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Ledaren

Redaktörens rader

Gimån, en erkänt fin älv för flugfiske, lig-
ger i Jämtland. Från Linköping är det drygt 
56 mil, de sista milen på grusväg. Dagen 
efter midsommarhelgen packade vi bilen, 
min klarinettspelande fiskekompis och jag, 
och styrde färden norrut. 

Senast jag fiskade i Gimån var 1972, alltså 
för 42(!) år sen. Det jag mindes var kristall-
klart: sol, värme och en intensiv kläckning 
av insekter som steg till ytan – för att där 
slukas av hungriga öringar och harrar. 

Nu: duggregn, kyla och knappt ett liv på 
ytan. Det blev fem dygn med mycket fiske 
och lite fisk, många goda samtal, och en 
del prövosamma vandringar mot bruset av 
oländigt belägna forsar. Den sista morgo-
nen visade termometern 6 grader. Somma-
ren blev ju så småningom meteorologiskt 
annorlunda, minst sagt. 

Stugan vi hyrde saknade el förstås, men 
där fanns en rejäl järnspis och gott om 
björkved. Vatten hade vi inpå knuten, 
både på markplanet och från ovan. När 
nordvästvinden gjorde det omöjligt att få 
ut fluglinan dit man ville satte man sig helt 

enkelt ner på stranden, såg på det klara 
vattnet och njöt av stillheten, av naturens 
skönhet. Det läker. 

Och vad läker det? Det läker småsåren 
efter en termins arbete: kören som inte 
dök upp i önskat antal, fugan som inte blev 
riktigt färdig till uppspelningen, budgeten 
som sprack (igen), prästvigningen där det 
kändes som om bolinerna var ovanligt lösa, 
extramusikerna som ville ha mer betalt än 
överenskommet, bristen på egen övnings-
tid, mjölksyran på upploppet…

Och nu, efter sex veckors underbar semes-
ter, återgår man till jobbet, och upptäcker 
att man har saknat alltihop! Man upptäcker 
att man tycker jättemycket om sina arbets-
kamrater, den trogna, gamla (slöa) datorn 
hälsar en välkommen tillbaka med 230 
mejl i inkorgen. De nya konstellationerna 
av arbetskamrater som uppstår, när hälften 
av personalen fortfarande är på semester, 
känns uppfriskande. Ännu ingen kör, ännu 
inga onödiga sammanträden, lugnt och 
fint – faktiskt gott om tid att sitta och öva. 
Egentligen känns det ganska bra.

Så kommer tankarna: Hur ser det ut i 
kören till hösten? Några har flyttat, några 
har slutat, några kommer tillbaka – spän-
nande ska det bli! Vi har flera projekt på 
gång i höst, som vi nog ska klara av tillsam-
mans. Redan nu kan jag känna det där pir-
ret i magen: ”Blir vi färdiga? Hur var det nu 
med tenorerna? Stämkorsningen mellan alt 
och sopran, är de säkra på vem som sjunger 
vad? Har jag hittat tillräckligt utmanande 
och roliga körsånger för att få behålla alla 
mina underbara korister?” 

Och jag vet: Det kommer att bli en 
kanonhöst! Svenska kyrkans korister kan 
man lita på. I alla väder.

Lars Åberg, 
 domkyrkoorganist  

i Linköping
Styrelseledamot  

i Sveriges  
Kyrkosångsförbund

FUGA och FLUGA  
– En organistsommar ”Och jag vet: Det kommer 

att bli en kanonhöst!”

Vi kom till Färöarna och den nordiska kyr-
kosångsfesten som totala noviser, Lars Lind 
och jag. Vi representerade Sveriges Kyrko-
sångsförbund och kunde utan konkurrens 
från de andra kyrkosångsförbundens repre-
sentanter kamma hem segern i kategorin 
”minst erfarenhet av nordiskt samarbete”. 

Tillsammans med 400 andra körsångare 
från de nordiska länderna sjöng vi glatt om 
”hoyrið fuglaljóð í haga”, ”gøgen kukker i 
skog og krat”, ”að fósturjarðar minnar strönd 
og hlíðum”, ”Per spelmann han hadde ei 
einaste ku” och till och med ”Siis kiitos, 
Herra”. Vi drogs bryskt men hjärtligt in i 

den skrålande 
kedjedansen. 
Vi njöt av de 
vackra vyerna 
med grönska, 
får och branta 
stup mot havet. 
Vi såg dimman 
komma och på 
några sekunder 
svepa in allt i sitt 
gråvita töcken.

I den lilla gruppen med representanter 
från de olika kyrkosångsförbunden hade 
vi mycket roligt åt att jämföra betydelser 
och ordalydelser på våra olika språk. Gud-
mund, den gode projektledaren från Tors-
hamn, visade efter några möten glatt upp, 
med en menande blick på mig, att han lärt 
sig uttrycket ”ha koll på”. Jag kanske bör 
vidga mitt ordförråd i ordningsfrågor… 

Nu ser vi redan fram emot 2018, då 
nästa Nordiska kyrkosångsfest äger rum. 
Denna gång på närmare håll, nämligen på 
Jylland i Danmark. Det härliga språkbadet 

lär emellertid få ungefär samma blandning. 
Lars Lind och jag gick på några dagar 

från noviser till nordister. Fulla av entusi-
asm började vi fundera över hur vi ska få in 
mer nordiska inslag i Kyrkosångsförbundet 
framöver, för det vi var med om var så fan-
tastiskt roligt. 

Visste du förresten att paja betyder 
klappa på finlandssvenska? Det går således 
utmärkt att med gott uppsåt paja en hund. 

Marita Sköldberg
Redaktör

Hänt i min kör: Uruppförandet av Maria Löf-
bergs Skapelsekantat i Husby-Långhundra 
kyrka på midsommardagen blev en succé! 
Fullsatt kyrka och idel ädel lovord efteråt. 
Och det var sååå roligt att sjunga!

Nu ser vi redan fram emot 
2018, då nästa Nordiska 
kyrkosångsfest äger rum.
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Körsångaren

Rekvier, kantater, oratorier, passio-
ner och mycket mer. Körtävlingar 
i Spanien, Italien, Tyskland. Haga 
Motettkörs meritlista är lång. I juli 
utökades den med det största kör-
evenemanget av alla: Körolympia-
den i Riga. 

– Det var precis som i OS med fanbärare, 
Grekland först och alla andra i bokstavs-
ordning. 

Johanna Wahlqvist berättar om det stor-
stilade nationernas intåg längs Rigas hög-
taleriggade gator under ”körolympiaden” 
World Choir Games. 

Haga Motettkör, hemmahörande i 
Hagakyrkan i Göteborg, deltog i tre täv-
lingskategorier: blandad kör, samtida samt 
sakral musik. Programmen var 15–20 
minuter långa och bedömdes av en sjuman-
najury utifrån trohet mot noterna, intona-
tion, artistiskt framträdande och körklang.

Störst förhoppningar hade kören på 
kyrkomusiken, som var deras första täv-
ling. Men stor nervositet och en tutande 
trumpet utanför kyrkan i startögonblicket 
bidrog till att programmet inte riktigt 
nådde fram, berättade Johanna. 

Bättre gick det i de andra kategorierna, 
där kören hamnade på plats 11 och fick 
guldmedalj och kvalifikation till kom-
mande WCG, i ryska Sochi om två år. Men 
Johanna tror inte att kören åker dit. 

– Det kostar en del. Det var en fantastisk 
upplevelse att vara med men jag gissar att 
vi kommer att vara nyfikna på något annat 
nästa gång. 

Körexplosion under gymnasiet
Johannas egen körresa inleddes i skolkören 
när hon var tio och exploderade under 
gymnasiet, med Musikskolans kammarkör 
och en egen sångensemble. 

Chalmers sångkör blev en betydelsefull 
del under civilingenjörsstudierna, men 
sedan hade hon ett körsabbatsår. 

– Jag kände att något fattades i livet, det 
var inte så roligt helt enkelt. Så började jag 
sjunga i Haga Motettkör och sen blev det 
bra, säger hon. 

Ungefär ett år tidigare hade Johanna 
blivit mamma. Hon tänkte att en kväll i 
veckan kunde hon vara borta. 

Men den hösten skulle Haga Motettkör 
vara med i en musikal, Jonas Franke-Bloms 
Rebecka. Det var dans, kostymer, regissör, 
scenograf… En kväll i veckan blev tre, plus 
ett antal helgtimmar.

– Men det var vansinnigt roligt!

Omöjligt blev fantastiskt
Ett annat extra roligt projekt var schweiza-
ren Carl Rüttis Requiem, skrivet 2007, som 
kören gjorde 2011.

– Det var nästan omöjligt för mig att 
lyssna på det först. Varför Ulrike Heider, 
vår körledare, och producenten Mikael 
Carlsson hade valt detta verk var inte lätt att 
begripa. Men det var så fantastiskt roligt när 
vi började förstå musiken. Det blev jättebra!

Kören sjunger i gudstjänsterna i Haga-
kyrkan tre gånger per termin, ett projekt 
de senaste åren har varit Bachkantater med 
tidstypiska instrument. Varje termin är det 
också ett eller flera större projekt med i 
allmänhet relativt sällan framförd barock- 
eller nyskriven musik. I höst är det dags 
för Tomás Luis de Victorias Requiem från 
1605.

Att körsången är betydelsefull i Johan-
nas liv går inte att ta miste på. 

– Kören är optimalt designad för att 
man ska lära sig tycka om varandra. Alla är 
där frivilligt, man träffas en gång i veckan 
och tränar på något för att bli bättre till-
sammans.

Text och foto: Marita Sköldberg

Fakta World Choir Games
• World Choir Games organiseras av 
den internationella körtävlingsorgani-
sationen Interkultur och hålls vartan-
nat år sedan 2000. Spelen baseras 
på de olympiska idealen.

• WCG 2014 ägde rum i Riga 9–19 
juli. Omkring 460 körer från 73 länder 
deltog. Tävlingarna genomfördes i 29 
olika kategorier. 

• Nästa World Choir Games arrang-
eras i Sochi, Ryssland, 6–16 juli 2016.

Johanna Wahlqvist, Göteborg

Från skolkören till olympiad

Johanna Wahlqvist
Sjunger i: Haga Motettkör
Stämma: Förstasopran
Körsångare sedan: 1989
Bor: Göteborg
Sysselsättning: Miljöcontroller  
i Lerums kommun
Familj: Stor
Fler intressen: Umgås med familjen, sommarstället, gå i skogen, yoga, spela gitarr, gå på konserter, läsa
Favoritkörsång: Winter av Joshua Shank. ”Den har växt sig på mig, den är oerhört vacker och rolig att sjunga. Den ingick i vårt program i Riga.”
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Nordiska kyrkosångsfesten

Färöarna
Geografi: 18 bebodda och ett antal obe-
bodda öar i Atlanten, mellan Norge och 
Island

Styrelseskick: Självstyrande område inom 
kungariket Danmark, ej medlem i EU

Befolkning: Knappt 50 000 personer

Yta: Knappt 1400 km2

Huvudstad: Torshamn (Tórshavn på fä-
röiska) med cirka 20 000 invånare i kom-
munen

Viktigaste näring: Fiske, framför allt lax

Språk: Färöiska, de allra flesta kan danska

Kyrka: Fólkakirkjan í Føroyum blev själv-
ständig från danska Folkekirken år 2007. 
Omkring 83 procent av färingarna är med-
lemmar i kyrkan. Det finns 60 kyrkor som är 
i bruk i 14 pastorat

Nordiska kyrkosångsfesten avslutades med en båtutflykt 
för dem som var kvar till nästa dag. Sillgrisslor, stormfåglar 
och de förvånansvärt småvuxna och undflyende lunnefåg
larna granskades vid sina nästen.

Solen förgyllde utflykten som 
inledde kyrkosångsfesten. Denna 
grupps tur gick till ön Vágar.

Fåren är fler än människorna och 
finns överallt på Färöarna. Torshamn 
syns i bakgrunden.
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På försommaren begav sig kör-
sångare från flera nordiska länder 
till Färöarna för att sjunga tillsam-
mans. Den speciella naturen, den 
kraftfulla all- och psalmsången och 
det språkblandade surret gav starka 
intryck från den fjärde Nordiska kyr-
kosångsfesten. 

”… Noregs menn till Hildar ting” dånar det 
på torget i Torshamn när alla klämmer i, 
även vi som har lite svårt att hänga med i 
resten av den färöiska kedjedanssången om 
de raska männen som styr kosan västerut. 
Men i dansen hänger vi med, för färöisk 
kedjedans är lätt som en plätt; vänster, vän-
ster, höger, vänster, vänster, höger. 

På Färöarna, detta kuperade örike med 

knappt 50 000 människor, 70 000 får och 
sitt med diftonger fullproppade skandina-
viska språk, lever allsången och dansen i 
högsta välmåga. Detta bevisas när delta-
garna i Nordiska kyrkosångsfesten sjunger 
allsång på torget, och minst tusentalet 
färingar ansluter och för full hals sjunger 
sånger på fem nordiska språk, för att avsluta 
med den glada ringlande kedjedansen. 

Allsångstradition
Den riktigt stora allsångsfesten på torget 
äger annars rum vid midnatt till den 29 juli, 
Olaifesten, som är Färöarnas nationaldag.

Traditionen är inte särskilt gammal. Den 
startade i liten skara 1975 och har genom 
åren blivit allt mer etablerad. Den nuva-
rande formen och platsen framför Tingshu-

Starka intryck  
i nordiskt språk-
surr

Nordiska kyrkosångsfesten

Nordisk kyrkosångsfest
De Nordiska kyrkosångsfesterna arran-

geras av de nordiska kyrkosångsförbun-

den vart fjärde år sedan 2002. 

2002 Karlstad

2006 Oslo

2010 Vasa

2014 Färöarna (huvudarrangör Folk-

kyrkans organistförening)

På Färöarna deltog 118 personer från 

Färöarna, 112 från Norge, 73 från Dan-

mark och 58 från både Finland och Sve-

rige. En av dirigenterna kom från Island.

Fyra svenska körer var med: Kantaton 

(Nyköping), Söderledskyrkans Kyrkokör, 

Söderledskyrkans Kör för alla (Farsta) 

och Årsta konsonantensemble.

Nästa Nordiska kyrkosångsfest kommer 

att hållas i Danmark under Kristi him-

melsfärdshelgen 2018.

I kulturhuset Nordens Hus i Torshamn repetera
des och framfördes bland annat det för kyrko
sångsfesten nyskrivna verket Nordisk Messe.

Nordiska kyrkosångsfestens primus motor 
Gudmund Mortensen.
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Nordiska kyrkosångsfesten

Körkonsulenter är den senaste 
storsatsningen i Folkekirkens Ung-
domskor i Danmark. Ett förbund 
som, namnet till trots, varken är en 
enskild kör eller enbart till för ung-
domar.

Namnet är förvirrande, det medger Anne 
Lise Quorning som sitter i huvudstyrelsen 
för Folkekirkens Ungdomskor, FUK. Det 
fanns vuxna körsångare med i förbundet 
redan från början, men de har blivit ganska 
styvmoderligt behandlade genom åren. 
Något som man försökt ändra på under 
senare tid. Ibland höjs röster för att byta 
namn, men än så länge har det inte hamnat 
högt upp på agendan. 

Det har däremot körkonsulenterna. 
För några år sedan blev Hans Christian 
Magaard, nestorn i FUK, den första kör-
konsulenten som körledare kunde vända 
sig till för att få råd eller besök av. Intresset 
var så stort att man nu har anställt tre kör-

konsulenter på deltidstjänster, i olika delar 
av landet.

– De gör kurser, och körledare kan ringa 
för att bara få ett samtal. Det är ett hårt 
tryck, de skulle kunna arbeta mycket mer, 
berättar Anne Lise Quorning. 

Körkonsulenternas tjänster är gratis för 
körerna. FUK är enligt Anne Lise Quor-
ning bra på att söka pengar från fonder, och 
får också bidrag från den statliga Folkekir-
ken, men den gemensamma kollektdagen 

förlorade man för några år sedan. 
Det är emellertid i stort sett bara barn- 

och ungdomskörer som får del av körkon-
sulenternas kunskap. De senaste åren har 
bland annat många så kallade spirekorer, 
för riktigt små barn 0–8 år, tillkommit.

FUK:s egen kör, Landskoret, startade 
2003 och är en kör för lika röster med cirka 

Körkonsulenter och notbibliotek i nästa 
nordiska värdland

Överallt på Färöarna är det stora höjdskillnader, som 
här i huvudstaden Torshamn. I mitten Västerkyrkan, 
stadens största kyrka.

I Västerkyrkan i Torshamn hölls invigningen, flera repe-
titioner och en konsert under kyrkosångsfesten. 
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set i centrum har den haft sedan 2002.
Men det är inte bara allsången som är 

kraftfull. Psalmsången i de färöiska kyr-
korna skulle göra vilken svensk kyrkomu-
siker som helst grön av avund. Psalmboken 
innehåller inga noter, gudstjänstbesökarna 
kan psalmerna ändå. Med tanke på antalet 
verser – och alla sjungs – finns ändå ett 
visst behov av texterna. 

41 verser i tv-gudstjänst
Versrikedomen i församlingssången präglar 
också kyrkosångsfestens avslutande guds-
tjänst i Christianskyrkan i Klaksvik, den 
näst största staden. Kyrkan är Färöarnas 
största. Totalt sjungs 41 verser, på sex nord-
iska språk, även om de flesta är på färöiska. 
Vi svenskar överraskas av att för ovanlig-
hetens skull få sjunga samtliga verser i Den 
blomstertid nu kommer. Gudstjänsten har 
under sommaren sänts i tv i alla de nord-
iska länderna, i bland annat Sverige i kraf-
tigt förkortad form.

Redan under kyrkosångsfestens inle-
dande gudstjänster på Kristi himmelsfärds-
dagen hade psalmsången gjort stort intryck 
på deltagarna från de andra nordiska 
länderna. Körerna reste på bussutflykter 
till olika delar av landet och medverkade i 

Nordiska kyrkosångsfesten

lokala gudstjänster.
Det är mycket som kan ge starka intryck 

under en kyrkosångsfest. Tom Landås från 
Udlandkoret i norska Haugesund fascineras 
av ”lägerandan”.

– Det är första gången som jag som 
vuxen reser på något som liknar läger 
tillsammans med andra i ungefär samma 
ålder. Och det är samma som när man var 
ung. Några vill sova länge på morgonen, 
andra har svårt att komma i tid till bus-
sen… Inget är förändrat, säger han. 

35 sångare i åldern 12–22 år från hela lan-
det, för tillfället bara flickor. 

För de vuxna anordnar FUK och dess 
kretsar enstaka körstämmor, och det stora 
notbiblioteket innehåller något för alla. 

– Vi har 14 000 körnoter som vi har 
samlat under 25 års tid, på många språk, 
berättar Hans Christian Magaard, som är 

ansvarig för notbiblioteket. 
Och nu blir det definitivt en satsning 

på vuxenkörer. För nästa gång det är dags 
för Nordisk kyrkosångsfest blir den i Dan-
mark, under Kristi himmelsfärdshelgen 
2018. Samma år som FUK fyller 50, vilket 
ska firas med en historisk skrift och en 
jubileumsfest på hösten.  

Folkekirkens 
 Ungdomskor
Grundat 1968

Medlemmar: Cirka 10 000–12 000 
med fokus på barn och unga, men 
även vuxenkörer finns med. En krets 
i vart och ett av de åtta stiften
Verksamhet: Kurser, körstämmor 
och sommarskolor för ledare och 
sångare, körkonsulenter som reser 
ut till körer, flickkören Landskoret, 
den återuppståndna tidningen Kor-
nytt, notutgivning enligt avtal med ett 
förlag, stort notbibliotek
Anställda: En sekreterare på heltid, 
tre körkonsulenter samt Landskorets 
dirigent respektive körproducent, 
samtliga på 25 %

www.fuk.dk

Nordisk Kulturfond
Nordiska kyrkosångsfesten fick ett 
bidrag från Nordisk Kulturfond på 
100 000 danska kronor. Fonden har 
sedan 1966 investerat i tusentals kul-
tursamarbeten i Norden.

För att få stöd från fonden måste 
projektet involvera minst tre nordiska 
länder och ha ett kulturellt innehåll. 
Alla typer av aktörer kan ansöka. 

Nordiska kulturfonden har fyra 
fokusområden: barn och ungdomar, 
glest befolkade områden, mångfald 
och inkludering samt nordisk grann-
språksförståelse. 

Fonden delar ut omkring 29 mil-
joner danska kronor varje år till cirka 
250 projekt. Ungefär 1 200 ansök-
ningar kommer in årligen. Fonden 
stödjer inte studieresor, enskilda eller 
gruppers deltagande i evenemang, 
musikutgivning eller turnéer i pr-syfte. 
Läs mer på nordiskkulturfond.org.

Fler fonder för nord
iskt samarbete
Nordiska Ministerrådets Kultur- och 
konstprogram samt NORDBUKs 
børne- og ungdomsprogram:  
www.kulturkontaktnord.org

Svensk-isländska samarbetsfonden, 
Svensk-danska kulturfonden samt 
Svensk-norska samarbetsfonden: 
www.norden.se/Om-oss/fonder

Kulturfonden för Sverige och Finland: 
www.kulturfonden.net/se

Clara Lachmanns stiftelse: 
www.claralachmann.org

Egna språket svårast
Under dagarna i Torshamn sjunger han i 
den grupp som repeterar och konserterar 
med Symfonisk psalm, som arrangerades 
till förra Nordiska kyrkosångsfesten, i Vasa 
2010, och här upprepas i förkortad version. 

– Det här är sån musik jag lyssnar på, 
och plötsligt sitter man bakom en symfo-
nisk orkester själv, det är ganska stort. 

En psalm på vart och ett av de nordiska 
språken sjungs i denna tappning av Symfo-
nisk psalm. 

– Det är väl norska som är det svåraste 

Tom Landås kom till Färöarna med Udland
koret från Haugesund i Norge.
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I Evangelisk-lutherska kyrkan i Fin-
land finns två kyrkosångsförbund. 
Ett finskspråkigt och ett svensksprå-
kigt. Det senare satsar mycket på de 
nordiska kyrkosångsfesterna. 

I Finland ordnades projektkörer dit 
enskilda körsångare kunde anmäla sig inför 
den fjärde nordiska kyrkosångsfesten på 
Färöarna. En projektkör i Österbotten, en 
i Helsingforsregionen och så var det tänkt 
att bli en med finskspråkiga körer i östra 
Finland. 

– Men det blev ingen där, det finns en 
tröskel att komma över till det skandina-
viska språket. Finlandssvenskarna är dock 
ivriga nordister, säger Jan Hellberg som är 
sekreterare i Finlands svenska kyrkosångs-
förbund.

Några finskspråkiga kantorer som 
arbetar i svenskspråkiga församlingar var 
emellertid med på Färöarna, liksom det 
finskspråkiga kyrkosångsförbundets verk-

Två kyrkosångsförbund 
i Finland

samhetsledare Hanna Remes. 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, 

som är en folkkyrka fri från staten precis 
som i Sverige, har nio stift. Åtta av dem 
är finskspråkiga. I det nionde, Borgå stift, 
ingår alla svenskspråkiga församlingar 
i hela landet. Det är i detta stift som Jan 
Hellberg är stiftssekreterare för gudstjänst-
liv och musik, och det är till detta stift 
som Finlands svenska kyrkosångsförbund 
relaterar. I detta stift får förbundet också en 
årlig stiftskollekt.

Rune och Berit Koskinen kom till Färö
arna med Kvevlax kyrkokör från Kors
holm i Finland.

Kyrkosångsförbundet organiserar bara 
vuxenkörer, men i stiftet finns också barn-
körer. 

– Det var nyss 240 barn i en barnkör-
stämma, berättar Jan Hellberg. 

Ungdomskörer finns däremot nästan 
inte alls, men det finns gospelkörer som 
många unga sjunger i. 

– Vi i kyrkosångsförbundet skulle önska 
ungdomskörer som inte bara sjöng gos-
pel. Nu antar man att ungdomar bara kan 
sjunga gospel. 

Den stora uppgiften för Finlands 
svenska kyrkosångsförbund är att anordna 
kyrkosångsfester vart femte år, med för-
beredande övningsdagar. Förra gången 
sammanföll den med den nordiska kyrko-
sångsfesten, och hölls i Vasa 2010. Nästa 
år är det dags igen och till festen har Timo 
Kiiskinen skrivit Den nya svenska mässan. 
Noterna ges ut på förlaget Canto som för-
bundet äger tillsammans med det svenska 
Wessmans förlag.  

att sjunga på, säger Tom. Det andra gör 
man bara så gott man kan, men på norska 
hör jag när jag sjunger fel …

Hans kör har gjort en deal med sin för-
samling. 

– Vi fick åka hit mot att vi sjunger varje 
söndag.

Så vid varje gudstjänst är några i 
Udlandkoret med och stärker de liturgiska 



9Körjournalen 4/14

Nordiska kyrkosångsfesten

sångerna och psalmerna. Några gånger per 
år medverkar hela kören.  

Speciellt uruppförande
De totalt drygt 400 nordiska festdeltagarna 
sjunger i fyra olika grupper. Ingenstans 
i landet, bedömde man, kan alla kyrko-
sångsfestens deltagare göra en bra konsert 
tillsammans.

Två grupper repeterar in varsin bukett 
sånger på alla de nordiska språken och 
framför dem sedan i en gemensam konsert 
i Torshamns största kyrka, Västkyrkan. 

En grupp gör ett uruppförande. Nordisk 
Messe är skriven för kör och symfonior-
kester av den färöiske tonsättaren Sunleif 
Rasmussen. Den görs två gånger om i 
kulturhuset Nordens hus, i samma konsert 
som Symfonisk psalm. 

– Det var fantastiskt. Mycket speciellt, 
säger Eva Grønbæck från den danska kam-
markören Coro Misto efteråt. 

– Det var inte ”nu sjunger jag en sång”, 
utan man går ut och in ur en ljudbild, för-
klarar hon. 

– Det var maffigt med hela den stora 
gruppen, säger Berit och Rune Koskinen.
De kommer från Kvevlax kyrkokör Kors-
holm, i Österbotten, och var också med och 

sjöng Nordisk Messe.
När hela festen är slut åker de tillsam-

mans med hela den finländska gruppen och 
tre av de fyra svenska körerna på båttur och 
får se bland annat sillgrisslor och lunnefåg-

Suomen Kirkko
musiikkiliitto (SKML)
Grundat 1931

Medlemmar: Cirka 9700 i 17 re-

gioner, både barn, ungdomar och 

vuxna

Verksamhet/uppgift: Olika kurser 

för körsångare och kyrkomusiker, 

medarrangör i det stora evene-

manget Kyrkans musikfest ungefär 

vart fjärde år, samhällelig påverkan 

i amatörkultursammanhang, kyrko-

musiktidning tillsammans med flera 

andra organisationer.

Anställda: Verksamhetsledare 

Hanna Remes samt två kanslister

www.skml.fi

lar längs en dramatisk kuststräcka. 
Alla kvällsprogram har de dock inte 

orkat vara med på, programmet har varit 
mycket intensivt. Så de missade den färö-
iska dansen. 

Finlands svenska 
 kyrkosångsförbund
Grundat 1955

Medlemmar: Cirka 1500, enbart 
vuxna, i åtta kretsar
Verksamhet: Kyrkomusikfest vart 
femte år med ca 500 deltagare, 
medverkan i de nordiska kyrkomu-
sikfesterna, notutgivning i förlaget 
Canto, medlemstidning två nummer 
per år

Anställda: Ingen, men stiftssekre-
terare Jan Hellberg är sekreterare 
för Kyrkosångsförbundet som en 
del i sin tjänst, han arbetar också 
med stiftets barnkörer
www.fsksf.org

Jan Hellberg, förbundssekreterare i Finlands 
svenska kyrkosångsförbund. 

Hanna Remes, verksamhetsledare för 
det finska kyrkosångsförbundet Suomen 
Kirkkomusiikkiliitto.

Att bära nationaldräkt är mycket vanligt på Färöarna. Här är det delar av Havnakórið som övar 
inför avslutningsgudstjänsten.
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Att Norge har en statskyrka påver-
kar dess kyrkosångsförbund, inte 
minst i ekonomiskt avseende. Kan-
ske spelar det också in för det kom-
mande psalmmaratonet i norsk tv.

Första adventshelgen kommer norsk tv 
(NRK) att direktsända 60 timmars konstant 
psalmsång från Vår Frue kirke i Trond-
heim. Varenda psalm i den nya psalmbo-
ken, som togs i bruk 1 advent 2013, ska 
sjungas från pärm till pärm. Norges kirke-
sangforbund engagerar sig i att få så många 
körsångare som möjligt att medverka. 

Kyrkosångsförbundet har också skrivit 
flera remisser och anordnat en kurs inom 
det stora gudstjänstreformarbete som 
pågått parallellt med psalmboksarbetet de 
senaste åren. Också på den musikpolitiska 
arenan vill förbundet vara med och påverka 
den nuvarande regeringen att satsa mer på 
kultur. 

– Vi gör mycket som inte syns utåt mot 
medlemmarna, säger Ragnhild Hadland, 

verksamhetsledare för Norges kirkesang-
forbund.

Den norske kirke är en statskyrka. Det 
påverkar även Norges kirkesangforbund, 
inte minst vad gäller ekonomin, som i hög 
grad styrs av staten. 

– Alla är personliga medlemmar i vårt 
förbund. Alla betalar pengar för att vara 
medlem i en kyrkokör, mellan 300 och 
1500 kronor på ett år. Vi får statligt stöd, 
men bara för dem som betalat medlems-
avgift, förklarar Ragnhild Hadland. 

Det är ekonomiskt fördelaktigt för 
körerna att räkna betalande medlemmar. 
Då får de nämligen stöd av staten, bland 
annat 100 kronor per övningstimme, enligt 
Ragnhild Hadland. Men denna ordning 

kunna någon färöiska. 
– Jag började sjunga i kyrkokör på 

Suðuroy. Det var riktigt fint att börja i kör, 
lära sig språket och lära känna människor. 
Jag rekommenderar mina danska vänner 
som flyttar hit att börja sjunga i kör. 

Uppfyller en dröm
Mitt bland de dansande finns en trött 
men lycklig Gudmund Mortensen. Han är 

organist i Domkyrkan i Torshamn, som är 
så liten att den bara kunde rymma en av 
de fyra konserter som på fredagskvällen 
skedde parallellt med några körer på varje 
plats. 

Gudmund är uppvuxen på Färöarna, 
men bodde och verkade i Danmark i när-
mare 30 år. För några år sedan blev orga-
nisttjänsten i Torshamn ledig och han tog 
steget att flytta hem igen. 

– Då ville jag också verkligen bidra med 
något. Att få göra den här stora festen är 
något av en dröm som går i uppfyllelse. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Fotnot. Färöarna har inget kyrkosångs-
förbund. Huvudarrangör för Nordiska 
kyrkosångsfesten var i stället Folkkyrkans 
organistförening.

Island har ett kyrkosångsförbund, men 
inga isländska körer var med på festen, utan 
enbart en dirigent. 

Relikområde
Det är sen lördag kväll, kyrkosångsfesten 
närmar sig sitt slut. Men i Dansifrøi ringlar 
sig om och om igen kedjedansen till för-
sångarnas tordönsstämmor och övriga del-
tagares mer eller mindre lyckosamma för-
sök att hänga med. Färingarna på plats har 
emellertid inga problem med den saken.

– Jag är medlem i en dansklubb, berät-
tar Birgit Hartmann Jacobsen, som är med 
på festen tillsammans med kyrkokören i 
Fridrikskyrkan på Eysturoy. Vi träffas varje 
vecka och dansar. 

Inte för att dansen egentligen behöver 
övas så mycket, men sångerna. De kan vara 
hundra verser långa och exempelvis handla 
om våldsamma slag i 800-talets Spanien. 

– För länge sedan fanns den här dansen 
i hela Europa, berättar Birgit, sen tyckte 
man att innehållet i sångerna var olämpligt 
och den förbjöds. Men här har den levt 
kvar, Färöarna är ett relikområde. 

Hon berättar att det numera är lag att 
barnen ska undervisas i färöisk kedjedans 
i skolan. 

Birgit är uppvuxen i Danmark, träffade 
en färöisk man och flyttade hit, utan att 

Ragnhild Hadland från Norges kirkesang
forbund.

Ny norsk psalmbok engagerar  
tv och kyrkosångsförbund

Eva Grønbæk kom med kammarkören Coro 
Misto från Aalborg i Danmark. 
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Norges kirke
sangforbund
Grundat 1954

Medlemmar: Cirka 3500, enbart 
vuxna, alla är personliga medlemmar. 
Indelat i elva lokala förbund som följer 
stiften (bispedömen). De unga är or-
ganiserade i Ung kirkesang

Verksamhet: Arrangerar kurser 
och seminarier för körer, rikskyrko-
sångsfester vart fjärde år, remissin-
stans i Norska kyrkan, notutgivning i 
Kirkesangsforlaget i samarbete med 
Ung kirkesang

Anställda: Verksamhetsledare Ragn-
hild Hadland (80%)

www.kirkesang.no

gör samtidigt att förbundet inte har mer än 
3 500 medlemmar, trots att många tusen 
sjunger i kyrkans blandade körer. 

Ungdomsförbund får mycket mer stat-
ligt stöd och det var ett av skälen till att Ung 
kirkesang skapades 1996. Där organiseras 
numera alla barn- och ungdomskörer 

inom Den norske kirke. Ung kirkesang har 
omkring 8000 medlemmar, fem anställda 
och flera kurser och körskolor om året.

Intresset från de norska körerna att åka 
till Färöarna och sjunga var stort. Bara 
knappt hälften av dem som ville åka fick 
följa med i det chartrade plan som lyfte 

från Bergen. Körerna hade tidigare övat i 
tre grupper, utifrån geografisk närhet. 

Nästa stora happening i Norges kir-
kesangforbund är rikskyrkosångsfesten i 
Fredriksstad 2016. Fast först blir det psalm-
maraton i tv. 
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Vad har Luleå stift, Uleåborgs stift 
och lutherska kyrkan i Murmansk 
gemensamt? Jo, de ligger alla i 
Barentsregionen och är med i det 
kyrkomusikaliska samarbetsprojek-
tet The Sound of Barents. 

När jag når Aron Tideström, projektledare 
för The Sound of Barents, är han på barn-
musikläger i Inari i Finland. 

– Det är 45 barn från Murmansk, 
Archangelsk, Norra Finland och Bureå i 
Sverige, berättar han. Vi har just haft en 
workshop med ortodox körmusik. 

Sång, lek och andakter där barnen del-
ger varandra sina kulturers musik utgör 
stora delar av programmet.

– Vi har tolkar så att alla kan prata sitt 
modersmål, berättar Aron, som är verk-
samhetsutvecklare på Sensus Luleå. 

Det var han som tog initiativ till projek-
tet, men en del kontakter mellan kyrkorna i 
regionen fanns redan. Kyrkorna här har en 
stor roll som musikinstitutioner, och Aron 
tror att samarbete dem emellan är bra för 
hela regionen.

– Barentsregionen är ett militärt känsligt 
område. Det finns en spänning mellan öst 
och väst här. Det är väldigt bra om folk får 
träffas, framför allt unga människor, och bli 
vänner. 

Stöd från EU
The Sound of Barents är ett tvåårigt projekt 
som finansieras med hjälp av EU-program-
met Kolarctic som bland annat stöder gräns-
överskridande aktiviteter för unga i Finland, 
Norge, Ryssland och Sverige. Aktiviteterna 
har varit många, för barn, ungdomar och 
körledare. I höst avslutas det med bland 
annat turné för Barents Boys Choir, en sär-
skild gosskör som bildats inom projektet. 

– Det kommer att bli roligt att sjunga i 
Ryssland och Finland, säger Hannes Sand-

lund, en av fyra svenska killar som är med 
i kören. 

Hannes kommer från Norrfjärden och 
har just börjat åttan i en musikklass, men 
annars sjunger han inte i någon kör. I 
Barentsgosskören kom han med sedan hans 
mamma läst en artikel om den. 

– Det är flest från Finland, näst flest 
från Ryssland och minst från Sverige, 
berättar han. 

I maj var han på läger i finska Kemi. Lite 

Fyra svenska sångare deltar i Barents Boys Choir (de längst fram). Hannes Sandlund i svartvit
rutig skjorta. Foto: Aron Tideström.

Sångsamarbete med Finland  
och Ryssland

I juni deltog barn från Murmansk, Norra Finland och Bureå i musikläger i Inari i Finland. 
Foto: Juha Kinanen
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EU-bidrag för kultursamarbete
The Sound of Barents stöds av EU-
programmet Kolarctic. Det går att få 
EU-bidrag till många kultur- och utbild-
ningsprojekt med flera länder inblandade. 
Oftast krävs minst tre länder, alla behöver 
dock inte vara EU-medlemmar.

En ny sjuårig programperiod inleds 
i år. Ett nytt program har skapats för 
kulturområdet: Kreativa Europa. För 
utbildningsprojekt gäller främst Erasmus-
programmen.

Den som önskar mer information om 
EU-bidrag kan kontakta Ekumeniska 
EU-kontoret. Svenska kyrkans stift och 
församlingar är medlemmar och kan där-
med få hjälp av kontoret. Läs mer på  
www.ekumeniskaeukontoret.se.

fotboll och lite bastu blev det, men framför 
allt sång. 

– Andra dan sjöng vi i åtta timmar. Så 
här mycket brukar jag aldrig sjunga, men 
det funkade, säger Hannes. 

Kommunikationsspråket var engelska, 
men de sjöng mest på latin. Gosskörens 
repertoar har en klassisk inriktning. Den 3 
oktober blir det konsert i Luleå domkyrka, 
dagen därpå reser kören med drygt 30 kil-
lar i åldrarna 9–25 år, till Uleåborg för en 
konsert där. 

Färre från Sverige
The Sound of Barents är ett delprojekt 
inom det stora Barentssamarbetsprojektet 
New Horizons. Museiprojekt och konst-
biennal är två av de andra. 

Från Sverige är det Sensus, Luelå stift 
och Haparanda församling som deltar i 
The Sound of Barents. Från Ryssland är det 
Evangeliska-lutherska kyrkan i Murmansk 
medan det från finskt håll är en rad försam-
lingar som tillsammans med Oulu (Uleå-

borgs) stift engagerat sig i projektet. 
Aron Tideström är mycket nöjd med 

projektet så långt, men en sak förvånar 
honom en smula.

– Det är lite svårare att få med svenska 
barn och unga, i Finland och Ryssland ver-
kar det finnas hur många barn som helst. 

Marita Sköldberg

Festlig avslutning på 
körledarkonventet i 
Murmansk.

Välkommen till er personliga resebyrå:  
ni får god service, trygghet och minnen för livet.

031-780 08 90   info@smarttravel.se   www.smarttravel.se

Dags för körresa?
Letar din grupp efter nya resmål 
att upptäcka tillsammans?
 
Vi hjälper er sätta ihop  
en resa till såväl äldre,  
välbeprövade liksom  
nya, spännande resmål!

Historiska  
Krakow

Spännande Yerevan
Ljuvliga Lissabon 
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I en härlig miljö erbjuder vi körer möjlighet
att öva i herrgårdens festsal samt några 
grupprum. I paketet ingår:
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 Eftermiddagskaffe
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 Visning av herrgård och kyrka 
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Bokning & information
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0295 203 00  |  info@bokauppland.com
www.lovstabruk.nu

Körhelg i 1700-tals miljöKörhelg i 1700-tals miljöKörhelg i 1700-tals miljö

Paketerbjudande
I en härlig miljö erbjuder vi körer möjlighet
att öva i herrgårdens festsal samt några 
grupprum. I paketet ingår:

Dag 1 Förmiddagskaffe
 Lunch
 Eftermiddagskaffe
 Två rätters middag
 Logi i dubbelrum
 Visning av herrgård och kyrka 
Dag 2 Frukost
 Förmiddagskaffe
 Lunch
  Pris1590:-

Lövstabruk ligger längs 
gamla riksväg 76.

1 t. norr om Uppsala.
45 min. söder om Gävle.

w
En gång i tiden världens 
största järnbruk. Idag ett 
av Sveriges bäst bevarade 
1700-tals samhällen. I 13 
generationer ägde familjen 
de Geer Lövstabruk med 
omnejd och skapade ett 

strukturerat samhälle med 
vacker bebyggelse.

w
Erbjudandet gäller 2014, 

minst 25 personer.
w

Mat & logi genom
LEUFSTABRUKS 

VÄRDSHUS
w

I Festsalen finns en flygel.
Kostnad för stämning 

tillkommer.

Bokning & information
BOKA UPPLAND

0295 203 00  |  info@bokauppland.com
www.lovstabruk.nu

Körhelg i 1700-tals miljöKörhelg i 1700-tals miljöKörhelg i 1700-tals miljö

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag
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Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

Körsång för alla åldrar har blivit ett 
allt tydligare koncept för Västerås 
stifts kyrkosångsförbund. Nu fyller 
det aktiva förbundet 90 år.

– Det är ett fantastiskt förbund, skriv det! 
säger Anna Kjellin och ler ett pillemariskt 
leende innan vi skiljs åt efter intervjun i 
Västerås. 

Johan Hammarström instämmer, i både 
leende och åsikt. Han har nyligen blivit 
domkyrkoorganist i Västerås och kliver av 
sitt uppdrag som ordförande. Men engage-
manget finns kvar. 

Anna Kjellin kliver inte av. Hon sitter 
i styrelsen, men sitt främsta uppdrag har 
hon som ordförande för Ung kyrkomusik, 
en sektion inom förbundet som anordnar 
barnkördagar och -läger. 

– Barnkördagar har vi haft sedan 
50-talet. Eftersom stiftet är så stort har vi 
alltid en i Västmanlandsområdet och en i 
Dalarna, berättar hon. 

Föräldrar och seniorer
Två gånger på senare tid har barnkörda-
garna, som är för åldrarna 6–10 år, kom-
pletterats med föräldrakör, bestående av 
medföljande anhöriga. Senast skedde det 
i våras i Västerfärnebo då ett knappt tjog 
föräldrar och far- och morföräldrar bildade 
en kör som sjöng både egna sånger och 

tillsammans med barnen i den avslutande 
musikgudstjänsten. 

– Vi pratade om en målgrupp som vi 
inte når ut till, de som kanske tagit paus 
från körsjungandet. Här har vi dem sit-
tande på plats, säger Johan Hammarström. 

Föräldrakören är en av de nyheter som 
förbundet efter en inventering förra året kom 
fram till att man ville satsa på. En annan var 
gospeldagar. Förbundet valde att gå in som 
medarrangör med Falu Kristine församling 
som har en gospelhelg sedan flera år. 

– Det har varit efterfrågan, men vi hade 
inte kompetensen, då är det bättre att vi är 
medarrangör, menar Johan. 

Ytterligare ett behov som förbundet såg 
var av seniorkördagar, så därför blev det en 
sådan i Skultuna i våras, och den samlade 
100 sångare. Däremot har man gjort uppe-
håll i gosskördagen. Det finns bara en goss-
kör i stiftet, och inom stiftets ramar finns 
ändå något för killarna – gosskörfestivalen i 
Rättvik i Gosskörföreningens regi. 

Stort firande i oktober
”Det fantastiska förbundet” fyller nu 90 år. 
Firandet har hållit på ett tag.

– Vi har gjort vår stora konsert, förkla-
rar Anna och berättar om framförandet av 
African Madonna med 100 barn- och ung-
domskörsångare i Falun i maj. 

18 oktober blir det dock en ny chans 

att se de färgglada körsångarna framföra 
rättvise oratoriet, under den stora jubileums-
helgen i Västerås domkyrka. I dagarna tre 
ska det firas med sång för och med alla 
åldrar. 

Barn, ungdomar och vuxna ska tillsam-
mans bland annat framföra ett nyskrivet 
stycke av Johan Hammarströms företrädare 
som domkyrkoorganist, Agneta Sköld. 
Seniorkörerna ska i en egen gudstjänst 
medverka med den repertoar de hade 
under seniorkördagen i våras. 

Fortbildningen kan utvecklas
Kyrkosångsförbundet har i mycket blivit 
den sammanhållande länken för kyrkomu-
sikerna i stiftet, menar Anna och Johan. 
Bland annat genom Sjöviksdagarna, som 
vartannat år är en ren fortbildningskurs 
för musiker och vartannat år – då det även 
är förbundsstämma – öppna även för kör-
sångare.

Nu i augusti var det körsångardags, i fjol 
var det musikerfortbildning. 

– Förra året var det väldigt många nya 
kyrkomusiker, säger Johan.

Då var Sjöviksdagarna också en tyd-
ligare gemensam angelägenhet för stiftet, 
vilket han och Anna gläds över. De menar 
samtidigt att det finns utvecklingspotential 
för stiftets arbete med fortbildning. 

– Vi har uppvaktat stiftet för att få till 

90-åring med fokus 
på alla åldrar

100 barn och ungdomar gjorde African Madonna i Falun i maj. I oktober görs den igen i Västerås.
Foto: Anna Kjellin
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  Västerås stifts kyrkosångsförbund

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
Bildat: 1924

Antal medlemmar: 4186 personer

Återkommande verksamhet: Barn- 
och ungdomskördagar, Jubilatedagar 
för vuxenkörer samt årliga fortbild-
ningsdagar för kyrkomusiker, körsång-
are och präster på Sjöviks folkhögskola

Sektioner: Ung kyrkomusik

Informationskanaler: Hemsidan  
www.vasteras.sjungikyrkan.nu, mejl 
och brevutskick inför varje terminsstart

Styrelse: Nio ordinarie ledamöter plus 
ordförande och tre förbundsdirigenter. 
Av dessa är två körsångare, åtta kyrko-
musiker och tre präster. Väljs på fyra år 

Medlemsavgift: 300 kr för den första 
kören  + 100 kr för varje övrig kör i för-
samlingen

Logotype: Ja

Intäkter: Medlemsavgifter, kollekter (en 
stiftskollekt till kyrkosångsförbundet 
samt ½ till Ung kyrkomusik), evene-
mangsbidrag från Västerås stift samt 
deltagaravgifter vid de olika evene-
mangen

Johan Hammarström har 
klivit åt sidan medan Anna 
Kjellin i högsta grad står 
i framkanten för Västerås 
stifts kyrkosångsförbund.

en gemensam fortbildning för präster och 
musiker, berättar Johan.

Samarbetet med Västerås stift fungerar 
annars väl, tycker de. Stiftet stödjer många 
av förbundets aktiviteter ekonomiskt och 
informationsavdelningen hjälper till med 
foldrar och utskick. 

Konstigt vore väl annars, när det nu är 
ett så fantastiskt förbund ...

Marita Sköldberg

I våras samlades 100 sångare 
till seniorkördag i Skultuna 
under ledning av förbundsdi
rigent EvaMarie Hopstadius. 
Foto: Åke Näslund
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Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

Ung kyrkomusiks barnkördagar 
har en lång tradition i Västerås stift. 
Körjournalen var med i Mora i maj 
när en av vårens två barnkördagar 
ägde rum. 

Någon gäspar, en annan tittar upp i taket, 
en tredje måste absolut gå på toaletten och 
en fjärde behöver fråga körledaren något, 
mitt under gudstjänsten. Men vackert låter 
det när drygt 60 barnröster sjunger om 
solen, freden och björnarna. 

Det är barnkördag i Mora kyrka, anord-
nad av Ung kyrkomusik i Västerås stift*, 
och barn i åldrarna 6–cirka 10 år från sju 
körer runt om i stiftet sjunger bland annat 
minimusikalen Skapelsen av Egil Hovland 
med text av Britt G Hallqvist.

Många föräldrar sitter i bänkarna och 
lyssnar när barnen i den avslutande musik-
gudstjänsten sjunger om hur Gud skapade 
världen med havet, hajar och harar. 

Sedan, efter sju timmars sång och lek, är 
det bara korven kvar före hemresan. Och 
utbytande av ett och annat telefonnummer, 
för här skapas nya kontakter. 

Korv och kaniner
Malin Hahne i vacker pandaklänning kom-
mer från Ceciliakören i Smedjebacken. 

Hon var lite skeptisk inför dagen och ville 
inte så gärna åka. Men nu är hon nöjd, där 
hon sitter med en korv i högsta hugg. Och 
nu ser hon fram emot en helt annan sak i 
livet:

– Jag ska tävla med mina kaniner. 
Hon har lärt dem att hoppa över hinder, 

bara genom att ge dem något att nosa på, 
förklarar hon. 

Hon är en av tre i Ceciliakören, som 
har åkt i ett par timmar för att komma hit. 
Andra körer är klart större. Tjejerna från 
Mariakören i Falun till exempel. De är lätta 
att känna igen i sina blå körtröjor. Ester 
Ärnlöv och Hilde Albrecht sjunger i kören 

och är också klasskompisar.
– Vi leker varje dag utom tisdagar, för 

då har Ester ridning och jag simning, berät-
tar Hilde. 

Ibland sjunger de körsångerna när de 
träffas, så de har övat lite extra.

– Måste vi sjunga kanon på den där, 
det är så svårt, säger deras körkompis Thea 
Elfsberg Pettersson under lunchen och vän-
der sig till Sara Gebrgiorgis, som är med 
som kaplan från Falun. 

Det är Dona nobis pacem som Thea 
pratar om. Hon blir förvirrad av att stå nära 
dem som sjunger i den andra kanongrup-
pen. Men när det väl är dags för musik-

Barnkördag i Mora:
Hav och hajar, korv  
och nya kontakter

Gustav Vasa vid Vasaloppsmålet 
fick också besök på barnkör
dagen. 

Barn från sju körer deltog i barnkördagen. Här leds kören av Anki Resare.
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gudstjänst sjunger hon som om inget i 
världen förvirrar henne. 

Lurad av kokos
Det är inte sång hela dagen. Efter lunchen 
delas deltagarna in i tre grupper som ägnar 
sig åt tipspromenad, lekar och att rita av 
sina händer som blad till ett stort träd.

Clara Olofsson och Amanda Eriksson 
från Mora har rätt på nästan alla tips-
promenadens frågor. Det var kokosen i 
chokladbollarna som lurade dem att tro att 
ingredienserna tillhörde en kokosboll. Men 
Bamse, Jesus, Pippi Långstrump, vitsippor 
och mycket mer har de koll på.

Sen är det åter dags för repetition. Det 
är lite rörigt bland deltagarna. 

– Det blir snart paus, nu får ni hålla er, 
säger körledaren Anna Kjellin, när hon 
börjar tröttna på det flitiga springet till 
toaletten. 

Det hjälper dock föga, det är hela tiden 
någon som känner nöden tränga på.  

Men sjunga kan de, allt utantill.
Elsa Dahlberg och Wilma Södersten 

från Unga kören i Våmhus berättar att de 
har använt en del av dagens sånger i sin 
egen kör. Men allra roligast var ett annat 
evenemang för en tid sedan.

– Vi hade ett musikkafé där vi sjöng 
Disneysånger, säger Elsa och riktigt lyser. 

I dagens minimusikal varvas skapelse-
berättelsen, läst av prästen Karolina Apern-
ling, med passande sånger om morgonljus, 
stjärnor, sniglar, fåglar och mycket mer 
av det skapade. Några andra sånger ingår 
också i gudstjänsten, bland annat om solen, 
som tittade fram när deltagarna kom till 
Mora, och om den annalkande sommaren. 

När vi går ut ur kyrkan efter det glada 
extranumret fortsätter det att sjunga i 
huvudet: ”Åh, vad sommaren är skön”. 

Text och foto: Marita Sköldberg

*Ung kyrkomusik är en del av Västerås stifts 
kyrkosångsförbund, läs mer på förra upp-
slaget. Barnkördagen i Mora leddes av Anna 
Kjellin och Anki Resare.

Ung kyrkomusik: Ulrika Ryssmats Ehlin, kyrkomusiker i Mora och pianist under barnkördagen, 
Anna Kjellin, kyrkomusiker i Falun och Anki Resare, som delade på dirigentskapet. 

.
 
 
.

.

.
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Finale 2014 svensk version är 
här! Ett verktyg för dig som 
musiker att fritt komponera, 
arrangera, lyssna och skriva ut 
partitur och stämmor med 
bästa kvalitet.
Garritans fler än 400 instru-Garritans fler än 400 instru-
mentljud lyfter din musik till 
högre höjder. Finale är nu 
snabbare och användarvänligt 
som aldrig förr. Finns hos 
välsorterade musikaffärer 
eller hos oss.

SVENSK 
VERSION
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Kyrkokörsångarens ABC  •  Sammanställt av eleverna på kantorslinjen vid Mellansels folkhögskola

KyrkokörsångarensABC
150 MUSIKTERMER

Kvart 
Ett musikaliskt intervall mellan två toner. 
Kvartintervall är avståndet från ton ett till 
ton fyra i skalan (uppåt/nedåt).

Kvint 
Kvintintervall är avståndet från ton ett till 
ton fem (uppåt/nedåt) i skalan. Både kvart 
och kvint kallas i sin grundform för rena 
intervall, det vill säga de klingar rent.

Kvintcirkel 
En visuell cirkel som kan hjälpa att se 
samband mellan tonarter, att transponera, 
komma ihåg förtecken etc.

Kyrie eleison (Kyrie) 
Grekiska för ”Herre, förbarma Dig”. Ett van-
ligt anrop i kristen liturgi. Ofta sjunger man 
även Christe eleison ”Kriste, förbarma Dig”.

Largo 
Härstammar från italienskan och betyder 
brett/långsamt. 

Legato
Härstammar från italienskan och betyder 
sammanbundet. Det ska vara en mycket liten 
eller ingen paus mellan tonerna.

Leggiero 
Kommer från italienskan och betyder lätt 
och dansant.

Lento
Kommer från italienskan och betyder lång-
samt.

Liturgi
Ursprungligen från grekiskans leitourgia. 
Ordet används för att förklara vad som hän-
der i en gudstjänst. Betyder ”tjänst inför Gud”.

Maestoso
Italiensk musikterm som betyder majestä-
tiskt.

Meno mosso
Betecknar förändring av tempo. Betyder 
mindre rörligt.

Metronom 
En apparat som ger fast puls, vanligtvis 
med ett klickande ljud/blinkade lampa. Ett 
bra hjälpmedel för att bestämma musikens 
tempo. Det finns både analoga (bilden) och 
digitala metronomer.

Mezzosopran
Ett röstläge inom sång som ligger mellan 
sopran och alt. Mezzo är italienska för ”halv”.

Moderato
En tempobeskrivning som betyder måttligt 
fort.

Moll
En skala eller ett ackord med en liten ters. En 
stor ters definierar dur.

Mässa
Mässa är det vanligaste ordet för den väst-
kyrkliga huvudgudstjänsten och betyder att 
gudstjänsten innehåller nattvard och andra 
liturgiska moment, såsom O Guds Lamm 
och Kyrie.

Notsystem
Representerar likt pianots vita tangenter de 
sju stamtonerna. En not som är skriven i 
notsystemet representerar alltså någon av de 
sju stamtonerna, förutom om noten har ett 
förtecken.

Offertorium 
Kommer från latinets offero som betyder 
”bära fram”. Under offertoriet dukas natt-
varden upp och en så kallad offertoriepsalm 
spelas. 

Oktav
Kommer från latinets octava som betyder 
”åttonde”. Det är åtta tonsteg i en normal 
dur-skala och i den är oktaven alltså första 
respektive sista tonen. Oktav är ett rent 
intervall.

Omkväde
Ett gammalt ord för ”refräng”. Danskans 
ord för refräng är fortfarande ”omkvæd”. Ett 
profant exempel är ”den poetiska Eddan”, ett 
sakralt är SvPs 675B.

Opus (op.) 
Ett latinskt ord för ”verk”, pluralformen är 
opera. Opus kan betyda många olika saker, 
men i körsångens fall är det vanligaste ”verk” 
eller ” betydelsefullt alster”.

Oratorium 
Ett större musikaliskt verk för orkester, sång-
solister och kör. Till skillnad från opera är 
oratoriet inte avsett för sceniskt framförande. 
Handlingen är vanligen en text som hämtas 
ur Bibeln. Ett välkänt oratorium är Händels 
Messias.

Ostinato
Ett musikaliskt motiv som upprepas om och 
om igen. Förekommer i huvudsak i barock-
musik.

K

L

M

N
O
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Vinn festivaldeltagande!

Ange vilken vinst du vill ha. Välj mellan dessa:

  Deltagande för en person i Riksfest för unga röster i Kristinehamn 15–16 november 

2014, noter ingår

 Deltagande för en person i Riksfest 2015 i Borås eller Örnsköldsvik 15–17 maj 2015, 

noter ingår ej (ort kan väljas senare)

  Boken Små saker – Dikter, sånger och verser av Britt G Hallqvist (Bonnier-Carlsen)

*Vinsten omfattar festivalavgift inklusive mat, samt vad gäller Riksfest för unga röster även en-
kelt boende i skolsal eller liknande. 

Skicka din limerick till kj@sjungikyrkan.nu eller Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta 
så att vi har den senast den 19 september. 

Ligger diktandet nere på sommaren? 
Det måste väl vara förklaringen till 
det minimala inflödet av limerickar i 

tävlingen som utlystes i förra Körjournalen. 
Så nu får ni en ny chans!

Skriv en limerick där Kristinehamn eller 
Värmland är orten och innehållet på något 
sätt anknyter till Riksfest för unga röster, 
som arrangeras där i november. 

Deltagare i tävlingen godkänner att 
limericken kan komma att publiceras i 
Körjournalen och även användas under 
Sveriges Kyrkosångsförbunds körfestivaler. 
Limericken måste vara skriven av den som 
skickar in bidraget och varje person får 
bidra med max två limerickar.

De få bidrag som redan är inskickade 
deltar givetvis också i tävlingen.

Ny chans på Värmlandslimerick

Kyrkosångsförbundet i Karlstads stift 
lyckades med bedriften att samla drygt 300 
körsångare (barn, ungdomar och vuxna) 
till invigningen av Världens Fest den 30 
maj. Förberedelserna har bestått i ett flertal 
övningstillfällen på olika platser i stiftet. 

Vid invigningen i Löfbergs Arena sjöng 
denna stora kör tillsammans med Werm-
land opera orkester under ledning av Marie 
Rosenmir. Under lördagen framförde barn 
och ungdomskörer African Madonna 
under ledning av förbundsdirigent Karin 
Marcusson. 

Hela projektet Världens Fest vill här 
passa på att framföra ett stort och innerligt 
tack till kyrkosångsförbundet i Karlstads 
stift för denna magnifika insats, och ett 
speciellt tack till förbundsdirigenten Karin 
Marcusson för hennes näst intill omänsk-
liga arbetsinsats.

Umeåkörer för 
mångfald
”Ju mer ni säger hat, desto mer vi säger 
kärlek”, så lyder en av textraderna från de 
nyskrivna sånger som ska sjungas gemen-
samt av körer och enskilda på Rådhustor-
get i Umeå, lördagen den 6 september, kl 
11. Ett år efter att en grupp nazister demon-
strerade på samma torg, ordnas nämligen 
”Sång för mångfald”. Initiativtagare är 
Helén Lindgren, körledare för Brösttoner, 
som tog kontakt med kyrkoherde Kenneth 
Nordgren. Även studieförbunden och deras 
körer har bjudits in. 

Helén Lindgren har skrivit temasång-
erna och noter och ljudfiler finns för ned-
laddning på http://svenskakyrkan.se/umea/
sang-for-mangfald Ett genrep har hållits, 
men det går bra att komma direkt till torget 
och sjunga med. Några större körer ska 
dessutom sjunga varsina egna sånger. 

Sensus och Bilda 
går samman
Studieförbunden Sensus och Bilda sa i 
maj ja till ett samgående. Sensus och Bilda 
kommer att samla ett åttiotal medlemsor-
ganisationer och ännu fler samarbetspart-
ner, bland annat de flesta kyrkor som finns 
i Sverige. Beslutet ska bekräftas på extra-
stämmor i november. Planen är att det nya 
studieförbundet ska starta 1 juli nästa år.  

Text: Anders Göranzon, stiftsmusiker
Foto: Hans ”Berka” Bergquist

300 körsångare inledde Världens fest

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

KÖRDRÄKTER

Tel: 08-732 35 70
aktivita@aktivita.se
www.aktivita.se

I körsvängen
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I körsvängen

Visst är det kittlande med körresor? Göte-
borgs stifts norra kyrkosångsförbund hade 
inbjudit korister att följa med på en sådan 
30 april–4 maj. Och inte vart som helst 
utan till musikens huvudstad Wien. Det 
var inga problem att få ihop en kör på 40 
personer (maxantal) och efter tre lördags-
repetitioner på hemmaplan var det dags för 
avresa.

Under andra dagens förmiddagsrepe-
tition i Svenska kyrkan i centrala Wien 
drillade vår dirigent Tord Oscarsson oss 
inför kvällens konsert. Vi sjöng en bland-
ning av svensk och österrikisk musik, av 
bland andra Runbäck, Öhrwall, Mozart och 
Strauss. 

Solen sken från en klarblå himmel och 
termometern hade passerat 20-graders-
strecket när vi på eftermiddagen gjorde en 
utflykt till slottet Schönbrunn, en värdig 
konkurrent till Versailles med sin praktfulla 
huvudbyggnad och storslagna trädgårdar. 

Om aftonen var det dags att ge kon-
sert i den imponerande barockkyrkan S:t 
Petri, mitt i den gamla stadskärnan. Till 
vår förvåning var det redan under repet en 
stor anhopning åhörare och ännu fler kom 
senare, det var mer än hundra personer 
som lyssnade på vår konsert. 

Fredagen var en fri dag och användes av 
många deltagare till att på egen hand upp-
täcka staden Wien med dess alla praktfulla 

byggnader, butiker, marknader, caféer etc. 
På kvällen slog vädret om, ett kort men 
intensivt åskväder sänkte temperaturen 
med nästan tio grader och fick oss att min-
nas vår nordliga hembygd. 

På lördagen var det sightseeing i buss, vi 
beundrade det praktfulla slottet Belvedere, 
imponerades av den mondäna ”Ringen” 
och många andra sevärdheter: Staatsoper, 
Musikverein, Spanska ridskolan med mera. 
Kvällen ägnades åt en utflykt till den char-
miga byn Grinzing med sina vackra gamla 
hus, vinrankor och otaliga restauranger. 
Det blev en munter kväll i en trevlig vin-
stuga, mycket körsång och spontana upp-
trädanden. 

På söndagen medverkade kören i hög-
mässan i Herrestads kyrka strax utanför

Vadstena. Helgen avslutades med ett 
uppskattat besök på Ellen Keys Strand, som 
dagen till ära visade sig från sin vackraste 
sida.

Mona Franzén, Nässjö kyrkokör

På söndagen sjöng vi på högmässan i 
Svenska kyrkan, inhyst i ett tidigare klos-
terkomplex. Prästen berättade för oss om 
sitt fantasieggande pastorat; förutom i 
Wien ledde hon gudstjänster i Prag, Buda-
pest och Bratislava. Avstånden är inte så 
stora i Europas centrala delar. 

En välsmakande lunch på en italiensk 
kvarterskrog i närheten av kyrkan blev en 
trevlig avrundning av våra dagar i Wien. 
Solens strålar värmde åter vår bleka hy och 
vi hann med en vederkvickande promenad 
innan avresan.

Lars Söderlund

    

 

Stiftsförbund ordnade resa till Wien

Vadstena mål för smålänningar
Nässjö kyrkokör reste till Vadstena i början 
av maj. Fredag kväll firade vi mässa i klos-
terkyrkan och fick lyssna till en gästande 
norsk damkör.

Tidegärdesbönen Laudes sjöngs på 
lördagsmorgonen i ett välfyllt kapell i Vad-
stena pilgrimscentrum. Därefter guidade 

diakon Gunilla Lindblad kunnigt och 
intressant i klosterkyrkan om den heliga 
Birgitta, bildandet av klosterorden och kyr-
kans byggnation. Efter denna guidning vid-
tog några timmars körövning på Vadstenas 
Folkhögskola. Kvällens samkväm lockade 
till sång och många skratt.

ENGLUNDS 
TIDIG MUSIK

englunds@tidigmusik.se
      076-29 529 89

   www.tidigmusik.se

Palestrina i Järlåsa
Kom och sjung med

Englunds Tidig Musik.

Järlåsagården 26/9 - 28/9
Info: 076 29 529 89

Lärare: Jan Johansson,
Gunnar Englund
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I körsvängen

Killar kan och vill 
sjunga!
2014 års gosskörfestival ägde rum 22–25 
maj i Rättvik. Närmare 200 gosskorister 
plus medföljande och ledare upplevde tre 
dygn fyllda av sång, lek och umgänge i, 
mestadels, varmt sommarväder. 

Årets huvudledare Guillaume Burg-
meier, Frankrike, ledde den blandade kören 
och musiker i Gabriel Faurés Requiem och 
lät manskören fördjupa sig i fransk musik 
av bland andra F Poulenc. 

Sopraner, altar och aspiranter sjöng 
Håkan Alinders Good enough – ett orato-
rium med sånger om kristna helgon och 
andra kändisar (J S Bach, Broder Roger, 
den heliga Franciskus med flera). Ledare 
var Margareta Raab från Uppsala. 

Förutom festivalkörernas egna framträ-
danden höll Stockholms gosskör och vokal-
gruppen UGGE konserter. I den prestige-
fulla tävlingen om titeln årets gossopran i 
Sverige gick priset till William Sönnerhed, 
Stockholms gosskör.

Men gosskörfestivalen är mer än så. 
Det är killar som hittar vänner från andra 
körer, körledare som får träffas och utbyta 
erfarenheter. Det är en kreativ, positiv och 
härlig stämning. Det är tapto, aftonbön och 
psalm 191 på gräsmattan med världens 
vackraste utsikt, grabbarnas afton med högt 
och lågt där alla killar som vill uppträder. 
Framför allt är det tillfällen till koncen-

Färre körsångare i Svenska kyrkan 2013
Antalet körsångare i Svenska kyrkan minskade något under fjolåret. Svenska kyrkans sta-
tistik för 2012 säger att 98 736 personer sjöng i kyrkans körer, vilket är en minskning med 
nästan 1 300 personer jämfört med 2012. Antalet körer har minskat med cirka 200, till 5 182. 
Minskningen gäller både barn-, ungdoms- och vuxenkörer. 

Störst är tappet för ungdomskörerna som på tio år har minskat med närmare 3 000 kör-
sångare, till fjolårets 5 790. Antalet vuxenkörsångare har däremot ökat under tioårsperioden, 
från drygt 58 000 år 2003 till 62 923 år 2013.

trerat musicerande under professionell 
ledning ihop med många andra killar. Det 
är en otrolig kick, inte minst för de mindre 
körerna. Killarna i våra gosskörer är bärare 
av lovsången i vår kyrka och en viktig 
resurs att värna. 

Text: Lars Beckman
Foto: Lars Carlsson

Deltagande körer detta år: Boo Gosskör, 
Gotlands Gosskör, Linköpings Gosskör, 
Örebro Olaus Petri Gosskör, Skara domkyr-
kas gosskör, Stockholms Gosskör, Uppsala 
Domkyrkas Gosskör, Österåkers Gosskör

Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.se

9–10 maj var det åter 
dags för Laurentius Petri 
Sällskapet att bjuda in till 
Gregorianskt dygn i Vad-
stena. Ett 60-tal deltagare 
tog vara på möjligheten 
att öva och praktisera 
gregoriansk sång i tide-
gärdens form i den vackra 
Klosterkyrkan. Här är det 
Gun Palmqvist som leder 
övningen.

Gregorianskt i Vadstena
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts 
 kyrkosångsförbund
Anmälan och info: Mia Oldeberg-Huusko, 
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts 
 kyrkosångsförbund
27 sep African Madonna i Sankt Petri kyrka, 
Västervik
11 okt Kyrkomusikalisk Sing-a-longkonsert i 
Sankt Lars kyrka, Linköping
22 nov Kördag, Mångfaldsmässa Yamandu 
Pontvik, Skäggetorpskyrkan
Hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift 
(Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin 
Wall-Källming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 
Övriga frågor: Sekreterare Niklas Adell

Skara stifts 
 kyrkosångsförbund
4 okt Gospeldag, Falköping med bl a  
Triple & Touch
Info: Gunilla Jacobsson  
Gunilla.Jacobsson@slu.se 
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens 
 kyrkosångsförbund
26–27 sep Koristkurs i Torestorp
4 okt Kyrkosångshögtid i Örby
Info: Peter Bengtsson, peter.bengtsson@
svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts 
 kyrkosångsförbund
Info: Mathias Thornander,  
mathias.thornander@svenskakyrkan.se

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
17–19 okt 90-årsjubileumshelg Västerås. 
Ungdoms- och vuxenkörer. Bl a African Ma-
donna och Olssons Te Deum
Info: Anna Kjellin: anna.kjellin@svenska-
kyrkan.se, Viveka Sjödell  
viveca.sjodell@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts 
 kyrkosångsförbund
18–19 okt Kyrkosångsfest i Kalmar
24–25 okt Ungdomskörläger under höst-
lovet, S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
27 sep Röstcoachdag
16 nov Stiftshögtid i Lunds domkyrka
Info: Per Myrstener,  
per.myrstener@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fkl.se

Hallands 
 kyrkosångsförbund
3 okt Barn- och ungdomskörledardag med 
Maria Nordenback-Kress i församlings-
gården, Falkenberg
4 okt Ungdomskördag med Maria Norden-
back-Kress i församlingsgården, Falkenberg
15 nov Kördag med Simon Ljungman, 
 Gullbrannagården
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu 
 

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
Info: Gun-Britt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 
Hemsida:  
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Karlstads stifts 
 kyrkosångsförbund
11 okt Kyrkosångshögtid, Otto Olsson-dag  
i Kristinehamn
Info: Anders Göranzon,  
Anders.Goranzon2@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
4–5 okt Körläger på Lögdö Bruk,  
från 10 år och uppåt 
21 mars 2015 Barnkördag med  
Karin Runow 
Info: Ann-Kristin Färnström,  
Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu menyn 
Delförbund

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

Luleå stifts norra 
 kyrkosångsförbund
20 sep Ungdomskördag i Gammelstad
4–5 okt Kyrkosångshögtid i Haparanda
Info: ordf. Gunnar Östlund,  
gunnar.ostlund@gmail.com
Hemsida: www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

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

Stockholms stifts 
 kyrkosångsförbund
11 okt 80-årsjubileum med bland annat 
Sing-a-long med Förklädd Gud, Hedvig 
Eleonora kyrka
Info: Joakim Bergdal,  
jbergdal@nordicmusic.se
Hemsida:  
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans 
 Gosskörförening
Info: Lars Beckman,  
Lars.beckman@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri 
 Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv
17–18 april 2015 Gregorianskt dygn i 
 Vadstena
Info: Mattias Lindström,  
matttias@lindstrom.be
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu menyn 
Delförbund

Svenska Schützsällskapet
Info: Ann-Cristine Lundquist,  
anncristine.lundquist@gmail.com 
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Psalto – Kristna Dans
gemenskapen i Sverige
Info: Kerstin Nordmark,  
kerstinnordmark48@gmail.com 
Hemsida: www.psalto.se
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Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu

Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, info@sjungikyrkan.nu

Ekonomi
Monica Petterson Forsberg 
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu

Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson  
biskop.vaxjo@svenskakyrkan.se

Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87,  
peter.lundborg@svenskakyrkan.se

Bankgironummer
880-0617

Organisationsnummer
873201-0569

Vintermöte 2015
Martin Lönnebo, Annika Borg och Niklas 
Rådström är några av dem som kommer till 
2015 års Vintermöte, 7–9 januari i Sigtuna. 
Dessutom medverkar Nationella Ungdoms-
kören i en konsert. 

Ett år till Riksfest 2015
Under Kristi himmelsfärdshelgen 2015, 
15–17 maj, bjuder Kyrkosångsförbundet 
tillsammans med församlingarna i Borås och 
Örnsköldsvik in till Riksfest 2015. Läs mer i 
foldern som bifogas denna tidning eller på 
www.sjungikyrkan.nu. Anmälan öppnar  
1 oktober.

Gemensam barn och 
ungdomskörfest 2015
Nästa år kommer Riksfest för unga röster 
och Nationella ungdomskörfestivalen att 
arrangeras samtidigt. Närmare bestämt i 
Umeå 16–18 oktober.

Få besök av kör
pedagogen
Birgitta Rosenquist Brorson är nationell kör-
pedagog på Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Hon reser gärna ut till församlingar och hål-
ler i kördagar. Församlingen betalar resa och 
uppehälle samt 3000:- per dag om kören är 
medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. För 
icke medlemmar är priset 4000:- per dag. 
Birgitta nås på brb@sjungikyrkan.nu och 
070-651 41 88.

Konsten att leda en ungdomskör
En kvalificerad utbildning för ungdomskörledare

Kursen vänder sig till
 – Professionella kyrkomusiker 

– Ungdomar 14-19 år som utgör projektkör

Tid och plats 
Tre helger 2014–2015 i Frustuna kyrka, Gnesta. Start 21–23 nov

Innehåll
Tonbildning, metodik, självförtroendeträning, repertoarval,  

textarbete, upplägg av verksamhet m m

Info och anmälan på www.sjungikyrkan.nu
Anmälan senast 24 oktober

Kristinehamn  
15–16 november 2014

Barn           
    och 
stjärnor
Riksfest för unga röster
                       9–12 år

Repertoar: 
Carl-Bertil Agnestig: Måne och sol
Anna Cederberg-Orreteg: Nu vi ljusen tänt,
Jag är tacksam (med text av Saga Lundh, deltagare i RUR 2012)
Joseph Corfe: I Will Magnify Thee
Lars Lind: Bereden väg för Herran 
Arne Lundmark: Himlen kom till oss

Alf Bengtsson: Diskant över Psalm 942

Ledare: Lars Lind, Kerstin Linzander, Karin Marcusson

Kostnad: 400 kr/person inkl mat och boende i församlingshem

Info: Marita Sköldberg, 070–2122166
marita@sjungikyrkan.nu

Anmälan senast: 19 september på

www.sjungikyrkan.nu
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Nationella ungdomskörfestivalen firade i maj tioårsjubileum 
med pompa och ståt. Omkring 180 körsångare från 13 körer 
runt om i landet deltog i festivalen i ett välkomnande Malmö.
Foto: Marita Sköldberg

Ungdomskörfestivalen fyllde 10


