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Ledaren

Våga bjuda in till vår gemenskap
Gott nytt år, alla sångglada körmänniskor!
Vi går alla in med olika förväntningar
till det nya året. Kanske är det med en målsättning om ett välanvänt gymkort eller så
är det dags att göra något nytt spännande
projekt med sin kör. För mig personligen
ser jag fram emot 2016, jag ska gå in i min
andra termin på musikhögskolan i Piteå
och fortsätter förkovra mig i musikens
skönhet.

boende kontaktades och med hjälp av ett
studieförbund tog det inte lång tid innan
allting var ordnat. Nu åker två studenter
ut varje söndag till de nyanlända och har
sångstunder med alla som vill vara med.
Uppskattningen är enorm och den glädje
som visas är överväldigande. De som är
med och sjunger säger själva hur roligt det
känns att någon utanför visar intresse för
dem, att någon bryr sig. De känner sig mer
välkomnade.
Jag passar nu på att skriva en uppmaning
på temat ”ett nytt år” till oss körmänniskor
i vårt avlånga land. Att vi tillsammans ser
hoppfullt på det nya året och vågar öppna våra sånghjärtan. Att vi vågar söka upp
och bjuda in människor till vår gemenskap
och speciellt de som nyligen har anlänt till
Sverige.
Vi är några studenter som har tagit
ett initiativ och det tas emot med öppna
armar. Vi använder sången för att kommu-

nicera och interagera med varandra. Det är
härligt att sjunga. Varför inte dela det med
varandra?
Glöm inte heller bort att den grupp
människor som nu kommer till vårt land
är en utmärkt rekryteringsmöjlighet till
våra körer. Barnkörer, ungdomskörer som
vuxenkörer.
Jag hoppas att ni alla får ett härligt 2016
och att ni får känna samma optimism som
jag gör inför det nya året. Sjung och var
glada!

Foto: Elias Gammelgård

Under en lunchrast i höstas satt jag och
några vänner från musikhögskolan och diskuterade det ämne som inte undkommit
någon, den rådande flyktingkrisen. I vårt
samtal uppkom en frågeställning: ”Vad gör
alla de flyktingar som väntar på att deras
asylärende ska tas upp?” Frågan kunde relativt snabbt besvaras av någon annan i gruppen. Det händer inte så mycket alls, de som
kommer hit till Piteå hamnar någonstans
utanför staden på en isolerad plats, där de
går med sin oro bland andra oroliga. Deras
liv har hamnat i viloläge.
Runt lunchbordet fattades ett beslut
att något skulle göras, och det var lika bra
att ta saken i egna händer. Ett flykting-

”Runt lunchbordet fattades ett beslut att något skulle göras,
och det var lika bra att ta saken i egna händer.”

Aron Nygren
Styrelseledamot i
Sveriges Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader

Det är en Dagen D när första numret av
Kyrkokörjournalen 2016 kommer ut, den 3
februari. Som du kanske sett har tidningen
fått ett nytt huvud. Det hör samman med
att utgivaren Sveriges Kyrkosångsförbund
denna dag börjar använda sin nya logotyp
– den går igen i tidningshuvudet. Dessutom lanserar förbundet en ny hemsida
(adressen är dock densamma som tidigare,
www.sjungikyrkan.nu).
Jag är ingen vän av totala omgörningar.
Jag ogillar livsmedelsbutiker som flyttar
runt maten stup i kvarten så att jag inget
hittar och när en tidning stolt presenterar
sin helt nya layout och struktur och berät-
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Förhoppningsvis kan många
ändå känna igen sig och tänka
att den är en god symbol för
kyrkosången.
tar om dess förträfflighet blir jag bara frustrerad över att jag inte känner igen mig. Av
egen erfarenhet vet jag att det sällan handlar om att ge läsarna bättre service – vilket
de stora orden brukar handla om – utan
om en ny (chef)redaktörs ego och behov av
att sätta sin egen prägel.
Mitt ego gav jag utlopp för när jag började som redaktör för Kyrkokörjournalen

för några år sedan, så numera blir det bara
små förändringar. Ett nytt tidningshuvud är
visserligen en stor sak, men i övrigt är det
mesta sig likt.
Från början var tanken kring Sveriges
Kyrkosångsförbunds logotyp att den skulle
förändras bara lite. Men den ville liksom
bli helomgjord, så nu finns bara färgen kvar
sedan tidigare. Förhoppningsvis kan många
ändå känna igen sig och tänka att den är
en god symbol för kyrkosången. Förhoppningsvis är det också många av Kyrkosångsförbundets delförbund som låter göra
egna logotyper med samma symbol, så att
vi tydligare visar att vi hör samman.
Hemsidan kan dock ingen människa
känna igen sig i. Ingenting finns kvar från
den gamla. Det lär ta ett tag för besökarna
att hitta, en och annan kommer kanske
att bli frustrerad. Men efter att jag nu har
jobbat med den och vant mig tycker jag
mycket om den. Den är snygg och enkel
och nu är all information dessutom fräsch
och uppdaterad.
Välkommen till ett nytt år med Kyrkokörjournalen och Sveriges Kyrkosångsförbund!
Marita Sköldberg
Redaktör
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Körsångaren

Boel Eriksson Åsbäcken och Kristine Eriksson

Sida vid sida
i kören och livet
Först när de började sjunga i kör
igen förstod systrarna Eriksson hur
mycket de hade saknat det.
– Kanske hade jag inte mått så dåligt om jag hade fortsatt, säger storasyster Boel. Körsång är den bästa
medicinen.
Lillasyster Kristine berättar om utanförskap
och bokstavskombinationer och att hon
inte kan prata med någon om sina problem.
– De hamnar i hinken i magen, säger
hon och pekar. I kören tömdes hinken, där
fick jag ut mina känslor, men när jag inte
sjöng i kör så tömdes den inte.
Båda pratar engagerat om körens stora
betydelse för deras läkningsprocesser och
mälmående.
– Att det är bra för själen är lättare att
förstå, men att sjunga är också det allra
bästa för kroppen, då släpper spänningarna, menar Boel som bland annat haft
mycket nackproblem.

Håller ihop
Vi träffas på ett kafé i Eskilstuna där systrarna bor, tre minuter ifrån varandra. Fast
hemma, det är i Julita där de växte upp.
– Min man och jag letar efter hus, och
vi tittar faktiskt i Julita. Men då blir det
svårt med Krisse, säger Boel och tittar på
sin syster.
– Jag har inte bil eller körkort, så jag är
beroende av Boel för att komma till kören,
förklarar Kristine.
Systrarna håller ihop i vått och torrt.
Under några år bodde Kristine tre mil bort.
Det var alldeles för långt, tycker de båda.
Också i kyrkokören hänger de ihop.
– I alla år har vi stått sida vid sida. De få
gånger som vi inte har hamnat bredvid var-
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andra har det känts
”hallå, var är min
andra hälft”, säger
Kristine.

Hög tröskel

Boel Eriksson Åsbäcken och Kristine Eriksson.

De började i barnkören i Julita så snart de fick och efter några år blev det ungdomskören. Vid ett kantorsbyte las den ner och samtidigt flyttade
Boel till Eskilstuna. En decennielång körpaus inleddes för systrarna. Livet rullade
på och tröskeln att börja i en kör med idel
okända människor var för stor.
Då och då sjöng de två tillsammans
på begravningar och andra tillställningar.
De senaste julaftnarna har de tillsammans
med en tredje tjej från kyrkokören sjungit
först på äldreboendet i Julita, därefter på
krubbgudstjänsten i kyrkan.
Boels och Kristines föräldrar har hela
tiden sjungit i Julita kyrkokör. Till julen för
fyra år sedan fick systrarna frågan om de
inte kunde vara med bara på körens julkonsert. Det var så kul så de fortsatte och
nu åker de så många tisdagskvällar de kan
de 40 minuterna till Julita.

– Några i kören har skrivit en ny text
till en julsång från Puerto Rico som vi har
sjungit. Det blir lite andra sånger också
inspirerade från andra länder.
Veckan därpå sjunger kören igen, i en
Alla hjärtans dag-gudstjänst.
– Vi hade en kärlekskonsert för ett par
år sedan, berättar Kristine.
– Det handlade framför allt om vänskap,
gemenskap, samhörighet, fyller Boel i. Det
är så härligt att sjunga sådana låtar, det är
det som kören är bra på.
Text och foto: Marita Sköldberg

Boel och Kristine
Sjunger i: Julita kyrkokör
Körsångare sedan: Boel 1989, Kristine 1991
Stämma: Sopran (Kristine funderar på
att gå över till alt)
Bor: Eskilstuna
Familj: Mamma, pappa, storebror med
familj. Boel är gift, Kristine sambo

Känsla och glädje
Julita kyrkokör består av 15 körsångare mellan 22 och 91 år. De flesta har varit
med länge, men kören utvecklas, menar
Boel och Kristine. På senare tid har det blivit mer arbete med texter och att lära sig
utantill, och många låtar från andra länder,
med häftigare rytmer.
– Där vi inte ska sjunga så vackert utan
hitta känslan och glädjen, säger Boel.
Det kommer väl till pass när kören på
fastlagssöndagen ska medverka i karnevalen som kyrkan i Julita ordnar.
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Nyheter

Samlade en halv
miljon till flyktingar

ChoralAid-insamlingen, som Gustaf Sjökvists kammarkör tog initiativ till i september, hade vid insamlingens slut vid
årsskiftet samlat in nästan en halv miljon
kronor. Pengarna går till FN:s flyktingorgan UNHCR.
Kammarkören uppmanade Sveriges
körer att skänka 100 kronor per körsångare och insamlingsmålet var en miljon
kronor. Omkring 120 körer samt ett 40-tal
enskilda personer och andra aktörer har
deltagit i insamlingen.

Unga Musikanter
ordnar körfestival

Den 27 maj inleds MusikRUM i Västerås
med blåsorkestertävling och körmästerskap. Utöver de två tävlingarna består
MusikRUM, som arrangeras 27–29 maj av
Riksförbundet Unga Musikanter, av fem
delfestivaler, varav en är en körfestival.
Till varje festival anordnas olika
workshops och framträdanden. Alla deltagare erbjuds också att spela eller sjunga på
stan under lördagen, då det även arrangeras en parad, samt att delta i söndagens
stora avslutningskonsert.
Körmästerskapet är indelat i fem klasser: diskantkör i tre åldersgrupper och
blandad kör för de två äldre. En deltagande
kör ska ha minst tio deltagare och repertoaren, 10–15 minuter, ska bestå av minst
två olika genrer och epoker. Vinnare koras
i MusikRUMs välkomstkonsert i Västerås
konserthus samma kväll.
MusikRUM Västerås arrangeras årligen sedan 2009 och brukar locka totalt
2000-3000 deltagande musicerande ungdomar. Sista anmälningsdag till festivalen
är 1 mars och till körmästerskapet 12 april.

SKsf Förlag nedlagt

Sveriges Kyrkosångsförbund har lagt ner
SKsf Förlag. Förlagsverksamheten har
de senaste åren i stort sett legat på is och
förbundets notutgivning har i stället skett
genom Wessmans Musikförlag, men med
namnet SKsf Förlag bibehållet.
Även fortsättningsvis kommer Sveriges
Kyrkosångsförbund då och då att beställa
och ge ut musik, men inte i eget förlag.
Wessmans fortsätter att sälja redan utgivna
noter.
Rent tekniskt har företaget sålts, men
det har bytt såväl namn som inriktning på
verksamheten.

4

Ny forskningsstudie:

Unga körsångare –
åskådare i gudstjänsten
Att delta i gudstjänsten leder inte
automatiskt till delaktighet. Det
blev uppenbart i religionspedagogen Caroline Gustavssons intervjustudie med unga vuxna kyrkokörsångare.
– Det är ett så vackert tal om delaktighet i kyrkan, men det behöver
problematiseras.
Körsångare och gudstjänst är en vanlig
kombination i verkligheten, men ovanlig
i forskningssammanhang. Caroline Gustavsson, lektor i religionspedagogik vid
Teologiska Högskolan i Stockholm, har nu
bidragit till att ändra på det med sin nyss
utgivna forskningsstudie Delaktighetens
kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning
(Artos 2016).
Delaktigheten i gudstjänsten visade
sig vara relativt liten hos de 14 körsångare
mellan 19 och 40 år som Caroline intervjuat. Ytterst få deltog i nattvarden och de
flesta kände sig frånvarande vid åtskilliga
moment i gudstjänsten som de till stor del
upplevde som tråkig.
Hos flera av de yngre körsångarna
framstod ”de äldre” i gudstjänsten som
stela och formella och som en annan
grupp. Detta trots att kyrkokörerna är
åldersblandade i sig.
– ”De äldre” blir en benämning av det
som de här körsångarna inte kan identifiera sig med. Det handlar egentligen inte
om ålder utan om förhållningssätt och det

Caroline Gustavssons har forskat om körsångare.

I studien framkommer att de intervjuade körsångarnas sätt att värdera kören och
gudstjänsten påverkas starkt av deras sammanhang utanför kyrkan. Kören upplevs av
andra i deras omgivning inte som ”religiös”.
– De behöver inte försvara kören. Men
att till exempel delta i nattvarden blir för
religiöst.

Körsångare passande grupp

I sin doktorsavhandling från 2013 undersökte Caroline Gustavsson skillnader i hur
troende och icke troende unga människor
såg på meningsskapande. När hon fick
en postdok-tjänst vid Svenska kyrkans
forskningsenhet – som en del i en större
forskningssatsning kring
meningsskapande läran”Prästerna är däruppe. De kommer in med sina fina
de – inriktade hon sig på
dräkter och skiljer sig från oss och de talar på ett annat
gudstjänsten.
sätt och det är ordningen ska vara exakt så här ’och nu
– Statistiken visar att
ska vi ställa oss upp, nu ska vi sätta oss ner, nu ska vi
gudstjänstdeltagandet
sjunga det här, nu ska vi tillsammans …’. Alltså formatet
går ner och kyrkan har
för mig är extremt stelt.”
svårt att nå gruppen unga
Körsångarcitat från boken Delaktighetens kris
vuxna. Jag blev nyfiken på
körsångarna, de är väldigt
gäller både präster och andra gudstjänstdelpåverkade av vår tids syn på religion men
tagare, säger Caroline.
är samtidigt regelbundna gudstjänstbesöSkillnaden i upplevd delaktighet i kören
kare.
och i gudstjänsten var mycket stor. I gudsVia en statistiskt säkerställd webbenkät
tjänsten blev körsångarna till stor del åskåoch olika urvalsomgångar intervjuade
dare förutom när de sjöng.
Caroline till slut 14 körsångare i fyra för– I kören får de engagera sig, de får en
samlingar, en i glesbygd, en i mindre stad,
viss ”makt”, de brottas med texterna.
en i större stad och en i förort. En viktig
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Ointresset handlar inte heller om otro, utan
musiker, präster och körsångare, att utifrån
om misstro.
en skrivning i kyrkoordningen reflektera
över hur människors erfarenheter och livsÖnskar fortsatta samtal
frågor ges en plats i gudstjänsten. Knappast
någon tyckte att så skedde.
Caroline hoppas att hennes studie ska vara
Körsångarna fick bland annat också
underlag för fortsatta samtal om gudstjänsbedöma hur meningsfulla de olika
ten och om identitet. Hon brinner för relidelarna i gudstjänsten kändes för
gionspedagogikens plats inom prästutbild”De går ut i sakristian och har en bön tror jag
dem personligen och hur närvaningen.
för gudstjänsten eller för att det ska bli bra. Där
rande de var. Närvaron var störst
– Man har tagit bort religionspedagogik
skulle jag känna att vi blir inte inkluderade. Vi är
vid klockringning, predikan och
som obligatoriskt moment på grundutbildaktörer i gudstjänsten men på något sätt är vi
välsignelsen, medan frånvaron var
ningen, det tycker jag är fel väg att gå.
ändå inte det.”
störst
vid
inledningsordet,
textläsNågon fortsatt forskning kring körsångare
Körsångarcitat från boken Delaktighetens kris
ningarna och kyrkans förbön.
och/eller gudstjänster finns inte planerad.
Caroline tror att det som kan
– Money, money, money sjunger hon.
förändra de unga körsångarnas känsla av
Men hon skulle gärna vilja forska vidare.
kyrkomusiker inför gudstjänsterna, som
odelaktighet handlar om jämlikhet. Främst
– Att som forskare få följa en process
hon själv deltog i, och körsångarna efteråt.
prästerna behöver pröva sin roll i gudsnär en församling prövar att gestalta gudsDet fanns uppenbara skillnader mellan
tjänsten – där har sådant
prästerna och kyrkomusikerna.
som kläder och placering
– Prästerna ser mer till det generella
Om fridshälsningen:
i kyrkorummet betydelse
medan kyrkomusikerna ser individerna i
”
Ska
man liksom vända sig, ta i hand i den bredvid eller ska
– och även hitta arenor
det unisona. De måste göra det musikaliskt
man
inte och några gör det. Nej jag stirrade ner i golvet
utanför gudstjänsten för
i kören, men de tycks göra det också i relaidag
för
att jag … Det där är jättejobbigt.”
att möta människor ”i en
tion till gudstjänsterna.
Körsångarcitat från boken Delaktighetens kris
relation mellan jämlikar”.
– Jag blev riktigt berörd av kyrkomu– Men det utmanar
sikernas engagemang för sina körsångare.
ens egen roll och syn på kallelse.
Att de har den här diakonala uppgiften,
tjänsten på ett nytt sätt hade varit spän– Vi avfärdar ofta ointresse för gudstjänsdet var starkt.
nande. Identitet, prästens och kyrkomusiten som okunskap, säger Caroline, men det
kerns, vore också spännande att utforska.
Ingen plats för egna erfarenheter
handlar inte om att körsångare är okunniga,
de har god kunskap framför allt om liturgi.
Caroline bad de intervjuade, både kyrkoText och foto: Marita Sköldberg
förutsättning var att de medverkande sjöng
i kyrkokörer som deltog regelbundet i
gudstjänster.
Hon ville också förstå de visioner som
prästerna och musikerna hade inför gudstjänsten. Därför intervjuade hon präst och
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Två  konserter  i  Ransäter  och  Sunne
Anmälan:  Fr.o.m.  1  februari  2016  på  www.geijerskolan.se  
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Kyrkoåret

Presentation av medverkande

Kyrkoåret

Under 2016 kommer Körjournalen att innehålla en serie om kyrkoåret,
en del i varje nummer. Här presenteras de medverkande i serien.

Artiklarna

Repertoartipsen

Illustrationerna

Jan-Olof Johansson,
som skriver artiklarna i kyrkoårsserien,
är förbundsordförande i Sveriges
Kyrkosångsförbund.
Han har tidigare varit domprost och
därefter biskop i
Växjö stift och har
Foto: Maria Kenstam
även varit ordförande i Växjö stifts kyrkosångsförbund. Han är
sångare och brukspianist och sjunger varje
år Julevangeliet på medeltida evangelieton. Han har sjungit Jesus i Johannespassionen och var en gång i tiden ledare för Choralerna, en av Sveriges första gospelkörer.
– Jag är lite ”allfixare” på något sätt. Det
jag brinner särskilt för, förutom sången, är
Den Gode Herdens skola i Betlehem som
drivs av Svenska Jerusalemsföreningen där
jag är ordförande.

Sabina Nilsson, som
ger repertoartipsen
i kyrkoårsserien, är
organist och körledare för den blandade kören VocAle
och damkören Vox
Feminale i Starrkärr
Kilanda församling i Ale kommun
nordost om Göteborg. Där har hon varit
kyrkomusiker under drygt 20 år. Hon har
tidigare också lett barnkörer och gospelkör.
– Som körledare är jag ständigt på jakt
efter körsånger som passar till söndagens
tema för kyrkoåret. För att sångarna ska
känna sig ”taggade” blandar jag sådant de
sjungit tidigare med en hel del nytt. Det är
en ständig balansgång att hitta rätt nivå, det
får inte vara för enkelt, då tröttnar sångarna, men det får inte vara så svårt att de
blir missmodiga. Det är viktigt att de känner att de lyckas göra fin musik av noterna.

Clara Romberg,
som gör illustrationer av altarblommor till kyrkoårsserien, bor i
Vejbystrand i Skåne
och har alltid varit
fascinerad av att avbilda.
– Kreativiteten,
det konstnärliga och naturen med blommor och djur har varit ständigt närvarande
under uppväxten, med en mamma som
bland annat hållit kurser i blomstersmyckning för kyrkopersonal, inte sällan med
mig som entusiastisk ”assistent”.
Clara använder sig främst av blyerts och
färgpennor, men senaste året har hon även
textat Series Pastorum för kyrkorna i Klippans pastorat och fått lära sig tekniken för
att använda bladguld.
För några år sedan fick hon uppdraget
att illustrera boken Ett solidariskt altarbord
som Kirsebergs församling i Malmö gav
ut 2012. Några av illustrationerna i Kyrkokörjournalens kyrkoårsserie är hämtade
ur denna bok, några är gjorda särskilt för
tidningen. Ett solidariskt altarbord vill
inspirera till dukning av altarbordet utifrån
en solidarisk livshållning, med blommor
odlade i församlingens egen trädgård eller
på annat miljövänligt sätt och med bidrag
från närliggande natur.

www.sjungikyrkan.nu
Prenumerera på
Kyrkokörjournalen!
Kontakta kamrern:
ekonomi@sjungikyrkan.nu eller
072-7271212

ENGLUNDS
TIDIG MUSIK

La Chorale, Arnäs församling
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Boka 10 - 17 juli
för sommarkurs på
Château du Reclos, Provence

Vi syr och formger
kläder för din kör!

Tema:
Tidig engelsk musik av
Taverner, Byrd och Morley.

Tel. 031-40 40 30
info@brohallochson.com
www.brohallochson.com

englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89
www.tidigmusik.se

Få besök av körpedagogen
Birgitta Rosenquist Brorson är nationell körpedagog på Sveriges Kyrkosångsförbund. Hon reser gärna ut till
församlingar och håller i kördagar. Församlingen betalar resa och uppehälle
samt 3 000:- per dag om kören är medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. För
icke medlemmar är priset 6 000:- per
dag. Birgitta nås på brb@sjungikyrkan.nu
och 070-6514188.
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Fastan – 40 dagar av besinning
Första, andra och tredje söndagen i fastan skall altarblommorna vara violetta. På bilden
en enkel violett Helleborus i
vinterkala slånkvistar. Helleborus, eller julros, kan odlas på
de flesta kyrkogårdar och finns
även att köpa i snitt. Alternativa blommor kan vara violetta
anemoner eller tulpaner. Slån
kan bytas ut mot andra vinterkala kvistar, exempelvis äppelgrenar. Alkvistar passar fint
med tulpaner.

”Vad är det som gör den här kvällen annorlunda än alla andra kvällar? Alla andra
kvällar äter vi både syrat och osyrat bröd,
men ikväll bara osyrat, … och ikväll bara
bittra örter…” Så frågar det yngsta barnet i
en judisk familj när man inleder påskmåltiden på Sederafton i den judiska påsken.
Och far i huset svarar: ”Vi var Faraos
slavar i Egypten men Gud förde oss ut därifrån…” Så fortsätter måltiden med att man
läser om vandringen, som tog fyrtio år,
genom öknen till det förlovade landet.
Talet 40 är ett tal som kommer igen i
Jesu liv. Så många dagar och nätter fastade
han i öknen. Och på fyrtionde dagen efter
sin uppståndelse gjorde han sin himmelsfärd.

Föregås av fest
Den kristna fastetiden är fyrtio dagar. Dagarna då man lagar till fasta – fastlagstiden
– är glädje- och festdagar, karneval (som
betyder farväl till köttet), särskilt den tredje och sista, Fettisdagen. Därav Fettisdagsoch Fastlagsbulle.
Fasta är ett vanligt inslag i religioner. Det är en förberedelsetid. En tid av
besinning och inre samling men inte bara
något för den enskilde. Fastan är också
medmänsklighet. Ett uttryck för detta i vår
kyrka är att fastetiden är en stor insamlingsperiod för Svenska kyrkans internationella arbete.
Inom islam bryter man fastan mellan
solens nedgång och uppgång. I den kristna
traditionen bryts fastan på söndagarna.
Söndagen är festdag året om då det var på
en söndag, den första veckodagen, som
Jesus uppstod. Fredagarna är fastedag eftersom det var Jesu dödsdag. Även onsdag är
en fastedag då det var den dag Judas Iskariot gick till översteprästerna och erbjöd sig
att utlämna Jesus.

Ingen enkel väg
Inom de katolska och ortodoxa kyrkofamiljerna är det vanligt att man praktiserar fasta och avstår åtminstone från att äta kött. I
protestantiska traditioner som i vår lutherska är det inte lika vanligt. Vi har mer betonat vikten av en andlig fasta och att kunna
avstå från det man har för att ge till andra.
Ämnet för Fastlagssöndagen är Kärlekens väg. Det låter vackert och nästan
romantiskt. Men det kommer att visa sig att
det inte är den enklaste vägen. Denna väg
eller fastevandring är kantad av svårigheter.
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Illustration: Clara Romberg

De uttrycks med söndagarnas ämnen som
Prövningens stund, Den kämpande tron
och Kampen mot ondskan. Men vägen
leder till slut ändå fram till kärlekens och
livets seger. Som en ny ansats halvvägs
kommer Midfastosöndagen med ämnet
Livets bröd. Ett bröd som delas och räcker
åt alla. Det ger förnyat hopp.

Musik i moll
Musiken är karaktäristisk denna tid. Psalmerna går ofta i moll och texterna i sångerna är ofta djupt existentiella och tränger
fram ur själens dolda djup. Och det som
inte orden räcker till för uttrycker musiken.
Detta är tiden för passionsmusiken, oratorier om Jesu lidande, där bibeltexternas
dramatik lyfts fram i och av musiken.

Fakta fastan
Fastetiden inleds med Askonsdagen
och varar till påsknatten. Den föregås
av Fastlagen med Fastlagssöndagen,
Blåmåndagen och Fettisdagen. Liturgisk färg är blå eller violett.
Den näst sista veckan kallas Passionstiden och inleds med Femte söndagen i
fastan, som utgår i år då Jungfru Marie
bebådelsedag firas. Den sista veckan
från Palmsöndagen kallas för Stilla
veckan.
Varje söndag i fastan har också ett
latinskt namn. Det är inledningsorden
till det medeltida introitus, en sjungen
bibeltext som inledning av mässan. För
en del av söndagarna är den texten numera söndagens psaltarpsalm.

Det judiska folket har tolkat och förstått
sin historia och sitt liv utifrån sin påskberättelse. På samma sätt ger den kristna
fastetidens texter och musik ett mönster för
att kunna se och tolka sitt liv som en vandring i både mot- och medgång men där
tron på att ljuset bryter fram i mörkret och
livet segrar till sist är det som bär. Om detta
kommer påsktiden att handla.
Jan-Olof Johansson

Förslag till körrepertoar
i fastetid
av Sabina Nilsson
Barnkör, enkel
Erhard Wikfeldt: Vackra törnrosbuske. Ackord. (Verbum, Kyrksång)
SA, ganska enkel
Harald Fryklöf: Han på korset. Piano/
orgel. (Wessmans, 901016)
SSA, något svårare
Kerstin Evén: Min Gud, min Gud.
A cappella. (Sensus körmusik nr. 823,
Gehrmans)
SAB, enkel
Elisabeth Edström: Du Herre känner
mig. Piano. (Wessmans, 9461)
SAB, något svårare
Johann Sebastian Bach/arr Alan Ridout: O Jesus. A cappella. (Sensus
körmusik 519, Gehrmans)
SATB, ganska enkel
Jerker Leijon: Kärlekens väg. A cappella. (Wessmans, 9917)
SATB, något svårare
Dana Mengel: Låt mig vid korset
dröja. Piano. (Sensus körmusik
nr 712, Gehrmans)
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Kyrkan bjuder in till
i Skanör

karneval

Karnevalståg, gudstjänst och fest,
allt till härliga sambatoner. Så firas
fastlagssöndagen i Skanör-Falsterbo. Svenska kyrkan står bakom karnevalen som nu fyller fem.
För några år sedan besökte Anna Gustafsson, församlingspedagog i Skanör-Falsterbo
församling, sina släktingar i Basel i Schweiz
mitt under stadens stora festliga karneval
och blev inspirerad att skapa en sån folkfest
på hemmaplan.
Så på fastlagssöndagen 2012 drog det
första karnevalståget genom Skanörs centrum, från Ica-butiken till kyrkan, och har
så gjort varje fastlagssöndag sedan dess.
Alla i arbetslaget klär ut sig, liksom konfirmanderna och alla andra som vill. Med
åren har deltagarna blivit fler, men konceptet är detsamma: först karnevalståg, sedan
gudstjänst och därefter fest i församlingsgården med fastlagsbullar, mer sambamusik och piñata-sönderslagning.

Men före fastan är det fest.
– Det är bra om vi kan sätta fastan på
kartan med en fest som går i kärlekens
tecken.
Målet är att sprida karnevalen så att fler
blir engagerade. Ica-handlaren subventionerar redan nu fastlagsbullarna till festen
och gästgivargården serverar karnevalslunch senare på dagen. Fler deltagare har

det också blivit, förra året var de omkring
300 i kyrkan och Anna Gustafssons
bedömning är att ungefär hälften var med
i tåget.
– Alla vet nu att det är karnevalsdag och
folk öppnar sina fönster när tåget går förbi.
Text: Marita Sköldberg
Foto: Johan Törnqvist-Sandelius

... eller

farväl

kött!

Eld, samba och clowneri
– Vi stänger av gatan och går med facklor
och sambamusik till kyrkan, berättar Anna
Gustafsson. I år är Malmö Brassband med.
Det är också scenkonstnärer med i tåget, en
eldblåsare och en clown – de var med förra
året också.
Därefter blir det gudstjänst inne i kyrkan, genomsyrad av fastlagssöndagens
tema Kärlekens väg. Att Svenska kyrkans
fastekampanj inleds manifesteras också.
I gudstjänsten medverkar två körer:
Ungdomskören och Margaretakören,
som församlingens kyrkokör heter. De
ska sjunga varsin sång och så tillsammans
Kärlekens tid av Benny Andersson. Brassbandet medverkar också i gudstjänsten,
och kören lär vara karnevalistiskt färgglad.
Sångarna har ju först gått med i tåget.

Vårstädning
Det är många som inte känner till fastan,
menar Anna Gustafsson, som gärna vill
fästa mer uppmärksamhet på denna tid.
– Det är lite av att vårstäda, vårstäda
vårt inre. Det är eftertankens tid: Hur kan
jag hjälpa andra mer, vad gör jag med min
tid?
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Fastan
Svenska kyrkan i Skanör-Falsterbo arrangerar karneval på fastlagssöndagen. Här är bilder från förra året.
Foto: Johan Törnqvist-Sandelius

Fakta karneval

Karneval är ursprungligen benämningen på den sista tiden före
fastan, fastlagen. Ordet kommer
av det latinska uttrycket carne
vale som betyder ”farväl kött”.
Denna tid fylls av mat och fester.
Karnevalerna har förekommit
sedan Medeltiden, främst i större
städer med stark romersk-katolsk
tradition. Till de mest besökta och
omtalade karnevalerna i världen
räknas de i Rio de Janeiro, Trinidad och Tobago, Montreal, Mardi
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Gras i New Orleans och Notting
Hill i London.
Under katolsk tid firade svenskarna fastlagen med utklädningsupptåg. Efter reformationen
försvann karnevalerna från de
protestantiska länderna. Traditionen fick ett uppsving i Sverige
under senare delen av 1900-talet,
men i Norden är det kallt under
fastlagstiden, och de flesta karnevaler anordnas därför längre fram
under våren och sommaren, utan
anknytning till kyrkoåret.
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Kyrkoåret tema
för barnkörer

I Borensbergs pastorat i Östergötland firas
Alla hjärtans dag med barnkörmusik.
Dagen före, den 13 februari, samlas pastoratets barnkörer – omkring 50 barn – till
en barnkördag i Varv och Styra kyrka. Barnen kommer att sjunga ur Ellinor Wimans
material Att älska är gratis, som innehåller
sånger för ”udda söndagar” i kyrkoåret.
Temat för dagen och den avslutande konserten är således kyrkoåret, vilket kommer
att gestaltas med sånger och dramatiseringar. En kompgrupp med slagverk, flöjt,
bas och gitarr är med.
Dagen därpå, Alla hjärtans dag, firas
pastoratsmässa i Lönsås kyrka, och då
kommer barnen att framföra delar av
samma material.

Fastepsalmer
i Västeråsdomen

Den 28 februari blir det psalmsång i Fastan i Västerås domkyrka. Seniorkörer i
Västerås pastorat utgör kören som leder
psalmsången och även sjunger några
körarrangemang. Församlingen deltar
aktivt i sången. Det blir en blandning av
mer och mindre kända fastepsalmer, från
kyrkans första århundrade till nyskrivet,
sammanvävda av prästens kommentarer.

Fastemusik varje
lördag i Tranås

Svenska kyrkan i Tranås har en lång rad
aktiviteter under fastan. Måndag, tisdag,
torsdag och fredag klockan kvart över nio
är det morgonbön i fastan under hela fasteperioden. Vegetariska kyrkluncher varje
onsdag blandas med bland annat föreläsningar och bibelsamtal och, inte minst,
fastemusik.
Varje lördag i fastan, från 13 februari
till och med 19 mars, blir det Fastemusik
i Tranås kyrka, alltid med insamling till
förmån för Svenska kyrkans fastekampanj.
Alla lördagar är fastemusiken klockan
17, förutom den 19 mars, då serien avslutas
med Earth Hour klockan 20 i en nedsläckt
kyrka. Den gången medverkar flera körer i
pastoratet som består av tre församlingar.
Under de andra lördagarna blir det
bland annat öppen scen, barnkörkonsert
samt psalmkväll med två kyrkokörer och
hornmusikkår.
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Maria-klassiker får nya
toner och svensk text
På Palmsöndagen uruppförs Dag
Lundins Stabat Mater i Simrishamns
kyrka. Resan dit började i Ludvika
för närmare 40 år sedan, har gått
via Strängnäs och, inte minst, en annons på Blocket.

”Det är min absoluta övertygelse att det knappt finns en
människa som kan latin. En
text som målar någonting
måste folk förstå. ”

I ledningen för Stabat Mater-projektet står
kyrkomusikern Villemo Carlsson i Simrishamn. Hon har beställt verket och satt
ihop en projektkör. Stråkorkester, flöjt och
sopransolist gör sällskap med kören, 24
sångare från olika håll i Skåne. En av dem
är Karin Grönvall i Skillinge strax söder om
Simrishamn. Hon läste om projektet i tidningen.
– Jag har en väninna som redan hade
anmält sig och jag var inte svår att övertala.
Jag är en obotlig körsångare, jag är med i
tre körer.
Två av körerna är kyrkokörer, en är
profan. Karin har sjungit flera stora verk,
bland annat Pergolesis Stabat Mater, och
den profana kören har uruppfört flera kortare stycken av en kompositör som är med
i kören. Men hon har aldrig tidigare varit
med och uruppfört ett större verk. Det är
roligt att arbeta med ett helt verk menar
hon, och hon tycker om musiken.
– Den är inte lik någonting jag har
sjungit tidigare. Själva stämmorna är inte
svåra, men när man sätter ihop dem, då
kräver det extra mycket koncentration.

Dag Lundin, tonsättare

För en bred publik
– Jag har gjort en kammarmusikalisk version, berättar Dag Lundin om sitt verk. Det
finns en enkel svensk vismelodik i den. Det
är medvetet skrivet för den större publiken.
Dag Lundin beskriver sin musik som
tonal och harmonisk, det är dur och moll
och tillgängligt. Han har hittills inte hört
en ton av verket. Han blir ofta uppringd av
musiker som ska göra hans musik, berättar
han, de frågar hur snabbt det ska gå.
– Då brukar jag säga att tänk att jag har
varit död i 150 år, då får du ta tempot själv.
Men när det är dags för uruppförandet
reser Dag de sju timmarna från Strängnäs
ner till Simrishamn för att vara med.
– Det har jag som princip, är det trevliga
musiker ska jag efter bästa förmåga åka dit
och lyssna. Det är jättespännande.

Blocket förde dem samman
Det var en annons på Blocket som förde dem samman, tonsättaren Dag Lundin
i Strängnäs och kyrkomusikern Villemo
Carlsson i Simrishamn. Dags dotter som
heter Villemo hade satt in en annons och
den som ringde på annonsen hade samma
ovanliga namn. De blev vänner direkt på
telefon. Köparen, kyrkomusikern Villemo,
fick veta att pappan till säljaren Villemo
skrev musik. Och på den vägen är det. Dag
och Villemo (kyrkomusikern) har haft två
konserter ihop i Simrishamns kyrka och på
Villemos fråga om Dag ville skriva för hennes kör blev svaret så småningom ett Stabat
Mater. Med svensk text.
– Det är min absoluta övertygelse att det
knappt finns en människa som kan latin.
En text som målar någonting måste folk
förstå.
Så Dag sökte på nätet efter svenska över-

Fakta Stabat Mater

Texten Stabat Mater (Modern stod) tillskrivs den italienske franciskanmunken
Jacopone da Todi (ca 1230–1306). Den
handlar om Jesus mors lidande och
finns sedan 1700-talet med i den katolska liturgin.
En lång rad kompositörer har tonsatt
dikten, de flesta på latin. De förmodligen mest framförda Stabat Mater-tonsättningarna är gjorda av Giovanni
Battista Pergolesi och Antonin Dvorak,
men även Haydn, Vivaldi och Verdi tillhör dem som har tonsatt dikten. Bland
nutida Stabat Mater finns de av Arvo
Pärt och Karl Jenkins.
Dag Lundins tonsättning med Ulf
Swedjemarks text kommer efter den
20 mars att kunna hyras av Simrishamns pastorat.
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sättningar av Stabat Mater och hittade Ulf
Swedjemarks som han tyckte mycket om.
Ett par mejl och tillståndet var klart.

Beställd av Borgljung
Ulf Swedjemarks text inleds med orden
”Modern stod så djupt bedrövad bredvid
korset tårbedövad medan sonen hängde där”. Han skrev den redan i slutet av
1970-talet. Ulf var under många år lärare
i klassiska språk i Ludvika. I samma stad
fanns kyrkomusikern Bertil Borgljung som
hade stora ambitioner med sin Ludvika
Oratoriekör. Av Ulf beställde han översättningar till flera stora verks latinska texter,
däribland Stabat Mater.
– Just när det gäller Stabat Mater fick jag
för mig att bibehålla originalets versmått
inklusive rimflätning. På det hela taget är
jag nöjd med slutresultatet, säger Ulf snart
40 år senare.
Det var till Pergolesis Stabat Mater-musik han gjorde översättningen. Den framfördes sedan av oratoriekören, och av flera
andra körer.
– Det står fritt för vilken kör som helst
att använda min översättning till Pergolesis
musik, berättar Ulf.
Men nu får översättningen för första
gången liv i en ny tonsättning.

Körledaren dragplåster
– I vissa fall är det svår gammalsvenska,
men det gör inget, tycker Anitha Servin
som är med i kören.
För länge sedan i hennes omkring
65-åriga körliv sjöng Anitha Servin just
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"Det här är annorlunda,
andra harmonier, det blir en
annan utmaning.”
Anitha Servin, körsångare

Pergolesis Stabat Mater.
– Det här är annorlunda, andra harmonier, det blir en annan utmaning, säger
hon.
Anitha är en av sex i projektkören som
reser till Simrishamn från Hörby. I höstas
övade kören vid fyra tillfällen, i vår avsätter
de varannan lördag fram till uruppförandet.
Det är Villemo Carlsson, körledaren,
som är det stora dragplåstret för Anitha att
vara med i projektet. Anitha sjöng tidigare
under Villemos ledning i Hörby kyrkokör.
– Hon är oerhört duktig på att lyfta upp
körsångare. Jag är så glad att jag får vara
med i detta.
Texten om Maria vid korset beskriver
mycket lidande, men ändå känner Anitha
en stor glädje över att få vara med om och
förmedla upplevelsen vidare till dem som
lyssnar. Och det blir en vändning i musiken.
– Det blir en form av upplösning i den
sista satsen.
Jo, det är så han har tänkt, tonsättaren
Dag Lundin.
– Trots den tragiska handlingen tillåter
jag att slutet är ett ljust ackord i A-dur.
Solen går upp i alla fall.
Text: Marita Sköldberg
Foto: Magnus Danielsson

Fastekampanjen

Svenska kyrkans två stora årliga insamlingskampanjer till det internationella
arbetet är julkampanjen och fastekampanjen. Årets fastekampanj heter
Maträtten – för allas rätt till mat. Den
pågår från fastlagssöndagen 7 februari
till och med palmsöndagen 20 mars.
Insamlingsmålet är 37 miljoner kronor.
Fjolårets fasteinsamling inbringade
drygt 33,6 miljoner kronor, vilket var en
ökning med cirka 600 000 jämfört med
året innan.
Under perioden går tre rikskollekter
till Svenska kyrkans internationella
arbete.
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Psalmjakten nr 1 2016
När du får detta nummer av Kyrkokörjournalen i din hand är vi på väg in i fastetiden, så vi börjar där. Notexempel 1 är
hämtat från en psalm som nog hör till de
mest sjungna under fastetiden:
Från Notexempel 1 hämtar vi två ledtrådar:
Ledtråd 1: Vilket nummer har denna
psalm i vår psalmbok?
Ledtråd 2: Vilken vers är citatet hämtat
från?
Notexempel 2 är kanske lite klurigare eftersom det är hämtat från ett avsnitt mitt i en
psalm som numera inte sjungs så ofta. Vi
som är lite till åren, och har varit med om
äldre mässordningar, har nog ändå denna
psalm i ryggmärgen. Psalmen hade nr 24 i

#
& #

Notexempel 1

œ

Din

Notexempel 2

&b œ

Han



jor

-

œ

Jan Rudérus

œ

œ œ

kär - leks smär - ta



den skänkt

1937 års psalmbok och sjöngs då snart sagt
vid varje gudstjänst.
Från detta notexempel nöjer vi oss med en
ledtråd:
Ledtråd 3: Vilket nummer har psalmen i
nuvarande psalmbok?

Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till Körjournalen, Filipsbol 104,
741 95 Knivsta eller i mejl till kj@sjungikyrkan.nu senast den 1 mars.
Vinnaren får ett exemplar av Psalmernas väg Kommentarer till text

œ

#œ

œ

stor



fröjd

œ

bar

#œ

œ œ œ
du

än



och frid

Svaret på vår psalmjakt får du denna gång
genom följande matematik:
Ledtråd 1 – ledtråd 2 + ledtråd 3 =
numret på den psalm vi söker.
Vi vill alltså veta numret på en psalm
men också: Varifrån kommer tonsättaren,
tillika författaren av originaltexten?

och musik i Den svenska psalmboken, band 1 (Wessmans). Vinnaren
och svaret presenteras i nästa nummer av Körjournalen.

Svar psalmjakt nr 6 2015
Notexempel 1: Psalmen 425 Tidens mått
har fyllts till randen. Citatet hämtat från
vers 5 (en av fyra psalmer i psalmboken
tonsatta av Ingemar Milveden)
Notexempel 2: Psalmen 109 Det susar
genom livets strid. Alla tre verserna slutar
med ”det är advent”.
Notexempel 3: Psalmen 181 Nu är det
morgon. Citatet är från vers 1.

Lösningen: 425 – 109 – 181 = 135
Vinnare av psalmjakten blev denna gång
Astrid Blomqvist i Kälarne, som får ett exemplar av boken Psalmernas väg, band 1.
Grattis!

Psalm 135, Se, vi gå upp
till Jerusalem
I andra samlingen av Paul Nilssons tidigaste publicering av psalmer, Återljud från
Tämplet 1898, ingår texten Se, vi gå upp till
Jerusalem under rubriken ”Fastlagssöndag”.
Psalmen följer med sina fjorton verser, alla
inledda med ett ”se”, lidandehistorien, med
tonvikt på de många exempel på mänsklig svaghet, svek och maktmissbruk denna
erbjuder. Den är i denna gestalt närmast
en långfredagspsalm. Man är redan i Jerusalem. I Paul Nilssons Tilläggsförslag till
1819 års psalmbok 1907 och hans året därpå följande Förslag till reviderad psalmbok

är den avkortad till fyra verser.
Då hade den emellertid redan
tagits upp av Edvard Evers i
dennes tilläggsförslag 1906.
Av 1898 års text återstår 1907
endast den inledande versen
intakt och den avslutande något ändrad. Verserna 2 och 3 är
om- och nyskrivna. Verserna 1,
2 och 4 har här fått sin slutliga
version. Man är nu på väg till
Jerusalem.
Det dröjde emellertid ända
till 1936 innan den togs upp i
ett officiellt psalmboksförslag i
1906 års form. I psalmboksförslaget inför kyrkomötet 1936
var den tredje versen borta
och psalmen reducerad till tre
verser. Det förefaller som om denna vers
vållat problem: ”Se vi gå upp till Jerusalem,
till Lammet på korset slaktat, som gjutit sitt
blod för världens synd, begabbat och föraktat”. I det förslag som utarbetades av kyrkomötets särskilda utskott infogades dock
en ny version av versen, som kom att ingå
i psb 1937. Psalmen övertogs med endast
viss formell justering i psb 1986.
I den danska K Davids Psalter 1627
utgiven av Anders Arrebo används en
variant av melodin till psalm 69 Frells mig
min Gud oc Herre. Arrebo lät lutherska
kyrkovisor och i några fall melodier från

världslig visa ersätta melodierna ur den
franska Psaltartraditionen. Skälen var dels
ett avståndstagande från den reformerta
traditionen, dels att få av de franska melodierna ansågs kända. De flesta av Arrebos
melodier fanns i Thomissons psalmbok
från 1569, men denna melodi tillhör de
sju melodier vilka inte påvisats i tidigare
danska eller tyska källor och sannolikt var
hämtade från samtida världslig vissång.
Ur boken Psalmernas väg, kommentarer till
text och musik i Den svenska psalmboken,
band 1, Per Olof Nisser, Inger Selander, Hans
Bernskiöld, Wessmans Musikförlag

DIN KOMPLETTA NOTHANDEL

www.wessmans.com

Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag

Språk bortom orden centralt
i bredspektrat Vintermöte
Korkövningar, apofatisk teologi,
kraftfull gospel och hopp som kan
födas ur sorg. Allt detta och mycket mer rymdes i årets Vintermöte i
Sigtuna.
Tre gamla bekanta fanns med på talarlistan
under Sveriges Kyrkosångsförbunds Vintermöte i januari. Domkyrkoorganisten i Skara, Reibjörn Carlshamre, var med även förra året och hade nu tagit med sig ett knippe
sånger som han skrivit på senare tid. Däribland ett par tonsättningar av texter skrivna av Christina Lövestam, en annan av
årets medverkande, som nu fick höra dem
för allra första gången. En av sångerna, en
Maria-sång, fanns även med i den konsert
i Mariakyrkan i Sigtuna som ingick under
dagarna. Vintermötesdeltagarna utgjorde
kören som sjöng ett tiotal sånger. En annan
av dem var en helt nyskriven julpsalm av
Lars Åberg med text av Martin Lönnebo.

Mening kan födas
Lars Björklund, kaplan på Sigtunastiftelsen,
återkom också året efter sin debut som Vin-

termötesföreläsare. Han talade om sorg och
hopp bland annat utifrån sina erfarenheter
som sjukhuspräst under mer än 20 år. Nyligen kom hans senaste bok ut, Det som ger
hoppet liv (Libris).
– Om någon frågar mig vad det finns
för mening med det hemska som har hänt,
då är min övertygelse: Det finns ingen
mening, sa han, men med tillägget:

Lars Björklund:

5 förutsättningar för hopp

1
2

Att se verkligheten som den ser ut.

Att inte bli övergiven. Vårt uppdrag
är att gå till den som har det svårt,
själva närvaron är hemligheten.

3

Kärleksfull omsorg. I gemenskap
förstår vi att vi behöver varandra.

4

Att tillåta de känslor som väcks:
vrede, sorg, rädsla, glädje.

5

Att hitta ett språk för det svåra, ett
språk bortom orden.

– Men jag har en stark tilltro till att det
kan födas en mening.
Hans uppdrag är inte att ge hopp och
tröst när allt är svart, utan att ge förutsättningar för att hopp och tröst ska kunna
födas.
Lars Björklund skissade i sin föreläsning
– liksom i boken – på fem förutsättningar
för att hopp ska kunna födas. Den sista, och
kanske viktigaste, är att hitta ett språk för
sorgen, ett språk bortom orden. Det kan
vara genom måleri, sång, dans. Eller genom
lek eller religiösa riter. Och så gav han en
uppmaning.
– Varje påsk leker vi död. Våga då vara i
långfredagen, lek död utan att ta ut påskdagen i förskott.

Gud är mer
Om språk bortom orden talade också förre ärkebiskopen KG Hammar, som besökte
Vintermötet för första gången. Han vill lansera ordet apofatisk, som innebär att Gud
alltid är mer än vad vi kan uttrycka. Detta
ord är också centralt i hans i höstas utkomna bok Släpp fången loss! (Verbum).

Korkträning för läpparna var en av övningarna
under Anti-aging-passet under Vintermötet.
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”De som skrev trosbekännelserna på 300-talet menade
aldrig att vi skulle tro ordagrant”

KG Hammar

– Om vi tar saker bokstavligt blir det
fel, en begränsning. Religionens metaforer
innehåller ett ”mer”, när vi använder dem
ska det bli olika, för vi är olika personer.
Vi kan inspireras av varandra, inte kopiera
varandra.
Han tog de klassiska trosbekännelserna som exempel på hur detta ”mer” har
begränsats.
– De som skrev trosbekännelserna på
300-talet menade aldrig att vi skulle tro
ordagrant, för de stod i en tradition där
Gud alltid var mer än vad vi kan formulera.
Men när tiden går blir det svårt att

bevara det liv som ligger runt begreppen,
menade KG Hammar, och trosbekännelserna har kommit att bli bokstavliga dogmer som alla kristna ska skriva under på.
– Och de sista 100 åren har det kommit
en reaktion på sekulariseringen – fundamentalismen. Den har skapat rädsla och
osäkerhet och kramar bokstäverna mer än
någonsin tidigare.
Kristendomen handlar om något helt
annat än bokstäverna, menar han.
– Det kristna är att se det nerifrån, det
som hela Jesus-berättelsen talar om.

Ny trosbekännelse
Christina Lövestam var präst i Kungälvs
församling när hon i slutet av 1970-talet
formulerade sin trosbekännelse, Jag tror på
en Gud, den som så småningom kom att få
nummer 766 i Den svenska psalmboken.
– Jag tyckte att det var så stora ord med
de gamla trosbekännelserna. Jag skrev för
mig själv.
Hon läste upp den för en vän som också
var präst. Han använde den i en predikan
och efteråt kom människor till honom och
ville ha en kopia. Christina började själv
använda texten, och så spreds den. Den hamnade på pastorn och musikern Jan Mattssons
bord och han tonsatte den. 25 år senare kom
trosbekännelsen in i psalmboken.

av att få sjunga med hela kroppen.
Jonas Engström har bland annat varit
pianist på Glimåkra folkhögskolas gospellinje och projektledare för Stockholm
gospel. Nu arbetar han som körledare,
föreläsare och låtskrivare, med huvudfokus
på gospel. Jonas gav Vintermötesdeltagarna
en resumé av gospelns historia och tycktes
anta att en viss skepsis gentemot gospel
fanns hos en del.
– Jag tror att jag kan hitta en sång som
alla av er skulle gilla, sa han efter att ha
uttryckt en förståelse för att svensk gospel
ofta kan uppfattas som skrikig och tjatig.
– Vi i Sverige är bra på att läsa noter, i
USA är det inte så viktigt, man kör lite på
känsla.
Därför kan en gospelinspelning från
Anti-aging-pedagogen Gunhild Sheike
med Anti-agings upphovskvinna Elisabeth
Bengtson-Opitz i bakgrunden.

Sjunga med hela kroppen

KG Hammar förklarade under sin föreläsning
ordet apofatisk – Gud är alltid mer än det vi
försöker uttrycka.

Ett helt annat språk handlade det om när
Jonas Engström berättade om och ledde
kursdeltagarna i gospel. Orden är oftast på
engelska, men en lika viktig ingrediens är
kroppsspråket. När Jonas var 15 började
han sjunga i en gospelkör.
– Jag minns fortfarande aha-upplevelsen

Anti-agings upphovskvinna Elisabeth Bengtson-Opitz förevisar hur thera-band kan användas i
andningsövningar.

14

Kyrkokörjournalen 1 2016

USA innehålla 28 repriser av refrängen –
eftersom den rätta känslan infann sig. Det
betyder inte att låten ska sjungas med 28
repriser, utan lika gärna fyra, betonade han.
Improvisation – att förvänta sig det
oväntade – är ett av gospelns kännetecken.
Andra är att sjunga utantill och att texten
måste landa i den som sjunger, det måste
vara äkta.
Både utantill, äkta (åtminstone för
många) och med viss improvisation – men
absolut inte 28 repriser – blev det när Jonas

Jonas Engström:
Gospels historia i korthet
• Startade i Chicago 1930, dit många
före detta slavar hade sökt sig efter
slaveriets avskaffande. De tog med sig
spirituals och blues.
• Gospelns fader är Thomas D Dorsey,
i 45 år musiker i Pilgrim Baptist Church
i Chicago. Han kallade sin musik för
Good news in bad times. Han kunde
skriva noter och därför spreds hans
sånger.
• Hammondorgeln kom, den första
1939, och blev en revolution för gospeln. Den är som en enmansorkester
och perfekt för gospelkyrkor som inte
hade råd med kyrkorglar.
• 1960 flyttar gospelns centrum till
USA:s västkust med James Cleveland
som förgrundsgestalt. Elbas ersätter
körens basstämma och gospeln blir
huvudsakligen trestämmig.
• 1990 flyttas centrum till Texas, förgrundsgestalter idag är Kirk Franklin
och Israel Houghton.
• Till Sverige kom gospeln på 1960talet. Kören Joybells, som finns fortfarande, startade i Örebro 1963 och
Choralerna 1968.

”Det finns ingen begränsning
för rösten, den som vårdar sin
röst kan sjunga till sin sista
suck.”
Elisabeth Bengtson-Opitz

senare ledde kören i fyra gospellåtar under
konserten i Mariakyrkan.

Barnmage lektion i andning
Den sista bejublade återkomsten till Vintermötet stod Elisabeth Bengtson-Opitz för,
sångprofessorn från Hamburg vars röstvårdskoncept Anti-aging har spridit sig i
Sverige på senare år. Karin Sundin på Sensus inledde hennes pass.
– För fyra år sedan var jag här och lyssnade på Elisabeth. Då sa vi på Sensus att
det här ska vi göra något av: översätta hennes bok, göra kurser och certifiera pedagoger. Och det har vi gjort.
Till sin hjälp hade Elisabeth således fyra
nyss certifierade Anti-aging-pedagoger,
som gick runt och kontrollerade så att deltagarna utförde övningarna på rätt sätt.
Elisabeth blandade fakta om rösten med
praktiska övningar och dråpliga exempel
från verkligheten, på såväl lyckade som
mindre lyckade körsångsepisoder.
– Titta på barnets mage så får ni en lektion i hur man ska använda sin mage. Barn
kan skrika hur mycket som helst utan att
bli hesa, inledde hon och visade en film på
ett gallskrikande barn.
Men det finns gott hopp även för resten
av livet, förklarade Elisabeth.
– Det finns ingen begränsning för rösten, den som vårdar sin röst kan sjunga till
sin sista suck.
Text och foto: Marita Sköldberg

Elisabeth
Bengtson-Opitz:
Tips för att förbättra
sångkvaliteten
Förbättra en sak i taget:
1 Andningen.
2 Käken.
3 Läpparna.
4 Tungan.
Falsksång kan bero på:
• Att personen inte hör övertonerna.
Gör ett hörseltest.
• Att körsångarna sjunger vokalerna på
olika sätt. Se till att kören får en enhetlig
munöppning.
• Bristande konsonantbildning, särskilt
de tonande konsonanterna som ska
sjungas tydligt och på tonhöjden.
• Bristande koncentration när tonen
ges. Se till att alla lyssnar ordentligt.
Uppsjungningstips:
• Börja uppifrån och ner i uppsjungningsövningar.
• Sjung på korta stavelser i början så
kommer stämläpparna in i elasticitet.
• Prata och spela så lite som möjligt, ge
bara ackorden.
Tips för livet: Sätt ihop ett övningsprogram för rösten som du gör varje
morgon efter tandborstningen.
Lär dig mer: Läs boken Anti Aging för
rösten (Wessmans Musikförlag). Gå en
kurs eller håll utkik efter föreläsningar
och workshops – bland annat ordnar
studieförbundet Sensus kurser för körledare. I mars lanserar Sensus sina nycertifierade Anti-aging-pedagoger som
kan ta uppdrag.

Jonas Engström berättade om gospelns historia och ledde Vintermötesdeltagarna i gospelsång.
Prästen och psalmförfattaren Christina Lövestam berättade under Vintermötet om sitt
skrivande och bakgrunden till några av hennes psalmtexter.
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I körsvängen

Historisk brand blir mässa
115 år efter att gamla Jättendals kyrka i
Hälsingland brann ner har en mässa gjorts
utifrån branden. Eldmässan en mässa om
gemenskap av Kristopher Eng Radjabi har
urpremiär i Jättendals kyrka den 14 februari. Jättendals och Harmångers kyrkokörer
samt några sångare ur Gnarps kyrkokör
medverkar. Tonsättaren själv spelar piano
och det elekroniska instrumentet theremin.
Orgel och slagverk ingår också.
Branden den 5 maj 1800 började i gran-

nens fähustak och ödelade Jättendal inklusive kyrkan. Mässan, som på premiären
firas med nattvard, skildrar förloppet och
sedan glädjen att sockenstämman beslöt att
bygga upp en ny kyrka i Jättendal.
– Det är en stor utmaning för våra
körsångare med mässan och absolut det
svåraste vi någonsin har jobbat med, berättar körledaren Ulla Hedman och tillägger:
– Samtidigt är det spännande med helt
annan typ av musik än vad vi är vana vid.

Stipendier till Avestamusiker
Helene Thunberg och Anna Risberg, båda
kyrkomusiker i Avestatrakten, har tilldelats
årets körstipendium ur Madeleine Ugglas
stipendiefond. Priset på 25 000 kronor vardera delades ut i samband med en julkonsert i Folkärna kyrka strax före jul.
– Att vi är två körledare från Avesta
som fått stipendiet gör att vi sätter Avesta
på kartan som körkommun, säger Helén
Thunberg till Avesta Tidning.
Anna Risberg arbetar i Avesta-Grytnäs

pastorat och Helene Thunberg i By-Folkärna pastorat. Båda leder både barn-, ungdoms- och vuxenkörer.
Motiveringen till stipendiet handlar
om att de båda har ett långsiktigt tänkande
kring sina körer och att de har en samverkan med andra kyrkomusiker i kommunen.
De ska använda stipendiepengarna till
sånglektioner, utbildning i orkesterdirigering och för att få tid till eget komponerande.

100-åringen
I november firade Burträsk kyrkokör 100 år vid en konsert i
Burträsk kyrka.
Under konserten sjöngs bland annat Jesu,
du min fröjd och blomma av Gudrun Zethelius som under en lång period var körens
ledare. Körledare idag är Anders Wälimäki.
Konserten innehöll en blandad repertoar
och andra representerade tonsättare var Otto
Olsson, John Rutter och J S Bach.
Medverkade i konserten gjorde även
Bygdsiljums och Lövångers kyrkokörer.
Körledare var Anders Wälimäki, Nils
Ekman och Mikael Lindberg. Vid pianot
Elisabeth Lindberg.

1

Vid konserten delades Sveriges Kyrkosångsförbunds förtjänsttecken ut till
korister som sjungit i kören mellan fem
och 46 år.

Hallå där
Eva-Marie Hopstadius, dirigent
när Västerås stifts
kyrkosångsförbund arrangerar
Flickkörfestival
11–13 mars

Varför arrangerar ni
en flickkörfestival?
– Av samma anledning som man
ordnar kördagar
för körsångare i
olika åldrar överallt
i vårt land; vi vill
uppmuntra och inspirera till mera körsjungande och ge barnen
och ungdomarna fina upplevelser av att få
sjunga tillsammans med många andra. Att
man ska få sjunga körmusik som det kanske
inte finns möjlighet att framföra på hemmaplan i sin egen lilla kör. Att förhoppningsvis
få ge barnen upplevelser av musik och gemenskap som gör att de vill fortsätta sjunga
livet igenom.
Har ni arrangerat flickkörfestival tidigare?
– Ja, det har pågått i flera år nu och varit
mycket uppskattat av körer och körledare
från olika delar av stiftet.
Är konceptet detsamma som för den mer
kända Gosskörfestivalen, som också är i
Rättvik?
– Detta är en festival i mindre skala där vi
vänder oss till flickkörer i Västerås stift även
om körer från andra stift naturligtvis är välkomna att delta.
Vilken är målgruppen?
– Tjejer 10–18 år.

Firar din kör också 100 år? Skriv till
Körjournalen och berätta! Tidningen
omnämner under året alla hundraåriga
körer som hör av sig. Kanske blir det
också en eller annan artikel. Skicka information före eller efter eventuella festligheter, gärna tillsammans med en rolig
bild. Skriv till kj@sjungikyrkan.nu.

Vad ska ni sjunga för något?
– A little jazz mass och Can you hear me
av Bob Chilcott, Alltid hos mig av Fernando
Ortega, Ubi caritas av Simon Lole, två Ave
Maria; av David Hamilton och Kerstin Evén,
Mitt hjärta prisar Herren av Egil Hovland och
Husby brudmarsch i arr av
Ingela Johnsdotter.
Vad händer mer under festivalen?
– Under lördagseftermiddagen blir det
friluftsaktiviteter. Då kan de välja mellan slalom, skridskor och bad. På kvällen blir det
film. I övrigt är det framför allt repetitioner.
Kommer flickorna att sjunga offentligt?
– Ja, körhelgen avslutas med en musikgudstjänst i Falu Kristine kyrka söndagen den 13
mars klockan 15.
Text: Marita Sköldberg
Foto: Henrik Mill
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Här är den rätta lösningen.
Vinnarna i Körjournalens julkorsord 2015 blev Ingrid Beyer, Alingsås, Folke Thorburn, Fristad samt
Ulla-Britt Green/Lars Österdahl, Karlstad. Grattis!
Vinsten, Nationella Ungdomskörens nya cd Pärlor,
kommer med posten.
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Kyrkokörjournalens utgivningsplan 2016
Nr

Materialdag

Ugivning

1
2
3
4
5
6

14 januari
3 mars
21 april
18 augusti
6 oktober
17 november

3 februari
23 mars
11 maj
7 september
26 oktober
7 december

Annonsera i Körjournalen!
Kontakta ola.tallbom@display-umea.se

Boka körhelg!
Ett perfekt körhelgsarrangemang
med bra lokaler, utmärkt boende,
god mat och fin service i genuin
österlensk bymiljö.

Välkomna!

Skåne Tranås Hotell & Vandrarhem • Festsalar & Konferens
www.skanetranas.com • info@skanetranas.com • 0417-20330

Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts
kyrkosångsförbund

Växjö stifts
kyrkosångsförbund

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund

4–6 juni Körhelg på Stiftsgården i Undersvik
med Anders Nyberg och Jennifer Ferguson
”Sång som försonar”
Info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

23 april Barnkördag i Kalmar
19–22 juni Barnkörläger på Tallnäs
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift

13 feb Ungdomskördag i Kalix
23–24 april Barnkörläger i Boden
7–8 juni Körledarkurs del 2, Skellefteå
Info: ordf Siv Larsson,
sivlarsson66@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu
https://www.facebook.com/sjungmedlunk

6 feb Övningsdag African Madonna i Ansgarskyrkan med S Edlund, H Söderberg och
danspedagog K Holmqvist. Från årskurs 3
12 mars Barnkördag ”Att älska är gratis”, Västervik
16 april African Madonna framförs i Lambohov kl 17
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift
(Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin
Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se

16 april Årsmöte, Lund
24 sep Röstcoachdag, Lund
13 nov Stiftshögtid, Lund
Info: Irene Jönsson,
irene8jonsson@gmail.com
www.fkl.se

Skara stifts
kyrkosångsförbund
26–28 feb Ungdomskörhelg med Gunnar
Eriksson, på Flämslätt. Avslutande musikgudstjänst kl 15.30
12 mars Årsmöte, Tidaholm
23 april (prel) Förbundskördag
25–31 juli (prel) Ljungskilekurs
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund
27 feb Årsmöte i Gustav Adolfs församlingshem, Borås
5 mars Ungdomskördag i Örby
16–17 april Barnkörläger i Sjöbo, Borås
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund
Info: Staffi Lontos, ordf,
staffi.lontos@svenskakyrkan.se

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
11–13 mars Flickkörfestival (10–18 år) på
Stiftsgården i Rättvik. Ledare Eva-Marie
Hopstadius
12–13 mars Jubilatedagar för kyrkokörsångare, i Stora Tuna. Mer info förbundsdirigent
Johan Lindström
9 april Barnkördag i Sala, 6–12 år + kör för
medföljande vuxna. Ledare Anna Kjellin
16 april Barnkördag i Rättvik, 6–12 år + kör
för medföljande vuxna. Ledare Anna Kjellin
Info: Anna Kjellin
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Agneta Sonnebo,
agneta.sonnebo@svenskakyrkan.se
www.vasteras.sjungikyrkan.nu

18

Hallands
kyrkosångsförbund
5–6 mars Barnkörläger på Gullbrannagården, med Jessica och Anders Nylander
16 april Hallandsfest med ombudsmöte,
Martin Luthers kyrka, Halmstad
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund
27 feb Barnkördag i Lerum
5–6 mars Gospelhelg på Åh
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund
13 feb Kördag på Geijerskolan
12 mars Årsmöte och kördag
17 och 24 sep Kördagar med förberedelse
inför stiftskyrkosångshögtid
Info: Anders Göranzon,
Anders.Goranzon2@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
28 feb Kyrkosångshögtid för vuxenkörer i
Brunflo kyrka kl 18
23 april kl 10–16 Barnkördag i Skönsmons
kyrka med improvisationstrion Trio X. ’’Solen
strålar ned på dig’’. Från 6 år. Sista anm.dag
15 april till Marie Ottosson 076-677 62 78,
marie.ottosson@svenskakyrkan.se
Info: Ann-Kristin Färnström,
Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu, i menyn Delförbund

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund
7–8 juni Körledarkurs del 2, Skellefteå
Info: Ewa Miller,
ewa.maria.miller@gmail.com
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
Info: Ulf Smitterberg,
info@gotlandskorforbund.se
gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
6 feb Sång för alla, inspirationsdag med Kjell
Lönnå. Avsl.konsert kl 16. Gustav Vasa kyrka
8 april Körledardag med John Høybye.
Högalids församlingssal
9 april Kördag för pojkar, Katarina församlingssal
17 april Årsmöte. Oscars församlingssal
Info: Carina Olofson,
carina.olofson@svenskakyrkan.se
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
Gosskörförening
12 mars Övningsdag i Linköping inför
Gosskörfestivalen 2016
26–29 maj Gosskörfestival på stiftsgården
i Rättvik
Info: Margareta Raab,
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.se
https://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening

Laurentius Petri
Sällskapet för svenskt
gudstjänstliv
1–2 april Gregorianskt dygn i Vadstena
Info: Mattias Lindström,
mattias@lindstrom.be
www.sjungikyrkan.nu, i menyn
Delförbund

Svenska Schützsällskapet
22–24 april Schützhelg i Uddevalla under
musikalisk ledning av organisten Birgitta
Brodén. Uddevalla kammarkör medverkar.
Info: Ann-Cristine Lundquist,
anncristine.lundquist@gmail.com
www.svenskaschuetz.se

Psalto – Kristna Dansgemenskapen i Sverige
Info: Gunnel-Maria Palmqvist,
gunnelmariapalmqvist@gmail.com
www.psalto.se
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Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund
www.sjungikyrkan.nu
Redaktör och projektledare
Marita Sköldberg, 070-212 21 66
info@sjungikyrkan.nu
Förbundskamrer
Sofia Wahlstedt, 072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Sjung i kyrkan

U NGDOMSKÖRFESTI VAL VÄX J Ö 2016

Nationell körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson, 070-651 41 88
brb@sjungikyrkan.nu
Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson
jano.johans@gmail.com
Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87
peter.lundborg@svenskakyrkan.se
Bankgironummer
880-0617
Organisationsnummer
873201-0569

Ny förbundskamrer
Sofia Wahlstedt
från Storvreta norr
om Uppsala har
tillträtt tjänsten som
förbundskamrer
på Sveriges Kyrkosångsförbund. Det
är numera Sofia som
också har hand om
märkesförsäljningen.
För kontaktuppgifter,
se rutan ovan.

Riksfest för unga röster
i Bromma
Riksfest för unga röster arrangeras 15–16
oktober i samarbete med Västerleds församling i Bromma. S:ta Birgitta kyrka är
platsen för festen som välkomnar barnkörsångare från 9 år.

Funktionärskonferens
2016 års funktionärskonferens äger rum
11–12 november i Västerås. Till funktionärskonferensen inbjuds ordförande, sekreterare, kassörer och förbundsdirigenter
i Sveriges Kyrkosångsförbunds alla delförbund.

Sveriges Kyrkosångsförbunds tolfte

Ungdomskörfestival
Växjö domkyrka 6–8 maj 2016, från 14 år

Repertoar:
Michael Bojesen: Eternity
Johann Sebastian Bach: Bourreé, På Gud och ej på eget råd
Anton Bruckner: Locus iste
Mia Makaroff: Butterfly
Billy Joel, arr Bob Chilcott: And so it goes
Linn Wikström/Kajsa Johansson: En morgondag
Mårten Jansson/Eva Ericsson Berglund: Jag vet en dejlig rosa
Glädjens blomster, I furuskogen, Uti vår hage
Dirigenter:
Birgitta Rosenquist Brorson, Yvonne Steen Ohlander
Ur programmet: Repetitioner, konserter, gudstjänster,
workshops, festmiddag med öppen scen
Ur workshoputbudet: Gregoriansk sång, gospel,
pilgrimsvandring, tonbildning
Kostnad: 1000–1300 kronor/deltagare

Läs mer på: www.sjungikyrkan.nu. Anmälan senast
4/3 på sensus.se/vaxjo/ungdomskorfestival
I samarbete med

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på framsidan
(ej adressidan) till KörJournalen,
Morgonvägen 40, 743 32 Storvreta
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