än sjuka.
Oxytocinhalten i blodet ökar. Oxytocin minskar smärta och bidrar bland
annat till trygghetskänsla och bättre inlärningsförmåga.
Testosteronhalten i saliv ökar, vilket sannolikt leder till ökad motståndskraft.
Man blir mindre uppvarvad biologiskt i och med att fibrinogenhalten i blodet
minskar.
Dock tenderar flera av effekterna att vara relativt kortsiktiga. Många andra
effekter på körsång finns också, men eftersom musik och körsång alltid
förekommer i ett sammanhang är det enligt Theorell svårt att skära ut just
musikeffekten. Generellt tycks körrepetitioner ha större positiva effekter än
framträdanden.
Theorell för fram teorin att människor är genetiskt programmerade att
känna stark samhörighet när de utför ljud tillsammans och att evolutionen
därför gjort oss mer musikaliska.

Människor är genetiskt programmerade
att känna stark samhörighet när de utför
ljud tillsammans
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Kravlöst och
glädjefyllt i Gävle
En timmes sång och så en stunds
fika. Helt utan krav och med glädje
och bättre andning som resultat.
Men orosmoln hotar Sjung för hälsan i Gävle.
– Tack för det, det är min favoritlåt! utbrister Monica Olsson när Bengt Bäckestrand
föreslår att de ska sjunga Smile, Charlie
Chaplins melodi från stumfilmen Moderna
tider.
– Nu, nu, säger Monica Olsson och
petar mig på axeln när den engelska delen
av sången är slut och den svenska texten
skriven av signaturen Ninita tar över:
”Clown, på din cirkusmatta, clown,
glöm ej bort att skratta…”
Det var Monica som bad Bengt att ta
med Smile i pärmen. Den blå pärmen, som
Bengt Bäckestrand, kyrkomusiker i Tomaskyrkan i Gävle, gjorde i ordning ett antal av
när Sjung för hälsan startade hösten 2008.
En pärm som blivit väl använd. Någon
gång kommer det in en ny sång i den, men
de flesta håller att sjungas om och om igen.

Från Haydn till Berghagen
Men först är det alltid en uppsjungning; lite
sträckningar, käkgnugg, biskopens bullar
och bau bau bau. Första sången brukar vara
Möt mig nu som den jag är och den sista
är alltid Må din väg gå dig till mötes. Där-

emellan blir det allt från Haydn till Presley
via Birger Sjöberg och Jeremias av Tröstlösa. Några psalmer ur 2000-talet blir det
också, som nummer 950 När sorgen känns
tung av Lasse Berghagen.
– Den sjungs alldeles för lite, tycker jag,
säger Bengt och får medhåll.
De flesta sångerna har Bengt tänkt ut i
förväg att de ska sjunga, men när pärmen
så småningom byts mot den blå Sångboxen
(nr 2, andra gånger är det den gula nr 1
som gäller) kommer önskningarna.
– Sidan 32, det var längesen, kan vi
sjunga den två gånger, en på svenska och en
på engelska?
Självklart stämmer de då upp med Auld
Lang Syne som sen övergår i Gammal vänskap.
– Med en enkel tulipan kan vi sjunga för
Bengt i dag på namnsdagen, kommer ett
annat förslag.
Hela texten förstås, där tulipanen kontrasterar såväl rosor och konfekt som sång
och dikt.

För högt
– Går det inte att sänka lite, det går ju så
högt? säger Marianne Jernqvist i vattenpausen.
– Vi tyckte också att det var väldigt högt
i början, men man vänjer sig, säger flera
andra, medan några vidhåller att det fortfa-

rande går för högt.
– Jag som tänkte att jag kom med ett
jättebra och nytt förslag, säger Marianne
Jernqvist.
Hon och Märta Wikström är här för
första gången, efter att ha läst en annons i
tidningen
– Det var så länge sedan vi sjöng något,
snart 60 år sedan, säger Marianne med en
viss överdrift. Man måste prova om man
fortfarande kan, och så är det socialt också.
Vi var först på en sjunga hellre än bra-träff.
Det var stämmor och stort och vansinnigt
mycket folk. Det var lite för mycket för oss.
Så nu testar vi här.
Sjung för hälsan-modellen lånades in
från Gävle Maria församling. Konceptet
är enkelt: Det är på dagtid, alla som vill är
välkomna när de vill, det är kända sånger
som sjungs unisont. Och det är aldrig något
framträdande.

Den ljusa kyrksalen i Tomaskyrkan från 1950-talet inhyser varannan onsdag ett gäng kvinnor
som sjunger bara för hälsans och glädjens skull.
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En särskild pärm finns för Sång för hälsan. Där finns en
mängd olika sånger som deltagarna återkommer till, då
och då fylls den på med någon ny.

– Någon gång har vi sjungit tillsammans
med de boende på något äldreboende, men
vi har aldrig sjungit upp, berättar Bengt.
Och det är inte aktuellt i framtiden heller. Detta är ingen kör som ska framträda,
detta är ett tillfälle att få sjunga för den som
blir glad och mår bra av det.

Med sedan starten
Första gången var det en dryg handfull
damer som dök upp, nu är de ibland över
20, män är lika välkomna men hittills har
de varit få. Det är inte de som i övrigt är
mycket aktiva i kyrkan som är med här.
– Nej, de kommer inte hit. De säger
”jaha, det var ju trevligt, vi får se vad jag
har på onsdag” – de är så uppbokade, säger
Bengt.
Margareta Mebius är en av dem som var
med allra första gången, och hon har inte
missat många gånger sedan dess.

Sjung för hälsan inleds med uppsjungning. Här är det bland andra Monica Olsson
som spänner axlarna.

– Jag såg en annons i tidningen och
tänkte att det där ser bra ut, inga krav, inga
noter eller någonting. Det är väldigt väldigt
trevligt och man känner att det är bra för
kroppen. Och för själen naturligtvis, man
blir glad.
De flesta kommer hit genom annons i
tidningen eller mun-mot-mun-metoden.
Monica Olsson drogs med av en granne.
Hon har sjungit mycket i familjesammanhang genom livet, men inte i kör.
– Från början var jag lagom intresserad
men nu tycker jag att det är jätteroligt. Det
känns att man blir gladare när man sjunger.
Innan var det varje vecka, nu är det bara
varannan och det är inte utan att man saknar det.
Det är neddragningar av musikertjänsterna i Heliga Trefaldighets församling,
som Tomaskyrkan ingår i, som har fått
konsekvenser för Sjung för hälsan. Dess-

utom är själva kyrkans framtid osäker, det
finns nämligen en intresserad köpare. Men
kvinnorna som kommer hit varannan onsdag hoppas att de ska få fortsätta med det.
– Vi är så glada att Bengt står ut med
oss, med vårt tjatter, säger Margareta
Mebius.

Text och foto: Marita Sköldberg

Känslosamt för långtidssjukskrivna
För ett par år sedan blev det en vitt
spridd nyhet i media att långtidssjukskrivna i Helsingborg kunde få
körsång på recept. Men hur gick det
egentligen med försöket?
Under 2010 fick Siw Leijon, som arbetar
med körer på Kulturskolan i Helsingborg,
ett särskilt uppdrag. Helsingborg och Umeå
var pilotstäder för projektet kultur på
recept, och Siw Leijon fick leda sångdelen.
– De fick prova på att sjunga, ha drama,
gå på Dunkers kulturhus och en del annat.
Vi sjöng fem-sex gånger per grupp. Många
av dem hade aldrig sjungit tidigare.
Att på så kort tid kunna mäta någon
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hälsoeffekt av sången är inte möjligt, menar
Siw Leijon. Men det var uppenbart att
själva projektet hade en positiv verkan.
– För de flesta av de här långtidssjukskrivna var det viktigt att bara bryta isoleringen, att komma hemifrån. De fick göra
sådant som de inte själva hållit på med och
det var bra för dem att känna att de klarade
det, och de peppade varandra.
Projektet pågick under 2010 med några
olika grupper. Ingen tvingades att delta i
alla aktiviteter, men de flesta av de tio per
grupp deltog i sången.
– Första gången sjöng de inte mycket
själva, det kan vara pinsamt i början, men
sedan kom de igång mer och mer. De

tyckte att det var roligt.
Men helt okomplicerat var det inte.
Sången sätter i gång känslor, och Siw Leijon
var med om att personer bröt ihop under
sjungandet och avslappningsövningarna.
Siw Leijon vet inte om andra kommuner
har följt efter, och i Helsingborg har det än
så länge inte fått någon fortsättning. Men
tanken finns hos Siw Leijon att möjligen
starta en må bra-kör.
– Det finns ju ”vi som inte kan sjungakörer” men det är många gånger för stort.
Jag skulle önska att det fanns må bra-körer
som är helt kravlösa, där man bara sjunger
sånger man känner igen och utan stämmor.
Marita Sköldberg
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Psalmrebus

rebusmakare Jan Rudérus

Psalmrebus nr 3 2012
När denna tidning kommer ut stundar Kristi himmels
färds dag. Detta nummers psalmpyssel ska leda
fram till en psalm som hör ihop med denna dag.
Men för att komma dit börjar vi med en psalm som
har koppling till den gångna söndagen, Bönsönda
gen.

&

Notexempel 1

j
œ

och

Pusselbit 1 är ett notexempel (1), som kommer här:
Vilket nummer har psalmen i vår psalmbok?
Pusselbit 2: I evangelieboken finns en psaltarpsalm som
hör till Bönsöndagens texter. Vilket nummer har den
psaltarpsalmen?
Pusselbit 3: Åter ett notexempel som inte har värst
mycket att göra med de närliggande helgdagarna
men som behövs för matematikens skull. Vilket är
psalmens nummer i notexempel 2, som kommer här?

Notexempel 2

#
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˙
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mång - a,

œ.
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An - den

Œ

˙
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Pusselbit 4: Vilken vers var citerad i notexempel 2?
Så till matematiken och frågan: pusselbit 1 + pusselbit 2 –
pusselbit 3 – pusselbit 4 ger ett nytt psalmnummer, en psalm
som nog kan tänkas bli sjungen på Kristi himmelsfärds dag. Vil
ken är psalmens titel och vad heter de två musikaliska upphovs
männen i förnamn?
Svaret skickar du senast 10 augusti på vykort till Körjournalen,
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta eller till kj@sjungikyrkan.nu

Lösning till förra numrets psalmrebus

Notexempel 1
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- ett uppskattat kök
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Notexempel 2
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Lösning till förra numrets Psalmrebus
un - nats här

att

ä
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739, Hosianna, Davids son

samt
�
�

vänt

|

- 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:

Pusselbit 1: Psalm 675 A: Marias lovsång (andra ”versraden”).
Texten finns som alternativ evangelietext i tredje årgångens
texter.
Pusselbit 2: Psalm 64: En dyr klenod, en klar och ren, oss un
nats här att äga. Musik Wittenberg 1526, text J. L. Runeberg.
Om man adderar 675 och 64 får man 739, som är psalmen
Hosianna, Davids son. Texten är från Matteus 21:9, som är del
av Palmsöndagens evangelietext, 1.a årgången. Musiken är
skriven av Egil Hovland, som är född 1924 (kan man utläsa
av registret över författare, översättare och tonsättare i slutet av
psalmboken).
Grattis säger vi till vinnaren Ingrid Glenting från Kungälv som får
en cd på posten.

tel.0281-240 18
www.snoabruk.se
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Karin Öhman

del 3

Det här med gudstjänst…
…påminner lite om en teaterpjäs. Om vi
gör en musikteater ser vi nog till att dialogen och sångerna stämmer ihop, så att helheten blir tydlig och budskapet når fram.
Så bör det vara i gudstjänsten också.
Varje söndag har ett tema och tre utvalda
bibeltexter, den första från Gamla Testamentet. Ända sedan apostlarnas tid har
man förklarat Jesu verk med utgångspunkt
i de texterna. Episteltexten kommer från
någon av epistlarna = breven i Nya Testamentet. Breven skrevs av apostlarna till de
första församlingarna och har sedan urkyrkans tid lästs upp i samband med gudstjänsten. Evangelietexten är höjdpunkten i
denna del av gudstjänsten. De första kristna
församlingarna hade förmånen att få höra
en berättelse om Jesus direkt från någon
som träffat honom. Sedan evangelierna
skrivits ner knappt 100 år e Kr, började
man läsa ur dem vid gudstjänsten.
För att man ska få med fler olika texter
finns tre årgångar att växla mellan. Det
finns också en psalm ur Psaltaren för varje
söndag.
Mellan textläsningarna sjungs ofta en
psalm eller sång, och som vi förstår är det
bra om den behandlar dagens ämne.

Behandlar dagens ämne gör också prästen
i predikan. Målet är att skapa tro, enligt
Romarbrevet 10:17. Efter predikan är
församlingen förhoppningsvis redo att
säga Credo (=jag tror), som är den tredje
av mässans fem stora sånger. Även om vi
oftast läser trosbekännelsen, så är den en
lovsång till vår Gud. Den vanligaste trosbekännelsen är den Apostoliska. Både den
och den Nicenska formulerades under de
första århundradena av kyrkans historia,
för att värna om den sanna tron när villoläror började uppkomma. Du hittar båda
i psalmboken.
Som så mycket annat i vår gudstjänst är
också trosbekännelsen tredelad. Det faller
sig naturligt så, när man bekänner Gud
som på en gång Fader, Son och Ande.

Liturgiskolan

Liturgiskolans sex delar
Kyrie
Gloria

Credo

Kyrkans förbön
Sanctus
Agnus Dei

Vi instämmer i Kyrkans tro – detta är viktigt! Det gör inget om man inte förstår eller
kan ta till sig allt i trosbekännelsen. Tron är
en gåva och ett växande, och kyrkans tro,
kyrkan som var och en av oss är en liten del
av, får vi instämma i, var och en på sitt sätt.
Sedan följer en avdelning, där vi alla verkligen har möjlighet att göra en insats. Men
det tar vi nästa gång!

Karin Öhman

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

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
Körjournalen 3/12

ENGLUNDS TIDIG MUSIK
Planera in Järlåsagården,
Uppsala till höstterminen!
28 - 30 september helgkurs
för sångare och instrumentalister.
”HJÄRTA OCH SMÄRTA”
genom tiderna
Kommande kurs: 16 - 18 november
englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89
www.tidigmusik.se
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I körsvängen

Hallå där

Kyrkokör bjöd på körkonsert och
tårtbuffè
Lövånger kyrkokör firar 100-årsjubileum
under innevarande år. I mars firades detta
med en körkonsert i Lövångers kyrka. Kören
framförde åtta körsånger, bland annat Sanctus och Agnus Dei ur Piret Rips vackra
mässa för blandad kör. Maria Berggren
medverkade och sjöng solopartiet i Eggletons ”Praise be to God”. Dessutom medverkade Bettans Bönor och en kompgrupp.
Kyrkokörens ordförande Ove Berggren
gjorde en tillbakablick över körens hittills
100-åriga epok och förtjänsttecken i form
av nålar delades ut av kyrkoherde Åke
Lundgren till åtta av körens medlemmar,
som samtliga sjungit i kören i mer än tio år.
Efter den välbesökta körkonserten bjöd
kyrkokören på tårtbuffé i Församlingshemmet. Körens medlemmar hade dagen till
ära bakat 27 tårtor, alla frestande både till

utseende och till smaklighet. Vid festens
slut var det också tomt på de flesta tårtfaten.
I samband med tårtbuffén visades några
av de kördräkter som kören burit under de
senaste decennierna. Därefter gjorde kören
sitt sista framträdande för dagen med att
sjunga den sammansatta visan ”Tiptoe/
Ain´t misbehaven” och avslutade med
”Kärlekens tid” av Ylva Eggehorn/Benny
Andersson.
Lövångers kyrkokör har för närvarande
27 körsångare och under det gångna verksamhetsåret träffades kören vid 46 tillfällen
för övningar och framträdanden i kyrkan
och på andra platser inom församlingen.
Text: Bernt Wikström, 1a bas i Kyrkokören
Foto: Folke Carlsson

Cappella Snöstorp vann i Italien
Vid den 12:e Internationella Körtävlingen
i Riva del Garda i Italien i början av april
vann Cappella Snöstorp från Halmstad första pris i klassen blandade körer utan obligatoriskt verk. Den vinnande repertoaren
bestod av ”Vesleblomme” av W PetersonBerger, ”Bogoroditse Devo, Raduysia” av
Sergey Khvoshchinsky (vitrysk tonsättare,
numera boende i USA) samt ”Hurra, här
komma de gossar” i arrangemang av Gunnar Hahn. Priset bestod av diplom, glas
statyett och 450€.
Juryn prisade bland annat körens varma
och homogena klang, fina frasering, rytmiska precision och musikaliska tolkning
av den väl valda repertoaren. Körens solist
Josefin Persson Björklund fick också särskilt omnämnande.
I festivalen deltog 38 körer från hela
världen och klassvinsten innebar att Cappella Snöstorp, som en av sju körer, fick
tävla om festivalens stora pris. Detta skedde

på avslutningskvällen inför 1200 åhörare i
Auditorium San Giuseppe. Segrade gjorde
Vox Bona Kammerchor från Tyskland.
Vid en ”vänskapskonsert” i kyrkan Santa
Maria Assunta sjöng Cappella Snöstorp
dessutom musik av Palestrina, Otto Olsson, Gunnar de Frumerie och Bob Chilcott.
Här medverkade även Stockholms Musikgymnasiums Ungdomskör samt körer från
Singapore och Slovenien.
Cappella Snöstorp är kyrkokör i Snöstorps församling i Halmstad och leds av
församlingens organist Göran Persson.
Kören bildades 2007, med rötter i den
gamla kyrkokören som startade 1935.
Kören sjunger i gudstjänster och konserter i
Snöstorps kyrka. I höst väntar ”The Armed
Man” av Karl Jenkins. I julas gav kören ut
sin första CD ”O makalösa stjärna” och
man har uruppfört två beställningsverk av
Per-Gunnar Petersson; ”Adventsmusik” och
”Resurrexit”.

Göran Persson

Maria OldebergHuusko, musik
konsulent i
Uppsala stift
Hur många har
anmält sig till årets
kyrkomusikaliska
sommarkurs?
– I år är det tolv an
mälningar, sex män
och sex kvinnor,
från hela stiftet. Den
yngsta är 19 och den äldsta närmare 70.
Förra året blev kursen inställd för att det var
för få anmälningar, men oftast blir den av.
Vilka vänder sig kursen till?
– Dels till personer som kan vara intresse
rade av att utbilda sig till kyrkomusiker, dels
till personer som hoppar in ibland och ack
ompanjerar en kör, dirigerar eller spelar orgel
men inte är utbildade musiker. I år är det
ungefär fifty-fifty från båda kategorierna.
Vad innehåller kursen?
– Den pågår under två veckor före midsom
mar med lektioner i kördirigering, solosång,
orgel och brukspiano. Det är enskilda lek
tioner i orgel och sång och grupplektioner
i brukspiano och kördirigering. Kursen blir
kören och så hyr vi in några fler körsångare
så att det ska bli åtminstone 16–17 stycken.
Varje morgon finns också möjlighet till en
timmes musikteori.
Vilket är syftet med kursen?
– Att få ett fortsatt intresse för kyrkomusik,
lust att fortsätta utbilda sig eller till exempel
ta orgellektioner hemma. Vi avslutar med en
redovisning för varandra där de får välja mel
lan att spela ett orgelstycke eller sjunga en
solosång. Det är en lite för kort kurs för att
ge orgelspelarbevis. Vi vill gärna erbjuda en
fortsättning, men vi har inte kunnat göra det
hittills. De yngre uppmuntrar vi att gå kursen
flera gånger och vissa har gjort det.
Har tidigare kurselever gått vidare inom
k yrkomusiken?
– Ja, det är några som har sökt till kyrko
musikerutbildningen. En kille som började
gå kursen redan efter åttan och gick flera
gånger har nu sökt in till musikhögskolan till
exempel. Han är ett riktigt orgelämne.
Vad kostar det att gå kursen?
– Det kostar 2000 kronor i år, kost och logi
står man för själv. Det är en låg kostnad, det
här är en satsning från stiftet. Vi samarbetar
med Uppsala domkyrkoförsamling och hål
ler mestadels till i deras lokaler.
Vilken är din roll i sammanhanget?
– Jag är administratören som roddar med
allt praktiskt. Sedan undervisar jag lite i litur
gisk orgel också.
Text: Marita Sköldberg
Foto: Mats Lagergren
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UCIA DI LAMMERMOOR

LUCIA DI LAMMERMOOR
Huvudattraktionen i sommar är Opera på Skärets uppsättning av Donizettis opera
Lucia di Lammermoor. Ett av operavärldens mest dramatiska verk.
Helaftonsföreställningen med internationella operastjärnor i huvudrollerna ges tio
gånger mellan 28 juli och 19 augusti.

MEDVERKANDE
LUCIA Ekaterina Bakanova / Hanna Husáhr EDGARDO Rame Lahaj / Kristian Benedikt ENRICO Anton Eriksson / Daniel Hällström RAIMONDO
Levente Páll ALISA Ann Roach ARTURO Anders Håkansson NORMANNO Kalle Leander DIRIGENT Marcello Mottadelli REGI Sten Niclasson

LUCIA DI
LAMMERMOOR
Premiär 28 juli. Därefter 2, 4, 5,
9, 11, 12,16, 18 och 19 augusti.

KONSERTER
Operettkonsert 30 juni
Operaakademins Finalkonsert
29 juli Dan Andersson-konsert
3 augusti.

OPERAPUB
6, 13, 20 juli samt
10 och 17 augusti.

RES MED VETERANTÅG
– HELDAGSRESA DIREKT TILL
OPERAHUSET

SKÅJ-tåget från Stockholm: 4, 5, 11,
12, 18 och 19 augusti. Bokas via
Opera på Skäret.
Sponsor

BILJETTER köps via Opera på Skäret: 0580-711 00 eller www.operapaskaret.se

Jag/vi vill prenumerera på Körjournalen
Ett år (6 nr) 132 kr, mängdrabatt från sex prenumerationer
Namn............................................................................

Plats för
frimärke

Adress...........................................................................................................
.......................................................................................................................
Namn............................................................................
Adress...........................................................................................................
.......................................................................................................................
Namn............................................................................
Adress...........................................................................................................
.......................................................................................................................
Ev annan fakturaadress:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
För exakta priser se www.sjungikyrkan.nu. Vill du beställa fler prenumerationer, skicka en adresslista till ekonomi@sjungikyrkan.nu. Vi
tillämpar tillsvidareprenumeration med fakturering för ett år i taget
och möjlighet att säga upp prenumerationen inför varje ny årsperiod.
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Sveriges Kyrkosångsförbund
Agneta Lundell
Essunga Stallaholm 457
465 98 Nossebro
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I körsvängen
Slutet av april tycks vara en särskilt lämplig tid för barnkördagar. Sju av
Kyrkosångsförbundets delförbund arrangerade kördagar under de två
sista helgerna i april. Här kommer ett potpurri från några av dessa dagar.

Gospelsväng i
Nederluleå
I Nederluleå kyrka samlades under helgen
21–22 april cirka 100 barn ur barnkörer
i Norrbotten för att sjunga. Ledare Karin
Runow från Stockholm inspirerade både
barn och körledare med sina egna sånger.
Fina texter och härligt gospelsväng tyckte
många barn. Dessutom roligt med handklapp och enkel koreografi.
Dagarna arrangerades av LUNK (Luleå
stifts norra kyrkosångsförbund) och värdar
detta år var Nederluleå församling.
Text: Lena Stenlund
Foto: Carolina Dawidson

Blommor och ukulele i Timrå
Cirka 80 barn och ett tjugotal vuxna (körledare/föräldrar) samlades 21 april i Timrå
kyrka. Barnkörer från Alnö, Sköns, Timrå,
Njurunda, Selångers och Ragunda församlingar, Hässjö pastorat och Härnösands
landsförsamling medverkade.
Repertoaren för denna barnkördag var
sångerna från ’’Blomsteruret’’. Vår ledare
Anna-Karin Nytell Oldeberg ledde dagen
med bravur.
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Dagen började klockan 10 med intensiv
övning i kyrkan, och efter lunch blev det
tips-slinga så att barn och vuxna fick lite
frisk luft.
Sedan var det dags att öva igen och nu
med musiker. Vi hade ett riktigt kompband
med trummor, bas, elgitarr, ukulele, och på
en av sångerna även orgel.
Klockan 15 var det dags för musikgudstjänst och det blev så bra! Efteråt var det

många föräldrar och anhöriga som kom
fram och menade att detta var den bästa
barnkördagen hittills. Föräldrar och ledare
tyckte att Anna-Karin var en fantastisk
ledare, proffsig, entusiasmerande och häftig.
Dagen arrangerades av Kyrkosångsförbundet i Härnösands stift. Församlingarna
som var med delade på kostnaden för mat
och kompband.

Text: Ann-Kristin Färnström
Foto: Cecilia Nilsson
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Många fåglar i koret i Norberg
Sångglädjen gick inte att ta miste på i Norbergs kyrka på eftermiddagen den 21 april
då barnkörer från Västerås stift samlats för
att sjunga tillsammans.
– En sån här stor kör har jag aldrig sjungit i, sa en sjuårig flicka innan vi började.
Det är fantastiskt att få åka på en dags
resa till en annan församling med sin kör
och där få inte bara sjunga utan även pyssla, leka, äta och umgås.
Det ger väldigt mycket för alla och
gemenskapen stärks och sångerna mognar.
Sånger som Snigeln, Vita duva och Hej
Gud skrivna av Georg Riedel, Anna Cederberg-Orreteg och Gullan Bornemark för att
nämna några tror jag nynnas i många hem
följande dagar och veckor under våren.
Jag vill rikta ett tack till Västerås stifts
kyrkosångsförbund och Ung kyrkomusik
för allt arbete ni gör för våra unga sångare.
Dessa barnkördagar blir till minnen för
livet för alla medverkande.
De deltagande körerna var Gran
gärde, Grängesbergs, Norbergs, Svärdsjö
och Säfsnäs barnkörer samt Bengli angeli
från Sundborns församling, Celesta från
Kumla och Tärna församlingar, Con Brio
från Västerfärnebo/Fläckebo församlin-

gar, Sångfåglarna från Lima-Transtrands
församling, Sånglärkorna och Tonfisskarna
från Norrbo församling (Skultuna). Barnen
var mellan 6 och 10 år och några lite äldre
fanns också med.
Ledare för dagen var Anki Resare
(Säfsen) och hon var fylld av energi vilket

barnen behöver för att orka vara aktiva en
hel dag. På pianot spelade Beatrice Paping
(Sundborn). Margareta Nordlund i Norberg hade samordnat dagen med all övrig
personal i församlingen.
Gunilla Lindberg, Skultuna

Herdetema i Nässjö
Lördagen den 21 april hölls Växjö stifts
kyrkosångsförbunds årliga barnkördag,
den här gången i Nässjö. Ett hundratal barn
plus ledare samlades i Nässjö kyrka vid
halvtolvtiden. Därefter vidtog åldersdelad
övning, ”små” för sig och ”stora” för sig.
Lunchen serverades i två omgångar parallellt med fritidsaktiviteter, till exempel
afrikansk dans och ”hitta bilden”. Sedan var
det genrep i kyrkan och efter en fruktpaus
musikgudstjänst. Bland annat sjöngs sånger
av Georg Riedel och Jerker Leijon. Med
tanke på söndagens tema i kyrkoåret handlade några sånger passande nog om den
gode herden.
Dirigent var organist Sten-Inge Petersson, Nybro, och kören ackompanjerades av
piano, gitarr och tvärflöjt.
Foto: Sofia Stynsberg

Din kompletta nothanDel WESSMANS
www.wessmans.com
MuSikförlAg
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Tel 0498-226132
Fax 0498-226107
order@wessmans.com
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”Stage” det nya podiesystemet från

Bagatell

Körbelysning

i aluminium,
justerbart i alla lägen.
Höjd 150 - 360 cm.

Med STAGE finns det nästan inga begränsningar

Bagatells ”Teleskopsnotställ” – nu världens mest sålda!
Lampa duo
för körpärmen
175 kr

10 års garanti
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Spara dyr uppvärmning med vår

Ryska körtrappan
finns naturligtvis
kvar i vårt sortiment.

Bagatell
Bagatell44 Bagatell
Bagatell66
Bagatell55 Bagatell
Kantorsvärmare

Ryska körtrappan

Alla våra övriga produkter hittar du på vår hemsida:

www.bagatell.se
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Vad är på gång i ditt delförbund?

Förbundet kyrkomusik
i Uppsala stift

Västerås stifts
kyrkosångsförbund

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 under
ledning av gruppen Syster Fritz och Helena
Parrow
Info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

7 sep Fortbildning i barnkörmetodik för kyr
komusiker i Västerås stift med Karin Bäck
ström. I Stora Tuna, Borlänge
28–30 sep Ung sång på Stiftsgården i Rätt
vik, tjejer och killar 15–25 år. Ledare: Anna
Kjellin, Sofia Sandén, Kekke Paulsson, Han
nes Tidare, Lars Tillenius
6–7 okt Barnkörläger i Folkärna (7–12 år) Le
dare: Karin Bäckström. Fortbildning för kör
ledare, körworkshop för medföljande vuxna
Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se, Heléne
Thunberg, thunbergslund@hotmail.com
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Linköpings stifts kyrkosångsförbund
22 sep Ansgarskyrkan, Ungdomskördag.
Övning av Little Jazz Mazz m m Från 13 år
och uppåt
6 okt Sankt Lars kyrka, Linköping. Gospel
workshop Karin Runow, Per Olsson och Sol
lentuna Gospel
10 nov Berga kyrka, Ungdomskördag. Little
Jazz Mass Bob Chilcott m m
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin
Wall-Källming, karin.wallkallming@
svenskakyrkan.se
Övriga frågor: Sekreterare Niklas Adell
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/
linkopingsstift

Skara stifts
kyrkosångsförbund
17–20 juni Svenska Kyrkans Ungas musiklä
ger på Flämslätt
30 jul–5 aug Korist- och dirigentkurs i
Ljungskile
15 sep Gospeldag i Falköping
6–7 okt Sveriges Kyrkosångsförbund anord
nar Riksfest för unga röster (RUR) i Skara
25 nov Barnkördag i Skara
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund
14–15 sep Koristkurs på lärjungagården i
Torestorp
24 sep och 6 okt Vuxenkörsrepetition inför
förbundskonsert, i Caroli församlingshem,
Borås
20 okt Förbundskonsert i Caroli kyrka
Borås, för alla åldrar. Repertoar bl a från
Riksfest 2012
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

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

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

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
15–17 juni Barnkörläger på Åsljungagården,
Örkelljunga, 8–11 år, ledare Ingrid Almfjord
och Bengt Almfjord
18 nov Stiftshögtid för vuxenkörer, Lunds
domkyrka
Info: Katarina Koos,
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.lund.sjungikyrkan.nu

Hallands
kyrkosångsförbund
22 sep ”Konsert på en dag”, ungdomskör
dag, ledare David Oest
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund

Delförbundsinfo
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

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

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

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

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
Info: emelie.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
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 309 23,
gun.palmqvist@svenskakyrkan.se

Svenska Schützsällskapet

8–10 juni Barnkörläger på Åh
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
Hemsida: www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

26–28 okt Schützhelg i Vasakyrkan i Göte
borg
Info: info@svenskaschuetz.se,
erik.hellerstedt@macogall.se
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund

Kristna Dansgemenskapen i Sverige

Info: Ingrid Kåwe, ingrid.kawe@sensus.se

Info: Karin Bodin, bodin.kam@gmail.com
Hemsida: www.kdgs.org

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
22–23 sep Stiftets medarbetardagar i Här
nösand. Sångskrivartävling med temat ’’Kär
leken fördriver rädslan’’

www.sjungikyrkan.nu
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Varsågod: Nya
I vartannat nummer av Körjournalen
publiceras en eller två
nyskrivna diskanter
till befintliga psalmer.
Körjournalens prenumeranter får kopiera
diskanterna fritt för
köruppsättning.

Morgonpsalmen I öster
stiger solen upp från Den
Svenska Psalmboken har
Alf Bengtsson skrivit en
diskant till, medan SvenÅke Svensson, kyrkomusiker i Lysekil, har fördjupat
sig i Psalmer i 2000-talet
och skrivit en diskant till
norrmannen Sigvald Tveits
Som pilgrimer vi färdas
sakta.
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Psalmer
i 2000-talet 915
Sv
Ps 915

Musik: Sigvald Tveit
Diskant: Sven-Åke Svensson

Sjung diskanten på valfri vokal eller använd någon av psalmens verser
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Förbundsinfo
Riksfester
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 riksfest
körerna sjunger offentligt på lördagskvällen
och i söndagens högmässor.

Funktionärskonferens
i november
Årets funktionärskonferens äger rum 16–17
november i Uppsala. Mer information
skickas till delförbunden och kommer på 
www.sjungikyrkan.nu inom kort.

Vintermöte i Sigtuna

NUK på sommarturné
i Sydsverige
Nationella ungdomskören under ledning
av Birgitta Rosenquist Brorson förlägger
årets sommarturné till Skåne och Blekinge.
Turnén inleds med konsert i S:t Petri kyrka i
Malmö den 16 juni, fortsätter dagen därpå
först med högmässa i Ivetofta kyrka och på
kvällen konsert i Bräkne-Hoby kyrka. Den 18
och 19 juni blir det konserter i Hässleholms
respektive Olofströms kyrkor.

2013 års Vintermöte äger rum i Sigtuna 7–9
januari. Vintermötet är en kurs för anställda
och engagerade i Svenska kyrkan, vilka är
intresserade av kyrkans musik och liturgi.
Inbjudna gäster har föreläsningar och se
minarier, och det finns även gott om tid för
samtal och sång.

Barnkörfest i Skåne
Ännu en Riksfest för unga röster är inplane
rad. 9–10 mars 2013 blir det en fest under
fastan i Åhus i Skåne. Riksfest för unga
röster vänder sig till körsångare i åldrarna
9–12 år.

Liturgikkurs i Solemnes
Vartannat år inbjuder Sveriges Kyrkosångs
förbund till en kurs i liturgik i benediktiner
klostret Abbaye Saint Pierre-de-Solemnes
i Frankrike. Ledare för denna fortbildning
och retreat är Carl Sjögren, kyrkoherde i
Ulricehamn, och musikdirektör Berit Lars
son, Göteborg. Nästa kurs kommer att äga
rum under 2013, sannolikt i slutet av augusti–början av september.

Senaste informationen alltid på www.sjungikyrkan.nu
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Förbundsinfo
Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu
Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070-887 02 44, info@sjungikyrkan.nu
Ekonomi
Förbundskamrer Agneta Lundell
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, kj@sjungikyrkan.nu
Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu

Skara
6–7 oktober 2012

Barnoch
solsken

Förbundsordförande
Erik Aurelius, 070-542 85 36,
erik.aurelius@svenskakyrkan.se
Styrelseordförande
Lena Fagéus, 070-605 67 47,
lena@fageus.se
Bankgironummer
880-0617
Organisationsnummer
873201-0569

Ungdomskörfestival 2013
Lysekil är värd för 2013 års nationella ung
domskörfestival. Under Kristi himmelsfärds
helgen 9–12 maj äger den rum, med start
redan på torsdagen. Ungdomskörfestivalen
riktar sig till körsångare mellan 15 och 25.
Huvudnumret under festivalen blir Vi har
vårt ursprung, text Urban Andersson och
musik Hans Nilsson, som bygger på de fyra
elementen. Verket beställdes till Sveriges
Kyrkosångsförbunds rikfester 2006 och
sätts upp med kör, piano, bas, sopransaxo
fon och slagverk. I högmässan blir det även
musik från Iona.

Körfest på Färöarna 2014
Med stor sannolikhet blir det Färöarna som
blir värd för 2014 års Nordiska kyrkosångs
högtid. Kyrkokörer från hela Norden är väl
komna att sjunga tillsammans under Kristi
himmelsfärdshelgen om två år. Nordisk
kyrkosångshögtid firas vart fjärde år, i olika
nordiska länder.

Nätverk för barnkör
ledare
Vill du vara med i Sveriges Kyrkosångsför
bunds nätverk för barnkörledare? Skicka din
e-postadress till kj@sjungikyrkan.nu så kom
mer du med på listan. Två officiella utskick
per termin görs från förbundet och sedan är
det fritt fram för alla på mejllistan att utbyta
tips och erfarenheter.
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Riksfest för
unga röster

9-12 år

Ur repertoaren: Måne och sol (C-B Agnestig), Tack (G Riedel),
I will magnify thee (J Corfe), Solvisa (L Lind)
Ledare: Åsa Nyberg, Lars Lind
Kostnad: 300 kr/person inkl mat och boende
Preliminäranmälan senast: 24 augusti
Info: Sussi Redig, 070-2515113

www.sjungikyrkan.nu

Märken och medaljer
till korister
Att under högtidliga former överlämna
utmärkelser till korister är ett sätt för en
församling att visa sin uppskattning för
körsångarnas trogna insatser. Sveriges Kyr
kosångsförbund säljer ett antal medaljer och
utmärkelser, från förbundsnål till plaketter
för 50 års körtjänstgöring. Mer information
finns på www.sjungikyrkan.nu, under Utmär
kelser. Märkesförsäljare är förbundskamrer
Agneta Lundell (kontaktuppgifter se kon
taktrutan). Smycken och diplom kan bestäl
las direkt på hemsidan under Körshop.

Körjournalen Utgivningsplan 2012
Nr Sista bokningsdag Utgivning
1 13 jan
8 feb
2 22 feb
28 mars
3 18 april
16 maj
4 10 augusti
5 sep
5 28 sep
24 okt
6 9 nov
5 dec
För annonspriser och mer information,
gå in på www.sjungikyrkan.nu eller
kontakta ola.tallbom@diplay-umea.se,
090–711 512
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Stockholm Gospel 2012-04-27 12.42 Sida 1

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

GLO BAL
9–12 AUG 2012

Upplev Gospel
Millenium Gospel Singers, USA, Light of Love, USA, Jam in Christ, Botswana,
St: Ignatisus, Zambia, Sv.Zlata Meglenska, Makedonien,
Aboa Gospel, Finland, Tensta Gospel Choir + 30 körer till
Richard Smallwood, USA, Deborah Moncrief, USA, Keith Moncrief, USA, Lisa Thorpe-Vaughn, USA,
Andre de Lange, Sydafrika, Karin Runow, Anki Spånberg, Jonas Engström, Peder Karlsson,
Anders Nyberg, Charlotte Ollward, Maria Nordenback, Lasse Axelsson m.fl.

UTBILDNINGSDAGAR 9 - 10 aug
CLASSES
piano, solosång, dirigering
kyrkomusiker och körledare

KÖRFESTIVAL 9-12 aug
ALL AGES, YOUTH
masschoir, workshop, konserter
körer från hela världen

BARNKÖRFESTIVAL 10-11 aug
KIDS
nya sånger, dans, konserter, barnkörer

SJUNG GLOBAL 11 aug
endagsworkshop med konserter
för alla som vill, enskilda, ensembler

Anmäl er nu
www.stockholmgospel.se

