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Ledaren

Redaktörens rader

Vanessa är 19 år och från Skåne. Rune är 73 
och bor i Medelpad. De har minst två saker 
gemensamt: De sjunger i kör i Svenska 
kyrkan och deras favoritjulsång är Jul, jul 
strålande jul. Martin, 18, från Huddinge, 
sällar sig också till dem. Kanske skrider just 
julsånger mer än annan musik över genera-
tions- och geografiska gränser. 

Själv är jag 41 och bor utanför Knivsta, 
och tar mig nu friheten att göra det som jag 

inte lät intervjupersonerna göra; välja flera 
favoritjulsånger. 

Under varje gudstjänstbesök i advent 
hoppas jag – enligt min mening alltför ofta 
förgäves – få sjunga Det susar genom livets 
strid. Det paradisiskt poetiska språket susar 
rakt in i mitt hjärta med sin himmelska 
frid och den med förväntan fyllda melodin 
ställer min dörr på glänt för hela livets 
rikedom.   

I luciatåget – som jag ju sedan länge är 
alldeles för gammal för, så jag skulle gärna 
vilja vara på Alnön den 13 december – var 
Gläns över sjö och strand favoriten. Också 
här är det ordens vackra sagoskimmer som 
leder mig att i mitt inre lyssna till under-
bara röster och skåda härligt klara stjärnor. 
Paustakten mitt i versen har alltid bidragit 
med en förtrollande rofylldhet. Det särskilt 
fina med denna sång är att även vi som inte 
längre får vara med i luciatåget kan sjunga 
med, fast först på trettondagen. 

När det sedan blir julotta håller jag med 
Ronny i Arboga; Dagen är kommen är så 
pampig! Den triumferande kärleken upp-
fyller kropp och själ när änglaskaror, alla 
helgon och jordens folk ärar Gud i höjden. 

Det är inte lätt för nya sånger att tränga sig 
fram på den traditionsbundna julmarkna-
den. Men det finns en som på mindre än 15 
år har alstrat en innerlig lyskraft på midvin-
terstjärnhimlen. Per-Erik Moraeus melodi 
är så vacker, och Py Bäckman – som har 
blivit en favorit i min egen kör – är en 
enastående ordmagiker. Koppången höjer 
julstämningen till nya nivåer.   

”… vi är fladdrande lågor så länge vi är 
här … en sekund är jag evig och sen vet jag 
inget mer… jag är här och mitt på en fru-
sen väg finns det värme ändå…”

God jul!
Marita Sköldberg

Redaktör

På min första tjänst som kyrkomusiker, 
Edsbergskyrkan i Sollentuna, hamnade 
jag rätt in i en bönegemenskap, den fanns 
redan där. Kyrkokören höll själv aftonbön 
efter körövningen. Inte alla, men några. 
Man gick till Lilla Kapellet, ett enkelt och 
rofyllt rum. Någon ledde bönen, några 
korta ord bara, men mest tystnad, vila. 

När jag började min tjänst i Backa i 
Göteborg, dröjde det nog två månader 
innan jag vågade fråga: ”Skulle vi kunna 
be Gud som haver tillsammans, som en 
avslutning på vår körövning?” Visst kunde 
vi det! Jag minns att jag upplevde en stark 
befrielse när jag fick ett positivt svar.

Bara denna enkla aftonbön tillsammans 
med kören, gjorde att det kändes så stort 
att få leda en kör som sjunger om/för 
Gud! Sedan växte behovet av gemensam 
bön i kören – det fanns alltid någon som 
hade ett särskilt böneämne, och då bad vi 
tillsammans för det. Och inför varje upp-
sjungning bad vi oss samman, vi bad om 
koncentration och hängivenhet, om öppna 
sinnen. En kollega till mig avslutar sina 
körövningar med att kören sjunger ”Ingen 
stund är såsom denna” (nr 859 i Psalmer i 
90-talet) – text av Karin Boye och i sättning 
av Egil Hovland, som skrivit melodin. Det 
verkar ha blivit ett behov hos kören, att få 

avsluta varje körövning på det sättet, bed-
jande och – sjungande.

Bön kan vara så mycket. Bön kan verkligen 
vara bara tomma ord, och också upplevas så. 
Ibland, när livet tynger, känns det som om 
en suck är allt man orkar med. Men också 
sucken hör Gud. Ibland, när livet ljusnar, 
kan bönen flöda ur hjärtat som en vårbäck – 
fylld av tacksamhet och förhoppningar. 

Bön är ett förhållningssätt. Vi vet att 
Anden hjälper oss när vi inte själva vet 
vad vi ska be om. Då blir bön vila. Gud 
behöver inga ord för att förstå oss! Men 
ibland är det som om det onda och svåra 
förlorar kraft när man får nämna det vid 
namn, dra fram det i ljuset. ”Be ständigt”, 
säger aposteln. En av våra präster formule-
rade det så här: ”Skrik och gapa, svär och 
förbanna – men ge inte upp! Ge inte upp!” 
Bön förändrar.

Hur är det egentligen med bön i kören? 
Skulle det kännas påträngande att ”utsättas” 
för en oönskad bönestund? Kanske kunde 
körledaren fråga sig fram lite försiktigt: 
Skulle vi kunna be Gud som haver tillsam-
mans? Är det någon som känner behov av 
att be en stund tillsammans i kören? Vid 
flera tillfällen har körsångare tagit på sig 
uppgiften att leda en aftonbön, och det 

känns fint. Det är en balansgång att inte få 
körsångare att känna sig utanför, bara för 
att de inte vill (eller hinner) vara med på 
en aftonbön, om än aldrig så enkel. Det här 
behöver man prata om i kören, öppet och 
rakt, utan krav på att få de ”rätta” svaren. 
Men inför en uppsjungning tycker jag nog 
att det är näst intill obligatoriskt att lämna 
kören och uppsjungningen i Guds hand, 
och att be om Andens närvaro i sången. 

Lars Åberg

Domkyrkoorganist 
i Linköping och 

ledamot av Sveriges 
Kyrkosångs förbunds 

styrelse

Gud som haver…
”Denna enkla aftonbön till-
sammans med kören gjorde 
att det kändes så stort att få 
leda en kör som sjunger om 
Gud” 
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Prästen Per Anders Sandgren och diakonen 
Kristina Sandgren Furberg har startat Psalm
portalen, som är ett nytt sätt för nu verk
samma psalmförfattare att nå ut med sina 
psalmer, och för församlingar att enkelt få tag 
på nyskrivna psalmer. 

I nuläget finns ett 70tal psalmer på sajten 
www.psalmportalen.se, sökbara på tema, 
författare eller tonsättare. De är skrivna av ett 

15tal olika personer, som också finns listade. 
Text och melodi finns färdiga att skriva ut i 

pdfformat. Upphovspersonerna godkänner 
att psalmerna får användas utan kostnad i 
samband med gudstjänst, annat försam
lingsarrangemang eller för enskild andakt. 
I gengäld vill de få information om när och 
var verken används och gärna också någon 
kommentar. 

Avslutar ni körövningen med andakt? Med 
bön? Med en sändningssång? Har kanske 
någon i kören skrivit en egen sång för ända
målet, eller en bön? 

Sveriges Kyrkosångsförbund planerar att 

göra en körens andaktsbok och vill få in idéer, 
önskemål och material från körer och kör
sångare. Skriv till styrelseledamot Lars Åberg 
lars.aberg@svenskakyrkanlinkoping.se.

SKsf söker inspiration till andaktsbok

Fira världskördagen på söndag
Världskördagen firas alltid andra söndagen i 
december, i år alltså den 9. Passa på att delta 
genom att anmäla er konsert, gudstjänstsång 
på www.worldchoralday.org. På samma sida 
kan man leta rätt på andra sånginsatser som 
görs denna dag runt om i världen, och också 
ladda ner proklamationen, som gärna läses 
under evenemanget. Den är översatt till en 
lång rad olika språk, här är ett utdrag:

… Sjung för fri
het där tyranniet 
råder. Sjung för 
jämlikhet där 
fattigdomen 
slagit rot. Sjung 
för vänskap där 
hatet gror …

Sjung finskt i jul!
Kauneimmat joululaulut (De vackraste jul
sångerna) är ett häfte som har getts ut av 
Finska missionssällskapet i 40 år. I år ger 
också Svenska kyrkan ut häftet, tvåspråkigt. 
23 kända julsånger finns med, men, med ett 
par undantag, bara texterna. De flesta har 
finska eller svenska som originalspråk, men 
här finns även internationella storheter som 
Dagen är kommen och Stilla natt. Till vänster 
står den finska texten, till höger den svenska, 
förutom sex sånger som bara är på ett språk. 
Sångerna kompletteras också med bland 
annat julevangeliet och lite julfakta.

Häftet kan laddas ner gratis från Svenska 
kyrkans hemsida, sök vidare under Kyrka och 
samhälle/Flerspråkig kyrka. När häftet an
vänds i gudstjänst, uppmanas församlingarna 
att ta upp kollekt till Svenska kyrkans interna
tionella arbete, som en del av julkampanjen.

Nytt sätt hitta nya psalmer

2012
De vackraste 

julsångerna
De vackraste 

julsångerna

Kauneimmat 
joululaulut

Kauneimmat 
joululaulut

Fhebe 
Olsson, 
Havdhem
Vilken kör sjunger 
du i?
– I Havdhems pas
toratskör. När jag 
började var det Havdhems kyrkokör, men 
sen blev den mindre så vi slog ihop oss, det 
är sex församlingar i pastoratet. Kören fyllde 
100 för tre år sedan, jag har sjungit i den 
i över 40 år. Jag har varit med i kyrkokör 
sedan jag var 14, då började jag i kyrkokö
ren i Stånga. Det var jobbigt ibland framför 
allt när barnen var små, men det är så roligt 
att sjunga i kör, så jag har fortsatt hela tiden.

Hur många är ni i kören?
– Vi är bara sju med körledaren, men ibland 
sjunger vi ändå fyrstämmigt. Vi sjunger 
ofta för att vara en så liten kör – vi kan inte 
vara mer aktiva än vi är. Det är sex kyrkor 
i pastoratet som vi sjunger i: Havdhem, 
Hablingbo, Näs, Eke, Slite och Grötlingbo. 

Vad gör ni mer än sjunger i gudstjänster?
– Vi har mycket sånt när vi sjunger till
sammans med andra körer, vi brukar till 
exempel vara i Domkyrkan när de tar in 
kyrkokörer från landet, och i Tofta brukar 
alla körer på hela Gotland samlas till en 
kördag en gång om året. Ibland sjunger 
vi med frikyrkokören här och ibland med 
kyrkokören i Öja eller någon annan kör. Vi 
gör en bussutflykt varje år också.

Nämn något av det roligaste ni har gjort?
– Vi har roligt jämt! Jag älskar kyrkomusik! 
Jag kan inte säga något speciellt, men 
det är extra roligt att sjunga med de andra 
körerna. 

När ska ni sjunga i advent och jul?
– Vi sjunger både första och andra advent. 
Sen brukar vi sjunga på ett ålderdomshem, 
och så på julnatten. Vi brukar också sjunga 
på någon syföreningsaktion eller liknande, 
till exempel som Röda Korset har.

Har du någon favoritjulsång?
– Stilla natt är väldigt vacker. Det är många 
sånger som jag tycker mycket om. Man 
vill nästan sjunga samma sånger varje år, 
men vi sjunger alltid någon ny. 

Text: Marita Sköldberg
Foto: John Bergwall
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Nyheter

Kyrkosångsförbundet ska själv-
klart ha del av rikskollekter även i 
fortsättningen. Det anser några av 
nomineringsgrupperna i Svenska 
kyrkan. De deltog i ett panelsamtal 
om kyrkomusik under Sveriges Kyr-
kosångsförbunds funktionärskonfe-
rens i Uppsala nyligen. Hitta andra 
finansiärer, menar andra.

I och med 2011 års kollektutredning, som 
antogs av kyrkostyrelsen i mars i år, riske-
rar Sveriges Kyrkosångsförbund att förlora 
sina rikskollekter. Kollekter får inte gå till 
administration (med undantag av barn- 
och ungdomsorganisationer) eller till orga-
nisationer som själva genom exempelvis 
medlemsavgifter kan driva sin verksamhet. 
Tacksägelsedagen, som länge varit vikt för 
SKsf, föreslås gå till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete. 

Till Funktionärskonferensen i Uppsala i 
mitten av november inbjöd Kyrkosångsför-
bundet de olika nomineringsgrupperna att 
delta i ett samtal om kyrkomusiken, bland 
annat med anledning av kollektutredningen. 

Kyrkopolitiker oeniga 
om körkollekt

Kollekt till de mest utsatta
– På lång sikt minskar de ekonomiska 
ramarna. Det finns enormt många viktiga 
kollektändamål och vi menar att det är de 
som är mest utsatta som ska få kollekt-
pengar, sa Marta Axner (1) från Socialde-
mokraterna. 

Catarina Etander Rimborg (2) från Poli-
tiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) var 
inne på samma linje. 

– Kollekter ska gå till hjälpverksamhet 
där de som deltar inte själva har förmågan 
att betala. Till dem räknar vi barn och ung-
domar och Kyrkosångsförbundets satsning 
på barn och unga kan därför vara ett skäl 
att få rikskollekt. 

Hon uppmanade Sveriges Kyrkosångs-
förbund att i stället söka stiftskollekter, men 
fick mothugg av bland andra kristdemokra-
ten Lennart Sacrédeus (3).

– Det är självklart att alla olika verksam-
heter inom Svenska kyrkan ska kunna fin-
nas på alla tre nivåer; nationellt, regionalt 
och lokalt. I slutändan kan man annars 
säga att då behövs ingen kyrkostyrelse, 
inget kyrkomöte. 

1 2 3 4

Stipendier till 
 kör ledare
Jeanette Ståhlkvist, kyrkomusiker i 
Vikingstad och bland annat ledare för 
en stor tjejkör som i början av november 
gjorde jazzmässa i Linköpings domkyrka, 
är en av fyra körledare som fått stipendier 
ur Madeleine Ugglas stipendiefond. Stif-
telsens ändamål är att främja körsången i 
Sverige. 

En rad olika körstipendier delades ut 
under Eric Ericson-dagen i Stockholm i 
oktober. Ett par stipendier delades dock 
ut ett par veckor tidigare, under körle-
darkonventet i Piteå. Till Årets körledare 
utsågs Stig Sandlund, som länge arbetat 
med musikutbildningarna i Framnäs och 
Piteå. Årets barn- och ungdomskörledare 
är Anne Aaltonen Samuelson, som arbetar 
med musikklasser i Tyresö.

Osäkert om samisk 
ungdomskör
Hoppet lever fortfa-
rande om att kunna 
bilda en samisk ung-
domskör inför de 
samiska kyrkoda-
garna i Mo i Rana i 
augusti, något som 
Körjournalen skrev 
om i förra numret. 
Den första övnings-
helgen skulle ha 
ägt rum i Norge i november, men antalet 
anmälda var för få. Nu bjuder arrangö-
rerna in till en ny övningshelg i Östersund-
strakten 19–20 januari, och hoppas att fler 
ska anmäla sig till den.

Nominera musiker  
i Stockholm nu
Varje år delar Stockholms stift ut S:ta Ceci-
liapriset. Priset delas ut till någon eller 
några som på ett förtjänstfullt sätt verkar 
för musiken i stiftets församlingar. Alla är 
välkomna att nominera kandidater till S:ta 
Ceciliapriset. Nomineringstiden går ut den 
7 december, så det är bråttom. 

Pristagaren utses av en jury bestående 
av biskop, stiftsdirektor, ledamöter ur 
stiftsstyrelsen, stiftsmusiker och domkyr-
koorganist. Priset kommer att delas ut i 
Adolf Fredriks kyrka fredagen den 1 febru-
ari, under musikfesten Jubilate som pågår 
under tre dagar.
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Inte sista utredningen
Lennart Sacrédeus tycker sig ha sett en ten-
dens att kyrkokörer lämnar kyrkan och blir 
självständiga eller byter till mer sekulära 
namn, och menade att det finns andra kör-
förbund som gärna ser dem som medlem-
mar. Han var också självkritisk.

– Det är en brist från vår sida att vi inte 
tillräckligt tydligt har lyft fram frågan om 
kyrkomusiken. Den här utredningen måste 
inte vara den sista. 

Det menade också Britt-Louise Agrell (4) 
från Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK). 

– Jag har varit med om flera kollekt-
utredningar. Vi kanske ska ha en till, jag 
tror att det blir så. Vi jobbar för att Kyrko-
sångsförbundet ska ha möjlighet till kollekt 
nationellt, på stifts- och lokalnivå. 

Miljöpartisten Terence Hongslo (5) kon-
staterade att det inte talats mycket om just 
Kyrkosångsförbundet.

– I kyrkomötet var det ingen diskussion 
om Kyrkosångsförbundet, utan det handlade 
om utlandskyrkan som fick flytta på sig. Jag 
tycker att vi får titta på utredningen igen. 

Centerns Ulla Rickardsson (6) betonade 
att kollektutredningen inte är allenarå-
dande.

– Man tar dokumentet om vilka som får 
rikskollekter varje år.

Kollekt eller anslag
Britt-Marie Danestig (7) från Vänstern i 
Svenska kyrkan (ViSK) var tydlig i sin åsikt:

– Vi tycker att det finns all anledning att 
riva upp det här beslutet. Vi tycker att ni 
ska ha del av den här kollekten. 

ViSK var inte representerade i kollekt-
utredningen, liksom inte heller exempelvis 
Frimodig kyrka (FK).

– Jag tror att man måste titta ett varv 
till på vad som ska finansieras via kyrko-
avgift och vad av kollekter. Det är nödvän-
digt att hitta vägar där Kyrkosångsförbun-
det kan fortsätta sin verksamhet, sa Bertil 
Murray från FK (8).

Markus Holmberg (9) från Öppen kyrka 
(ÖKA) sade sig ha sympati för att kollekter 
ska gå till de mest behövande. 

– Det blir otroligt svårt att väga saker 

Kyrkomusiken tycks få en mer synlig 
plats i de olika nomineringsgruppernas 
valprogram inför 2013 års kyrkoval. I 
vissa program nämns den dock inte alls. 
Dessa är de nomineringsgrupper som 
var med i panelsamtalet i Uppsala.

Centerpartiet (C) har ännu inte presenterat 
något valmanifest för 2013. I 2009 års fanns 
kyrkomusiken med i en punkt: ”Musik, 
bildkonst och kultur kan uttrycka Guds när
varo på oanade sätt. Därför vill vi förstärka 
kyrkans rika musik och kulturliv som ökar 
delaktigheten och utvecklar kontaktnäten.”

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 
har nu ett förslag till handlingsprogram 
ute på remiss. Där finns Prioritera kyrko
musiken som en av 13 punkter, betydligt 
starkare formulerad än i programmet från 
2009. Bland annat står följande: ”Körernas 
medverkan har stor betydelse för kyrkans 
verksamhet. FiSK anser därför att kyrkans 
beslutsfattare såväl lokalt, regionalt som 
nationellt måste ta ansvar för att stödja 
körernas verksamhet och ställa resurser till 
förfogande i sitt budgetarbete och vid be
stämmande av kollekter.”

I Frimodig kyrkas (FK) valplattform inför 
kyrkovalet 2009 nämndes inte kyrkomusi
ken. Men i det program som nu är under 
utarbetande finns kyrkomusiken med, 
berättade Bertil Murray under Funktionärs
konferensens panelsamtal.

Kristdemokrater för en levande kyrka 
(KR) har just antagit ett nytt inriktnings
program. Där står: ”Kyrkomusik och kör
verksamhet är viktigt i kyrkan. Sången och 

musiken kan ofta förstärka en andlig upp
levelse och öka gemenskapen mellan män
niskor. Musik är ett språk i ständig förnyelse 
samtidigt som dess förmåga att överbrygga 
klyftor mellan olika tidsepoker och kulturer 
bör tas till vara. Musik, körverksamhet och 
liturgisk dans är viktiga redskap i strävan att 
inbjuda till deltagande i gemenskapen.

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 
var vid Körjournalens pressläggning inte 
klara med sitt valprogram för 2013. Terence 
Honglo lovade under panelsamtalet att kyr
komusiken kommer att finnas med där. 

Politiskt obundna i Svenska kyrkan 
(POSK) har helt nyligen presenterat sitt pro
gram för nästa mandatperiod. Där nämns 
Sveriges Kyrkosångsförbund: ”Sveriges 
Kyrkosångsförbund är Sveriges i särklass 
största körorganisation och körsång är en 
av Svenska kyrkans största ungdomsverk
samheter. Svenska kyrkan är en betydande 
aktör i det offentliga kultur och musiklivet i 
landet. POSK vill med all kraft verka för att 
stärka musiken i församlingarna.” 

Socialdemokraterna (S) presenterade i 
oktober sitt valmanifest för kyrkovalet 2013. 
I de tolv korta punkterna nämns inte kyrko
musiken. 

Öppen kyrkan – en kyrka för alla (ÖKA) 
antog ett program i april i år. Kyrkomusiken 
nämns inte. 

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) antog 
ett nytt program just efter Körjournalens 
pressläggning. I de tolv punkterna antagna 
2009 nämns inte kyrkomusiken. 

Kyrkomusiken lyfts fram  
i valprogram

mot varandra. Eftersom kyrkomusiken är 
så självklar i våra kyrkor kanske den ska 
finansieras genom anslag. Vi i ÖKA är 
öppna för att motionera om det. 

Marta Axner (S) anser att Kyrkosångs-
förbundet behöver hitta andra vägar för att 
finansiera sin verksamhet. 

– Vi i kyrkostyrelsen vill ju inte att Kyr-
kosångsförbundet ska försvinna, men man 
får hitta andra lösningar. Det finns många 
organisationer i civilsamhället som finan-
sieras utan rikskollekt. 

Text och foto: Marita Sköldberg

5 6 7 8 9

För namn på 
politikerna, se 
hänvisningsiffran i 
artikeln.
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När Projektkören från Högalids för-
samling reste till Krakow blev det 
stora tonvariationer; glada toner 
på restauranger och torg byttes till 
stillsamma när vi besökte Ausch-
witz. Vackra klezmertoner hördes i 
de judiska kvarteren och låga toner 
i djupet av Wieliczkas saltgruvor. 

Första kvällen njöt vi av polska delikatesser 
på en restaurang, och givetvis sjöng vi för de 
övriga gästerna. Med runda magar rullade vi 
sedan ut på det stora torget Rynek Glowny. 
Vår kära körledare Anna Lena Engström – 
som har en förkärlek för spontankonserter – 
föreslog att vi skulle sjunga några sånger där 
på torget. Vilken succé det blev! Fler och fler 
människor stannade till för att lyssna och vi 
fick applåder i mängder. 

Från katolskt till klezmer
Den klassiska vilodagen kom att bli fylld 
med musik. Vi fick, genom våra sånger i en 
vacker liten kyrka, uppleva de traditionella 
katolska tonerna som ljuder i Krakows 
otaliga kyrkor. Det finns en judisk historia i 
Krakow och klezmermusiken, som har sitt 
ursprung i Öst- och Centraleuropa, lever 
fortfarande kvar i den judiska kulturen. I 
modern tid har den även fått influenser 
från jazzen. Vår kör har tidigare i år sjungit 

ett par låtar inom denna 
genre, så från den katolska 
kyrkan flyttade vi oss till Kra-
kows judiska kvarter för att få 
lyssna på klezmer. 

Valet att resa till Krakow 
gjordes främst för dess närhet 
till staden Oświęcim – Ausch-
witz. I ett led i den judiskt 
influerade konsert vi tidigare i 
år medverkade i, kom förslaget 
från vår körledare att besöka 
de forna koncentrationslägren, 
och där sjunga till minne av 
offren. 

Den känsla som infann sig när vi möttes 
av den välkända skylten ”Arbeit macht frei”, 
var nästan obeskrivlig. Allt blev plötsligt 
väldigt påtagligt. Tanken på det öde som 
väntade de människor som trätt in under 
just den skylten blev stark och obehaglig. 

Sjöng med klump i halsen
Guiden började med att visa oss Ausch-
witz I, det läger som byggdes först. Han 
berättade om hur människorna hade 
delats in i grupper efter arbetsduglighet – 
de som inte kunde arbeta dödades direkt, 
de andra tvingades stanna i lägret. 

Efter några timmar tog vi bussen till 
Auschwitz II – Birkenau. Vi blev alla chock-

– projektkör på resa i Polen

ade av områdets omfattning. Detta läger 
byggdes för att påskynda förintelsearbetet, 
och gjordes 30 gånger större än Auschwitz I. 

Vi avslutade med att sjunga vid en min-
nesplats. Att få fram toner med en klump 
i halsen var verkligen inte lätt, men det 
kändes samtidigt skönt att få sjunga ett par 
sånger för alla dem som mist sitt liv där. 

Som ett nödvändigt skifte från sorgsen-
heten dagen innan, bjöd den sista dagen 
på en utflykt till saltgruvan i Wieliczka. 
Vi stannade till i en enorm sal där bröl-
lop och konserter brukar hållas, och sjöng 
några sånger. Nu kan vi skryta med att vi 
kan sjunga lågt. Turen var lång och vi hann 
sjunga på flera ställen till vår guides lycka. 

Text: Sara Zetterberg, Bild: Jenny Fröjdlund

Att besöka Auschwitz var ursprungs-
skälet till körens resa till Krakow.

Spontankonserter förgyllde 
Projektkörens polska resa.

Minnesmusik i Auschwitz



7Körjournalen 6/12

Körweekend 
nära! 

på Nötesjö konferenshotell i Skåne
Pris från 575:- per person i dubbelrum 

med helpension.
Härliga lokaler för körövning med utsikt 

över öppna landskap.

Körresa 
långt bort.

Vi vet vad som krävs för ett lyckat 
konsertarrangemang!

Vi skapar körresor som bär frukt!

Lena Sjöberg, med lång och gedigen erfarenhet 
av körresor och körarrangemang, hjälper er 

gärna att arrangera ert nästa körevent.

Telefon 040-48 38 01,  lena@smakfullamoten.se

Box 41, 230 32 Malmö-Sturup | Tel: 040-48 38 01
www.smakfullamoten.se | www.notesjo.se
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Nypremiär för julopera
I helgen blir det nypremiär. Efter 
förra årets succé spelas kyrkoperan 
Födelsen den här gången i tre olika 
kyrkor. De allra flesta som var med 
i kören i fjol är med också i år, och 
några fler. 

– Det är helt fantastiskt! utbrister Anna-Lisa 
Melin-Åberg om att vara med i Födelsen. 

Hon återkommer i år i vuxenkören, som 
utgör Israels folk. 

– Vi lär oss jättemycket på det här, att 
vi vågar uppträda. Det här är något helt 
annat än när vi bara står och sjunger i vår 
egen kör. 

Den egna kören är Ucklum-Spekeröds 
kyrkokör. Den leds av Tord Oskarsson, som 
också skrivit musiken till Födelsen och spe-
lar rollen som Josef. 

Alla har en roll
Varje person i kören har fått en egen roll. 
Anna-Lisa Melin-Åberg är Rebecka, mel-
lansyster i en skara av tre. De har alla sär-
skilda gåvor och håller sig lite för sig själva. 

– Men det spelar ingen roll för själva 
skeendet, det är mer för att vi själva ska 
känna oss bekväma med det vi gör. 

Förutom Israels folk finns också en 
herdekör, med betydligt yngre medelålder. 
Evelina Ingmarsson är herden Efraim. 

– Han är ganska blyg, men ändå glad. 
Också Evelina Ingmarsson var med i 

kören förra året.

ENGLUNDS TIDIG MUSIK

Kejsarens Nya Kläder
Miniopera av Gunnar Englund

framförs i Uppsala den 19 - 20 jan
på den Lilla teatern St Persgatan 22.
Hovfolk, solister, dansare, ensemble

med renässansinstrument

Upplysningar och biljetter:
www.tidigmusik.se

076-29 529 89
englunds@tidigmusik.se

Pianon och flyglar
Pianostämning

MUSIKCENTRALEN SKILLINGARYD
0370-700 88

www.musikcentralen.com

Körjournalen Utgivningsplan 2013
Nr Materialdag Utgivning
1 7 januari 30 januari 
2 1 mars 27 mars
3 12 april 8 maj 
4 9 augusti 4 september
5 27 september 23 oktober
6 8 november 4 december

För annonspriser och 
mer information,  
gå in på 
www.sjungikyrkan.nu 
eller kontakta  
ola.tallbom@diplayumea.se
090–711 512

De flesta som var med 
i fjol återkommer i 
årets uppsättning av 
Födelsen.
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– Det är ett jättehärligt gäng. Vi har 
roligt tillsammans, säger hon som förkla-
ring till att hon vill vara med i år igen. 

Båda körerna finns med på scenen 
större delen av den timslånga föreställ-
ningen, även om de inte sjunger hela tiden. 

– Vi i herdekören sjunger två sånger 
själva och två sånger tillsammans med den 
andra kören. 

Ångest och glädje
Anna-Lisa Melin-Åberg tycker mycket om 
texterna i Födelsen. 

– De visar till exempel på all ångest som 
Josef känner, alla vacklande känslor; Josef 
och Maria kommer lite på kant med varan-
dra. Vi i Israels folk känner ilska och van-
makt när vi tvingas till skattskrivningen. 
Herdarna är lite mer glada. Josef och Maria 
hittar tillbaka till varandra igen och vi 
sjunger en glädjesång på slutet. 

Det blir fler sångare i kören i år, och tre i 
stället för två föreställningar. Nästa år ska det 
bli urpremiär igen, berättar Thérèse Röök, 
som har skrivit texterna till Födelsen.

– Fortsättningen, eller rättare sagt den 
del som föregår Födelsen, det vill säga 
Bebådelsen, är under skapande och pla-
nerna är att den ska framföras ihop med 
Födelsen under julen 2013.

Text: Marita Sköldberg
Foto: Gun-Britt Marcusson

Fotnot. Födelsen spelas 7 december i 
 Ucklums kyrka, 8 december i Tyska kyrkan i 
Göteborg och 9 december i Härryda kyrka. 

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

Fina texter
på svenska

Vänd dig till Eva i Hjo
tel 0503-180 11

evalovisahedlund@hotmail

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

Sara Axelsson i rollen som ängel, från 2011.
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melodin till den unge prästen Joseph 
Mohrs dikt Stille Nacht, Heilige Nacht, 
är välkänd. Tillsammans sjöng de under 
julnattsmässan den nya psalmen till gitarr. 
Sannolikt har sagans skimmer fört berät-
telsen en bra bit från hur det verkligen 
gick till, och senare tids forskning har 
plockat bort mössens betydelse. Sant är i 
alla fall att psalmen spridit sig över värl-
den, att melodin har förändrats en del från 
originalet, och att det i Oberndorf finns 
ett Stille Nacht-museum

Vilken är din favoritjulsång?
Rune Fridlund, 
73,  Selånger 
 Kyrkokör
– Jul, jul, strå-
lande jul. Den har 
jag sjungit otaliga 
gånger i många 
körer. Den inrym-
mer allt som jul är 
eller borde vara – 
frid och förväntan. 

Martin Alge 18 
år, Vox Angelica 
– Huddinge för-
samlings ung-
domskör
– Jul, jul strålande 
jul. Den är fin och 
rolig att sjunga. I 
Huddinge kyrka 
brukar man samla 
ihop en manskör av tomtar och nissar till 
en julkonsert 28 december. Då får nissarna 
(gossopraner) sjunga tillsammans med 
förstatenorerna i melodistämman på ”Jul, 
jul …”. Det var så jag kom med i kyrkans 
körverksamhet. Min pappa tog med mig till 
tomtekören när jag var 11. Numera sjunger 
jag förstabas.

Vanessa Sund-
blad, 19, Ung-
domskören 
Chorus Mix, 
Hässleholms 
 församling 
– Ska jag välja 
en bland många 
vackra blir det Jul, 
jul, strålande jul. 
Textens budskap 
om en ljus, trygg och kärleksfull tid tror 
jag speglar vad många längtar efter och kan 
relatera till. 

Jul, jul, strålande jul
Textförfattaren Edvard Evers (1853–1919) 
var präst och författare. Sju av hans psalm-
texter/översättningar av psalmer finns med 
i Den svenska psalmboken, dock inte Jul, 
jul strålande jul. Edvard Evers engagerade 
sig djupt för den svenska psalmsången och 
presenterade bland annat en fullständig 
serie gradualpsalmer och ett helt förslag till 
reviderad psalmbok med 640 nummer.

Gustaf Nordqvist (1184–1949), som 
skrev musiken, var kyrkomusiker och kom-
positör. Bland hans många andra sångkom-
positioner finns Till havs och nr 39 i psalm-
boken; Jesus från Nasaret går här fram. 

Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar, 
himmelens kronor med gnistrande ljus, 
glimmande bågar i alla Guds hus, 
psalm, som är sjungen från tid till tid, 
eviga längtan till ljus och frid!
Jul, jul, strålande jul: glans över vita 
 skogar!

Emma Silver, 20, 
Ungdomskören 
Chorus Mix, 
 Hässleholms 
 församling
– Stilla natt av Franz 
Gruber. Utan den är 
det inte riktigt jul för 
mig. Jag har hört den 
i kyrkan sen barnsben 
och tänkte den då 
som en vaggsång. Genom text och melodi 
förklarar den på ett bra och förståeligt sätt 
varför vi firar jul och hur Jesus föddes. Det 
spelar ingen roll om man är liten eller stor, 
man får tolka den på sitt eget sätt. 

Stilla natt
Historien om hur mössen bet sönder 
bälgen i kyrkan i den österrikiska byn 
Oberndorf, och därmed inspirerade kan-
torn Franz Gruber att julafton 1818 skriva 

Stilla natt, heliga natt! 

Allt är frid. 

Stjärnan blid 

Skiner på barnet i  stallets strå 
Och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen, 
oss är en Frälsare född.
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Vilken är din favoritjulsång?

Förliden natt jag drömde 

en dröm så underbar.

Uti den stad Jerusalem  

i templets kor jag var. 

Jag hörde barnen sjunga  

och högt från rymden klar 

en kör av änglaröster  

den gav sitt återsvar.

Kerstin Petters-
son, 65, Silbo-
dals kyrkokör 
(Årjäng)
– Den heliga sta-
den av Stephen 
Adams. Den är så 
stor och mäktig, 
speciellt när man 
sjunger den i kören 
tillsammans med 
en solist.

Den heliga staden
Michael Maybrick (1841–1913) var eng-
elsk kompositör och sångare, mest känd 
under pseudonymen Stephen Adams. Han 
inledde sin barytonkarriär inom operan 
men sjöng senare mest sina egna sånger i 
större konserter i England och USA. Den 
mest kända av hans kompositioner är The 
Holy City. Den är översatt till svenska med 
titeln Den heliga staden av journalisten och 
författaren Guido Valentin.

Ronny K  
Andersson, 63, 
Franciskuskören, 
Arboga
– Dagen är kom-
men. Den är så 
pampig. Både att 
sjunga och lyssna 
på. Får man sen 
möjlighet att sjunga 
den tillsammans 
med en stor kör och orkester, då är den 
magnifik! 

Dagen är kommen
Adeste Fideles. Så heter originalversionen 
av Dagen är kommen. Den skrevs nämli-
gen på latin, i början av 1740-talet av John 
Francis Wade, som också komponerade 
melodin. Han växte upp i England, men 
som katolik flydde han från religiösa för-
följelser och bosatte sig så småningom 
i Frankrike. Där livnärde han sig på att 
kopiera noter. Psalmen är översatt till 
svenska och bearbetad av Eva Norberg.

Ellen Gustafsson, 
13, Ceciliakören, 
Kristinehamn
– Gläns över sjö 
och strand. Den har 
så vacker text och 
så har den två fina 
melodier som passar 
att sjunga både som 
solosång och som 
körsång.

Gläns över sjö  
och strand
Gläns över sjö och strand är inlednings-
raden i en dikt av Viktor Rydberg som 
ingår i romanen Vapensmeden, utgiven 
1891. Där sjungs texten av smedens dot-
ter en vacker sommarkväll. Alice Tegnér 
tonsatte dikten under rubriken Betlehems 
stjärna och publicerade den i Sjung med oss, 
mamma 1893. Det är Tegnérs melodi som 
finns i Psalmboken. 1916 skrev kyrkomu-
sikern Ivar Widéen sin melodi, som också 
har blivit mycket sjungen.

Gläns över sjö och strand,  
stjärna ur fjärran, 

du som i Österland  
tändes av Herran. 

Stjärnan från Betlehem  
leder ej bort, men hem.

Barnen och herdarna f 
ölja dig gärna, 

strålande stjärna, strålande stjärna.

Dagen är kommen, kärlek triumferar. 
Kom, låt oss skynda till Betlehem. 
Hälsad av änglar Krist är född till jorden.
O kom, låt oss tillbedja,  
o kom, låt oss tillbedja,  
o kom låt oss tillbedja vår Herre Krist.
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Roland Schantz, 
71, Bälinge 
 kyrkokör
– Speciellt en 
”sticker ut” som följt 
mig många jular 
bakåt i tiden och 
då utan jämförelse 
med bästa tänkbara 
framförande (Jussi 
Björling!) Adams 
Julsång (O, helga natt). För att den lyfter 
fram det budskap vi trots allt måste tro på: 
”Hoppets stråle går igenom världen och 
ljuset skimrar över land och hav. (...)  
Vår jord är fred, himlen öppen är ...”

Adams julsång
Varje år, kvällen före julafton, sjunger Jussi 
Björling O helga natt i Sveriges Radio. Att 

sången heter just Adams julsång beror på 
upphovsmannen, den franske komposi-
tören Adolphe Adam. Han skrev melodin 
i Paris år 1847 till en text av vinhandlaren 
Placide Cappeaus, som ska ha blivit upp-
muntrad av sin församlingspräst att skriva 
en julsång. Den svenska texten skrevs av 
konsertsångaren Augustin Kock.

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com

WESSMANS
MuSikförlAg

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107

order@wessmans.com

O helga natt, o helga stund för världen, 
då Gudamänskan till jorden steg ned! 
För att försona världens brott och synder, 
för oss han dödens smärta led. 
Och hoppets stråle går igenom världen, 
och ljuset skimrar över land och hav.

Marina Franzén, 
46, Överluleå 
kyrkokör
– Svår fråga då det 
finns en så stor 
guldgruva av vacker 
musik, men att få 
sjunga Hosianna, 
Davids son ger mig 
en härlig känsla av 
minnen och längtan 
inför den annalkande julen.

Hosianna, Davids son
Det var omkring 1795, under sina år i 
Sverige, som den tyske tonsättaren, orgel-
virtuosen och prästen Georg Joseph Vogler 
komponerade melodin till folkets jubel 
under Jesus intåg i Jerusalem. Vogler kall-
lades av Gustav III till Stockholm bland 
annat för att bli musiklärare åt kronprinsen 
Gustaf VI Adolf. Under drygt ett decen-
nium var han ”direktör av musiken vid 
operan”. Han grundade också en nationell 
musikskola i Stockholm.

Vilken är din favoritjulsång?

En annan kompositör, norrmannen Egil 
Hovland, har gjort en sentida melodi till 
texten från Matt 21:9, den finns som num-
mer 739 i psalmboken.

Hosianna, Davids son,  
välsignad vare han,

välsignad Davids son,  
som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden,  
hosianna, hosianna.

Välsignad Davids son,  
som kommer i Herrens namn.
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Saknar du ungdomstidens luciatåg? 
Sångerna som man knappast får 
sjunga när man passerat 20? Bege 
dig då till Alnö kyrka utanför Sunds-
vall på luciadagens kväll. Där blir 
det luciatåg med singalong. 

– Det är jättekul med lucia, det är det bästa 
på hela året, tycker Isabelle Olsson som 
sjunger i Alnö kyrkokör. 

På senare år har hon dock inte sjungit 
med i luciasångerna – hon har blivit för 
gammal, suckar hon. 

– Det är jättekul att få vara med och 
sjunga dem igen!

Luciatåg har gått genom Alnö kyrka 
tidigare. Men i år är första gången som alla 
som vill får delta. Församlingens juniorkör 
Nyansen utgör själva luciatåget, men alla  
som kommer till kyrkan får sjunga med i 
sångerna. 

Alnö kyrkokör utgör stommen under 
singalongkonserten, som inte bara inne-
håller luciasånger, utan även andra kända 
julsånger. 

Alla som kommer till konserten får ett 
häfte med texterna, och de som vill kan 

Alla åldrar 
sjunger  
med Lucia

I år är det församlingens egen kör 
och inte en musikklass som utgör 
luciatåget i St Olai kyrka i Norrkö-
ping. Men eleverna från sfi lär fylla 
kyrkan också denna gång.

I flera år har en av Norrköpings musik-
klasser haft det öppna luciaframträdandet 
i St Olaikyrkan klockan 12 på luciadagen. 
I somras gick klassen ut nian och splittra-
des. Men två av de forna eleverna är med 
i luciatåget också i år, i en av församlingen 
nybildad kör för unga vuxna. 

– Jag och Albin, som också gick i min 
klass, är yngst. En del av de andra studerar, 
en del jobbar. Vi håller fortfarande på och 
funderar på vad vi ska göra – vi har inte 
ens kommit på ett namn än. 

Men kören har redan sjungit i guds-
tjänsten en gång, och snart blir det alltså 
luciatåg:

– Det har varit så mysigt med lucia- och 
julsånger så jag blev jätteglad när jag fick 
veta att vi skulle ha luciatåget. 

Nu går Isabelle på gymnasiets ekonomi-
program och den nya kören är hennes enda 

musikengagemang. Förr om åren har hon 
gått med i åtta-tio luciatåg på luciadagen. 

– Det känns bra ändå att få vara med i 
ett luciatåg.

St Olofs skola, som ligger granne med 
St Olai kyrka, tar denna dag tillfället i akt 
att visa upp den svenska luciatraditionen 
för eleverna i Svenska för invandrare (sfi).

– De tycker att det är fantastiskt vackert, 
de blir nyfikna och tror att det är något reli-
giöst. Men det är svårt att förklara, det är ju 
så konstiga sånger …, säger Cattrin Wigge 

Från musikklasser till kör för unga vuxna
som flera gånger har varit med i kyrkan 
som lärare. 

Ett tillfälle har särskilt etsat sig fast i 
hennes minne. 

– Vi var fyra kvinnor som satt i bänken, 
alla med olika religiös bakgrund. Då bör-
jade frågorna komma. Jag berättade och vi 
möttes i våra frågor och i en enhetlig tro på 
Gud. När vi väntade där på lucia. 

Marita Sköldberg

sätta sig i stämmor. Men kyrkokören har 
övat i förväg. 

– Vi hoppas att det kommer många till 
kyrkan, säger Isabelle Olsson.

Marita Sköldberg
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Psalmrebus  rebusmakare Jan Rudérus

 Lösning till förra numrets psalmrebus

Psalmrebus nr 6 2012
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&
b

˙ œ œ œ œ

ä rar, Fa der

œ œ œ .˙

vår, ditt namn.- -

Notexempel 3

Vi har snart andra söndagen i advent och detta num
mers psalmpyssel kretsar kring just denna söndags 
texter.

Pusselbit 1
Vilken är psalmen i notexempel 1? En ledtråd kan vara 
att i början av den gammaltestamentliga läsningen på 
andra söndagen i advent, andra årgången, omnämns 
en blomma, som också nämns i den efterfrågade psal
mens inledning (dold i notexemplet). Vad har psalmen 
för nummer?

Pusselbit 2
Den GTtext som nämns i första pusselbiten är hämtad 
från Jesaja. Vilket kapitel? 

Pusselbit 3
Återigen ett psalmnummer. Vi söker en psalm som 
kanske inte brukar sjungas andra advent men nog finns det en påtag
lig koppling mellan psalmens innehåll och söndagens rubrik. Denna 
upplysning var kanske till föga hjälp men kan kanske användas för att 
bekräfta att det är rätt psalm du hittat. Vilket nummer har psalmen i 
notexempel 2?

Pusselbit 4
Episteltexten för andra i advent, andra årgången, är hämtad från Ja
kobsbrevets femte kapitel. Vilken vers i detta kapitel är den första i 
läsningen?

Dags att summera:
Tag psalmnumret från pusselbit 1, dra ifrån svaret på pusselbit 2 (ett 
kapitelnummer), dra ifrån svaret på pusselbit 3 (ett psalmnummer), 
dra ifrån svaret på pusselbit 4 (ett versnummer). Då får du fram ett 
tresiffrigt psalmnummer. I den psalmens fjärde vers omnämns något 
litet som blir stort, precis som i denna söndags evangelietext (andra i 
advent, andra årgången). Vad är ”detta stora” som är med i både psal
men och evangelietexten?

Skicka in ditt svar senast 7 januari till kj@sjungikyrkan.nu eller på 
vykort till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta. Vinnaren belönas 
med en cdskiva.

Ordet vi sökte var ”skatt”

Första ledtråden: Det var psalmen 285 som var citerad i notexempel 1. 
Det var kanske inte så lätt och därför resonemanget om rubrikerna, 
tänkt som hjälp. Alltså: Rubriken över texterna 20 söndagen efter 
trefaldighet är ”Att leva tillsammans”. I psalmbokens början finns ett 
tematiskt register och en rubrik där, som påminner om söndagens 
tema (fast lite mera globaliserat) är ”Tillsammans i världen”. Den första 
psalm som räknas upp under den rubriken är 285: Det finns djup i 
Herrens godhet. Första ledtråden alltså (notexempel 1): 285

Notexempel 2 är psalmen 220, vers 4. Känner man inte igen psalmen 
eller inte vet vilket nummer den har kan man gå till psalmversregistret i 
slutet av psalmboken och slå upp ”Jesus, gör mig angelägen” och den 
vägen få tag på ledtråd nr 2, som alltså är 220.

Lovpsalmen i ledtråd nr 3 (notexempel 3) är den allra första psalmen i 
vår psalmbok, nr 1. Då blir matematiken: 285 – 220 – 1 = 64.

Om man parallelläser psalmen 64, vers 1, och evangelietexten 21 sön
dagen efter trefaldighet (första årgången) hittar man, i båda texterna, 
ett gemensamt ord på fem bokstäver (men med olika betydelse), näm
ligen ordet ”skatt” (”En skatt, den yppersta på jord” respektive ”betala 
skatt till kejsaren”). Det var ordet vi sökte.

Vinnare denna gång blev Henning Normark, Skellefteå. Grattis, en cd
skiva kommer på posten!

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!
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Liturgiskolandel 6 Karin Öhman

Liturgiskolans sex delar
 Kyrie
 Gloria

 Credo
 Kyrkans förbön
 Sanctus 

Agnus Dei

Det här med gudstjänst …
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… handlar mycket om gemenskap. Kom-
munion kallar vi själva måltiden – ett 
latinskt ord som betyder just gemenskap.

Den sista av mässans fem stora sånger är 
Agnus Dei. ”O Guds Lamm som borttager 
världens synder, förbarma dig över oss”, 
sjunger vi. Vi har några olika melodier på 
nummer 699 i psalmboken. Orden kom-
mer från Joh 1:29, där Johannes Döparen 
pekar ut Jesus som Guds Lamm. På Gamla 
testamentets tid offrades djur som förso-
ning för människornas synder. Men Jesus 
offrar sig själv för oss, och inga mer djur-
offer behövs. Hebreerbrevet förklarar detta, 
läs Heb 9:12-14! 

Den psalm som inleder hela nattvardsdelen 
i gudstjänsten kallas Offertoriepsalmen. 
Ordet offertorium betyder ”frambära”. Vi bär 
fram brödet och vinet till altaret. På sätt och 
vis är det oss själva vi bär fram: Brödet är 
Kristi kropp, och vi som församling skulle ju 
vara – Kristi kropp. När brödet bryts, uttalar 
vi detta: ”Brödet som vi bryter är en delak-
tighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, 
en enda kropp, ty alla får vi del av ett och 

samma bröd”. Läs psalm nr 153 i psalmbo-
ken! Jesus gav sin kärlek, sitt liv, sig själv, åt 
oss för att vi skulle ge vidare åt andra. 

Kyrkans altare ligger för det mesta i öster. 
När vi går framåt i kyrkan, mot nattvards-
bordet, vandrar vi alltså mot soluppgången, 
mot ljuset och Guds rike. När vi firar natt-
vard, faller vi kanske på knä kring altarrun-
deln. Altarrundeln är ofta formad som en 
halvcirkel. Vi kan tänka oss att resten av 
cirkeln, som är helhetens symbol, finns på 
andra sidan altaret, i evigheten. Tänk dig, 
att där knäfaller ”alla trogna i alla tider och 
hela den himmelska härskaran” tillsam-
mans med oss.

”Kristi kropp för dig utgiven” och ”Kristi 
blod för dig utgjutet” är vad som sägs till 
oss var och en vid utdelandet. Det är för 
dig som det här har skett och sker hela 
tiden. Nu är du med i den gemenskap som 
Jesus instiftade den där gången. Nu äter du 
tillsammans ”med alla trogna i alla tider” – 
och tillsammans med Gud själv. 

Karin Öhman

Heb 9:12-14
Och med sitt eget blod, inte med blod av 
bockar och kalvar, har han en gång för alla 
trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt 
oss för evigt. Om nu blod av bockar och tju
rar och stänk av askan från en kviga helgar 
de orena så att de blir rena i yttre mening, 
hur mycket mer måste då inte blodet från 
Kristus, som i kraft av evig ande har fram
burit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, 
rena våra samveten från döda gärningar så 
att vi kan tjäna den levande Guden.
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I körsvängen

Vad händer i 

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

Så löd rubriken på Kyrkosångsfesten för 
alla åldrar, som hölls i Caroli kyrka lör-
dagen den 20 oktober. Cirka 100 sångare 
från Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund 

Det blev många aaa och mycket handklapp 
när Eksjö kyrkokör och den för tillfället 
hopsatta Projektkören gjorde Elviskonsert 
i Eksjö kyrka i slutet av oktober. 

I förgrunden stod Jocke Sjökvist, 
sångare från Jönköping med Elvis Presley 
som specialitet. Han och Magnus Engblom, 
kantor i Lekeryds församling, har sedan 
2005 gjort ett antal Elviskonserter i kyrkor, 
tillsammans med olika kyrkokörer. Reper-
toaren är Elvis Presleys andliga sånger, som 
How great thou art (O store Gud), By and 
by (Ovan där), Amazing Grace (Oändlig 
nåd) och många fler – totalt var det 19 
sånger som framfördes i Eksjö. Några av 
dem var barbershop tillsammans med en 
manskvartett, men i de flesta var det en kör 
på drygt 50 personer som aa-ade och sjöng 
med Jocke Sjökvist. 

Stommen i kören var Eksjö kyrkokör, 
men för tillfället bjöds alla som ville in för 
att utgöra en projektkör som övade fyra 
gånger före konserten. Denna hölls i en 
kyrka som var fullsatt till långt mer än sista 
plats. 

Text och foto: Marita Sköldberg

i åldern 8 år och uppåt framförde ett pro-
gram där tack och lovsång stod i centrum. 
Musik av bland andra Georg Riedel, Agneta 
Sköld, Sven-David Sandström och Charles 

”Tack Herre, för musiken”

Stort intresse för 
Elvis i Eksjö

Villiers Stanford stod på programmet, samt 
två nykomponerade sånger av Mikael Ryde.

Text och foto: Marie Englund Hyllstam
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I körsvängen

I slutet av oktober framfördes i Folkärna 
kyrka Karl Jenkins Requiem av de fyra 
körerna Folkärna Jubilatekör, Avesta kam-
markör, Ad Libitum och Cantores.

80 körsångare gjorde ett bejublat fram-
förande i en nästan fullsatt kyrka. Över 500 
personer klappade fram ett Da Capo när 
Heléne Thunberg slagit av sista tonen i In 
paradisum. Konsertmästare Per-Anders 
Lundkvist och Avesta Orkesterförening 
gav kyrkobesökarna rysningar av välbehag 

Hägerstens ungdomskör i Uppenbarelse-
kyrkan vann i oktober första pris i Mixed 
Choir Advanced – blandad kör på avance-
rad nivå – i körtävlingen ”Canta al mar” i 
Calella utanför Barcelona.

80 körer från 30 länder, totalt cirka 
2600 sångare, ställde upp i tävlingen som 
arrangerades av bland andra Interkultur. 
Man kunde tävla i flera klasser och på olika 
nivåer: folkmusik, jazz, sakralt, damkör, 
manskör, barnkör, blandad kör (Mixed 
Choir) med flera. Hägerstens ungdomskör 
fick toppresultat i de två klasser de tävlade 
i. De vann klassen Blandad kör, avancerad 
nivå, men inte nog med det – kören kom 
också på andra plats i klassen Sakralt. Den 
klassen vanns av en annan svensk kyrkokör, 
nämligen Haga Motettkör.

Körens topplaceringar i denna tävling 
innebär dessutom att den nu nämligen är 
direktkvalificerad till Grand Prixklassen i 
VM i körsång i Riga 2014.

Kerstin Börjeson, kyrkomusiker i 
Uppenbarelsekyrkan, är dirigent för 

 ungdomskören. Till vardags sjunger kören 
på gudstjänster och konserter i Uppenba-
relsekyrkan. Körens medlemmar består 
av ungdomar där övervägande delen har 
sjungit med i församlingens körer sedan  
de var barn.

Karl Jenkins Requiem i Folkärna Kyrka

Guld till Hägerstens ungdomskör

Den internationella körtäv
lingsorganisationen Inter
kultur, som stod bakom 
Canta al mar, arrangerar 
nästa år 13 olika körevene
mang i bland annat Italien, 
Österrike, Vietnamn och 
Filippinerna. I juli 2014 ar
rangerar organisationen 
VM i körsång, World Choir 
Games, i Riga. Mer infor
mation finns på 
www.interkultur.com. 

när Dies irae framfördes en andra gång, på 
publikens uppmaning. 

Det ligger många timmar av sång och 
musikövning bakom, men den entusias-
tiska körledaren, tillika kantorn i Folkärna 
församling, Helené Thunberg, har gjort ett 
fantastiskt jobb och skapade en stor musik-
upplevelse för publiken. Det var bara Karl 
Jenkins själv som fattades!

Text: Ann Christin Hiebsch 
Bild: Jan Johansson

Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.se

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

www.
sjungikyrkan.nu
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I körsvängen

Förtjänsttecken 
utdelades i Sävar
I samband med en musikmässa i Sävar 
kyrka fick ett antal korister nålar och 
 medaljer för sitt långa och trogna del-
tagande i Sävar kyrkokör. Dagen till ära 
utdelades förtjänsttecknen av ordförande i 
Sveriges Kyrkosångsförbund, Lena Fagéus. 
I sitt tal nämnde hon bland annat att sjunga 
i kör är att ge och ta samt att det är uppen-
bart att Sävar kyrkokör är en kör som man 
stannar i länge som korist. 

Lena Fagéus predikade även över sön-
dagens tema som var samhällsansvar. Hen-
nes man Kjell Fagéus, en av Sveriges mera 
kända klarinettister, medverkade med ett 
antal klarinettsolon samt även till sångerna. 
Sävar kyrkokör under ledning av Michael 
Åhdén framförde ett antal sånger.

Kyrkosången i 
Uppsala stift en 
vital 90-åring
År 1922 startade Sveriges första kyrko-
sångsförbund, i Ärkestiftet. Tre år senare 
hade många delförbund startat runt om 
i Sverige och det rikstäckande Sveriges 
 Kyrkosångsförbund föddes.

Den 20 oktober firade Förbundet Kyrko-
musik i Uppsala stift (från mars Uppsala 
stifts kyrkosångsförbund) 90 år med sång. 
Närmare 200 körsångare från hela stiftet 
samlades till en kördag i Uppsala domkyrka 
och sjöng under ledning av förbundsdiri-
genterna Barbro Björklund och Milke Falck. 

Under hösten har körernas ledare 

arbetat på hemmaplan med repertoaren 
och det återstod ett finslipande tillsammans 
till ackompanjemang av Andrew Cannings 
orgelspel och Bengt Fagerströms trumpet-
stämma. Sången fyllde under dagen varje 
vrå av Domkyrkans rum och till kvällen 
samlades en stor publik för att lyssna och 
njuta av den stora kören.

Sångarna fick under dagen möta flera av 
legendarerna inom Kyrkosångsförbundet. 
Den inledande bönen leddes av nuvarande 
ordförande Åke Berglund tillsammans 
med ärkebiskop emeritus Gunnar Weman, 
på eftermiddagen kom Rolf Larsson och 
Anki Lindström och gav sina perspektiv 
på kyrkosången och tog oss alla med på en 
resa tillbaka i tiden, men även in i fram-
tiden där kyrkosången förväntas fortsätta 

att ha en stark ställning i vår kyrka.
Uppsala stifts kyrkosångsförbund (i 

framtiden UKf) fortsätter med nya upp-
drag. I november samlades 90 unga sångare 
till en körhelg i Uppsala, i januari samlas 
körsångare till koristkursen ”Mitt i kören 
– Mitt i kyrkan” på Stiftsgården Undersvik, 
i april samlas killar från stiftets barnkörer 
till en Kördag för killar under ledning av 
förbundsdirigent Leif Hall och så är det 
snart dags att planera för en ny kördag för 
stiftets kyrkokörer. Så fortsätter sången leva 
i Uppsala stifts alla församlingar med körer 
för både små och stora.

Laudate Omnes Gentes – Sjung Lovsång 
alla länder!

Text: Maria Oldeberg-Huusko
Foto: Ulla Hedman

Främre raden: Wera Sjödin, Lars Casserdahl, Evy Gustavsson, Göran Robertsson samt 
 Ann-Christin Robertsson fick motta medaljen Musica Sacra. Bakre raden: Wasti Tegenfäldt, 
Agneta Byström, Ingegerd Sandgren och Leif Hällström erhöll femårsnål medan Irene Carlsson, 
Kristina Gustafsson och Karin Lövgren fick tioårsnålen. Foto: Håkan Karlsson
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Thomas Gustafsson och Moa Gustafsson (längst till höger) sjöng 
med i körerna som nyligen spelade in julens tv-gudstjänster från 
Skara domkyrka. Det gjorde även två familjemedlemmar till, Tea 
och Ida.

Gick det att få julstämning i början av november?
Moa: Ja, det var kul! Vi har övat nästan hela hösten innan också.
Thomas: Det har blivit en väldigt ljus höst, trots rusket ute. Alla kände 
julkänsla när de kom in i kyrkan, de sa att det är märkligt att man bara 
kan kastas in i julen så här.

Sjöng ni mest traditionella sånger eller även nya?
Thomas: Det var väldigt traditionellt. Dock ingen Adams julsång, vi 
brukar aldrig ha den i Skara. 

Vilka körer sjunger ni i? 
Moa: Jag sjunger i Nicolaikören, vi var 2530 stycken. Vi sjöng tillsam
mans med Mariakören, Domkyrkokören och Brynolfskören. Vi sjöng 
vissa delar av sånger själva, men i alla sånger var det med minst en 
kör till, ibland alla. Vi är inte med i riktigt alla gudstjänsterna, men de 
flesta.
Thomas: Jag sjunger i två körer, dels en dubbelkvartett som heter 
Cantabona. Vi spelade in redan på fredagskvällen, själva. Sen sjunger 
jag med i Domkyrkokören också. Vi sjöng några sånger ensamma och 
så i den jättestora julkören med nästan 100 sångare. Det var mäktigt!

Hur gick det till?
Moa: Vi tränade på sången, sen spelade vi in och om det inte blev bra 
fick vi spela in igen. Vi fick sjunga om hela tiden, för det blev mycket 
fel, antingen sjöng vi fel eller så blev det fel med inspelningen. Det var 
jättejobbigt att stå upp så länge. På lördagen höll vi på mellan halv 
ett och sju och på söndagen mellan åtta och ett. Det var psalmsång 
också, men vi fick stå upp mycket då också.
Thomas: Vi spelade in psalmsången till kvällsgudstjänsterna på lör
dagskvällen i kvällsljus och det som ska sändas på dagtid på söndag 
förmiddag. Vi var oerhört koncentrerade och när söndag eftermiddag 
kom var vi väldigt trötta allihop.

Vad får man absolut inte missa av dessa tv-gudstjänster?
Thomas: Jag tycker att barnmässan, Bara vara barn, som sänds på 
söndagen efter jul är något alldeles speciellt. Det är jättebra musik 
som är lätt att ta till sig och ett mycket viktigt budskap. Den gjordes 
av bara barnkörerna och då satt alla vi andra i bänkarna och deltog i 
församlingssången.

Text: Marita Sköldberg 
Foto: Per Larsson

Fotnot: TVgudstjänsterna från Skara: Julafton kl 17.30: Julbön, Jul
dagen kl 7: Julotta (repris i SVT2 kl 10), Annandagen kl 10: Annan
dagsgudstjänst, sön 30 dec kl 10: Familjemässa ”Bara vara barn”, 
Nyårsafton kl 17.30: Nyårsbön. Gudstjänsterna kan också ses på SVT 
Play under hela januari. 

Hallå där

Nationella ungdomskörens 
 första skiva
Sveriges Kyrkosångsförbunds 
Nationella ungdomskör har fun-
nits i sex år. Nu har den gett ut sin 
första cd. Skivreleasen ägde rum 
i Uppsala den 16 november, då 
Nationella ungdomskören hade 
konsert under SKsf:s funktionärs-
konferens. 

Skivan Eld blir till innehåller 
elva spår och är inspelad under 
en konsert i Hässleholms kyrka 
i somras. Kören leds av Birgitta Rosenquist 
Brorson, nationell körpedagog på Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Skivan kan beställas via SKsf:s hemsida.

Kyrkomusik i fokus i årsbok
Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv (LPS) ger 
varje år ut en årsbok. I år heter boken Kyrkomusik – ett tema med 
variationer. I boken avhandlas bland mycket annat motetter i 
Västerås domkyrka från 1600-talet och ett utvecklingsprojekt för 
begravningsmusik i Lund. Dessutom innehåller boken ett stort 
antal recensioner. 

”Uppmärksamma läsare med passion för körsång kan möjligen 
finna sitt hjärteområde styvmoderligt behandlat”, skriver redak-
törerna Stephan Borgehammar och Jonas Lundblad i förordet, och 
fortsätter: ”… arbetet är i full gång med att göra 2013 års årsbok 
till en kompletterande volym om just körens roller i kyrkolivet.”

Anti Aging kommer till jul
Till jul ska Elisabeth Bengtson-Opitz bok Anti Aging för rösten 
komma ut på svenska. Bengtzon-Opitz är professor i sång i Ham-
burg. Sedan ett par år arbetar hon på heltid med sitt Anti Aging-
koncept som hon började utveckla i slutet av 90-talet. På tyska 
kom boken ut 2007. Anti Aging för rösten innehåller bland annat 
ett 25-tal övningar för andning, käke, läppar, tunga. Den kommer 
ut på Wessmans förlag. 

Kyrkoårsmusik nu på cd
Under tre år skrev tonsättaren Sven-David Sandström ny musik, 
främst för kör, till varje söndag i kyrkoåret, i samarbete med Stor-
kyrkan i Stockholm och Hässelby församling. Nu har en dubbel-
cd med 32 av de 72 styckena kommit ut under namnet Musik För 
Kyrkoåret (Naxos). Noter till samtliga verk finns nu också i en bok-
utgåva från Gehrmans musikförlag.
 

Nationella ungdomskören under 
konserten i Uppsala missionskyrka 
den 16 november.
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I körsvängen

Varje dag tvingas barn att bli soldater. Drogpåverkade, 
med vapen och uniform sprider de skräck i samhället. 
Svenska kyrkan arbetar för att minska våldet, men det  
behövs mer pengar. Var med i kampen! 

Ge en julGåVa!
Sms:a HOPP till

72950 så skänker 
du 50 kronor.

Läs mer på svenskakyrkan.se/internationelltarbete 
eller ge en julgåva till  90 01 22-3 Pg  900-1223 Bg 
Tack för ditt bidrag!

Foto: ACT/DCA/Binyan Mengesha

Musik till Guds ära och som rekreation för 
själen. Så uttryckte Johann Sebastian Bach 
syftet med musik. Dessa uttryck genomsy-
rade tacksägelsehelgen när Överkalix kyr-
kokör firade 90 år.

Överkalix sångkör, som den hette 1922, 
bildades av vikarierande komminister 
Arvid Nordin. Förutom sång i hembygden 
var kören med vid starten av Sveriges kör-
förbund på Stockholms Stadion 1925. 

Nuvarande kyrkokör medverkar vid ett 
tjugotal tillfällen under året; gudstjänster 
och konserter. Troget samlas sångarna, 
som är mellan 22 och 78 år, för repetitioner 
varje onsdagskväll. 

– Körsångare är ett tappert och troget 
släkte. På kyndelsmäss när vi skulle sjunga 
visade biltermometern på -37,5. Men nog 
sjöng vi, säger Anna-Maria Östlund, för-
samlingens kantor och körledare. 

Kören är ibland med på Kyrkosångsför-
bundets riksfester. På 40-talet reste kören 
till Östersund, och det berättas att repe-
titionerna var mycket viktiga inför detta 
– ett system med böter för ogiltig frånvaro 
infördes:

Frånvaro 4 övningar oavsett ordnings-
följd: 25 öre/gång; för ytterligare 2 övningar 
50 öre/gång och frånvaro därutöver 1 kr/
gång. 

Kören deltar gärna på stiftskyrkosångs-
högtider med LUNK – Luleå stifts norra 
kyrkosångsförbund. Den var med redan 
när Luleå stifts kyrkosångsförbund bildades 
1947.

På jubileumskonserten på Tacksägelseda-
gen brast kören ut i kraftfulla och jublande 
”Rejoice in the Lord alway”. Efter några 
pärlor ur körens mångåriga repertoar 
avrundades kvällen så med den förtätade 
stämningen i Förklädd Gud, med Robert 
Pauker vid orgeln, och Katarina Molander-
Sandberg och Lennart Johansson som 
solister. Vid jubiléet, liksom några gånger 
tidigare, har kören samarbetat med Arctic 
Voices från Luleå.

Text: Siv Larsson

Tuffa tag i 90-årig körhistoria

Jubileumskören som bestod av sångare från Överkalix kyrkokör och Arctic Voices från Luleå.
Foto: L Landin
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Julkorsordet 2012 Ett musikaliskt körsångarkorsord konstruerat av 
korsordsmakaren och kyrkomusikern Mats Åberg i 
Falun. Foto: Marita Sköldberg/Mats Åberg

Skicka in lösningen senast 7 januari till  
Körjournalen 
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta.

Tre vinster delas ut. Kryssa för vad du 
vill ha om du vinner. Lösningen presen-
teras i nästa Körjournalen som kommer 
30 januari.

 Corpus Christi – 10 cdskivor med bra körmusik  

 Richard Wagners Niebelungenringen, 14 cdskivor
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund?

Kyrkosångs för bundet 
nu på  Facebook
Sveriges Kyrkosångsförbund har fått en 
egen sida på Facebook. Sidan nås på 
adressen www.facebook.com/ 
SverigesKyrkosangsforbund.
Gå gärna in och  
gilla vår sida.

Förbundet Kyrkomusik  
i Uppsala stift
12–13 jan Koristkurs på Stiftsgården Un
dersvik. Medverkan av Karin Ingebäck och 
Barbro Björklund
Anmälan/Info: Mia Oldeberg-Huusko, 
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts 
 kyrkosångsförbund
16 mars Barnkördag i Domkyrkan, Barn i 
Guds tid 
21 sept Workshopdag för körsångare,  
Vadstena
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linko-
pingsstift (Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin 
Wall-Källming, 
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 

Skara stifts 
 kyrkosångsförbund
26 jan VågaSjungadag i Skara
2013 Skara stifts kyrkosångsförbund firar 
sitt 90årsjubileum
19 okt Avslutande konsert med anledning av 
90årsjubileum
Info: Gunilla Jacobsson  
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

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

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

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
16 feb Kördag, killar 6–13 år, Hökåsens för
samlingshem och Torstuna kyrka, Västerås
8–10 mars Jubilatedagar i Nora för vuxen
körsångare
15–17 mars Körfest för tjejer & killar,  
10–18 år, i Rättvik
13 april Barnkördag i Arboga, 6–10 år,  
med tema dopet
20 april Barnkördag i DalaJärna, 6–10 år
27–29 sep Ung sång, för tjejer & killar  
15–25 år, i Rättvik
Info: Anna Kjellin:  
anna.kjellin@svenskakyrkan.se, Heléne 
Thunberg, thunbergslund@hotmail.com
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts 
 kyrkosångsförbund
7 jan Nyårsmöte för präster, kyrkomusiker, 
korister m fl, i Växjö
26–27 jan Gosskörläger i Jönköping
13 april Barnkördag i Mönsterås, avslutas 
med mässa
19–20 okt Kyrkosångsfest 2013,  
Sofiakyrkan, Jönköping
9 nov Ungdomskördag med Afrikatema
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

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

Hallands 
 kyrkosångsförbund
2–3 mars Barnkörläger på Gullbrannagården
20 april Hallandsfest i Martin Luther
4 maj Musikresa till Malmö Opera
21 sep Barnkördag med Karin Runow
5 okt Stiftskördag i Göteborgs domkyrka 
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu 
 

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
7–9 dec Kyrkoperan Födelsen i Ucklums 
kyrka (7 dec), Tyska Christine kyrka Göte
borg (8 dec),  och Härryda kyrka (9  dec)
26–27 jan Ungdomskörhelg i Strömstad
2–3 mars Gospelhelg på Åh
9 mars Barnkördag i Lysekil
14–16 juni Barnkörläger på Åh
5 okt Stiftskörhögtid i Göteborgs domkyrka
Info: Gun-Britt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 
Hemsida:  
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

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

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

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

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

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

Stockholms stifts 
 kyrkosångsförbund
1–3 feb Musikfesten Jubilate
Info: emelie.power@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.stockholm.sjungikyrkan.nu

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

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

Svenska Schützsällskapet
Info: Ann-Cristine Lundquist,  
Ann-Cristine.Lundquist@slu.se
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

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

www.sjungikyrkan.nu www.sjungikyrkan.nu www.sjungikyrkan.nu
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Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu

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

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

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

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

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

Bankgironummer
8800617

Organisationsnummer
8732010569

www.sjungikyrkan.nu

Ur repertoaren: Sånger ur Moder jords drömmar / F Laurence,  
Ave verum corpus / E Elgar, Jag målar en björn / P-G Alldahl, 
Solen hetnar och havet slår till / G Riedel

Ledare: Lars Lind, Kerstin Linzander,  
Ulrika Faijermo, Petra Hessung

Kostnad: 400 kr/person inkl mat och boende

Preliminäranmälan senast: 15 januari

Info: Sussi Redig, 070-2515113

9-12 år

Barn och vänskap

Åhus 
10–11 mars 2013

Bro bro breja

Riksfest för    
unga röster

Vintermöte i Sigtuna
7–9 januari är det dags för Vintermöte i 
 Sigtuna. Anmälningstiden har just gått ut, 
men det kan finnas platser kvar. Är du intres
serad, kontakta förbundskamrer Agneta 
Lundell omgående. Mer information om 
 Vintermötet finns på www.sjungikyrkan.nu.

Liturgikkurs i Solesmes
21–26 augusti 2013 inbjuder Sveriges Kyrko
sångsförbund till en kurs i liturgik i benedikti
nerklostret Abbaye Saint PierredeSolesmes 
i Frankrike. Ledare för denna fortbildning 
och retreat är Carl Sjögren, kyrkoherde i 
 Ulricehamn, och musikdirektör Berit Larsson, 
Göteborg. 

Körfest på Färöarna 2014
Färöarna är värd för Nordiska kyrkosångs
högtiden om två år. Kyrkokörer från hela 
Norden är välkomna att sjunga tillsammans 
under Kristi himmelsfärdshelgen, 29 maj– 
1 juni 2014. Nordisk kyrkosångshögtid firas 
vart fjärde år, i olika nordiska länder. 

Anlita körpedagogen
Birgitta Rosenquist Brorson är nationell kör
pedagog på Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Hon besöker gärna enskilda körer, framför allt 
ungdomskörer och kyrkokörer, och ger inspi
rationsdag/dagar. Kontakta Birgitta på  
brb@sjungikyrkan.nu eller 070651 418.

Körsmycken
Beställ i körshopen på
www.sjungikyrkan.nu

Berlock 
100 kr

Manschett-
knappar 300 kr

Örhängen 
250 kr



Att förlora sina föräldrar är nog den värsta tragedi ett 
barn kan råka ut för. Samtidigt blir det ibland även en 
rent praktisk kris: var ska jag bo? hur får jag mat? vem 
bryr sig om mig? Läkarmissionen har arbetat med att 
hjälpa utsatta barn runt om i världen i över femtio år. 

Vi har kommit till insikt om att det bästa för ett barn 
som har blivit föräldralöst, är att få växa upp i en 
”vanlig” familj. Som faktiskt kan se ut nästan hur som 
helst, bara barnet får uppleva kärlek och trygghet där.

Vi har varit med och startat ett helt nytt sätt att hjälpa 
utsatta barn i Sydafrika. Resultaten är så fantastiskt 
bra, att vi nu vill ge den möjligheten till många fl er. 
Därför frågar vi dig: Vill du bli en ”Skyddsängel” 
för övergivna och föräldralösa barn? Då är du 
med och stöttar hela resan från kris tills barnen har 
fått en ny familj. Kan det bli mer meningsfullt än så? 
Tack för din insats.

Läs mer på www.lakarmissionen.se

Ge de övergivna barnen ett hem, en familj och en framtid. 

Vil l du bl i min Skyddsängel?

Se fi lm om de utsatta 
barnen i Sydafrika.

Sätt in din gåva på 90 00 21-7. Skriv ”skyddsängel” på talongen.
Eller SMS:a ÄNGEL100 till 72 980 så skänker du 100 kronor.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

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