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Ledaren

Redaktörens rader

Det är musiken jag minns

Lars Lind 
Styrelseledamot  

i Sveriges  
Kyrkosångs-

förbund

”Känslan av att inte vara 
ensam utan en del av en tra-
dition som älskats och vår-
dats genom generationerna 
känns betryggande”

Människors ålder är för mig oviktigt, skrev 
jag om i förra numret av Körjournalen. 
Även om jag nog o!a misslyckas har jag 
som ledstjärna att i mitt arbete som jour-
nalist bete mig ungefär likadant mot alla, 
oavsett vilket år de är födda. Det innebär 
bland annat att jag i normalfallet skriver ut 
både för- och e!ernamn på alla jag inter-

vjuar eller som är med i närbild. Men när 
en deltagare vid ett körarrangemang önskar 
att bli nämnd bara vid förnamn respekterar 
jag det. Och då ska det vara lika för alla.

Därför är det förnamn som gäller för 
alla i bildreportaget om Riksfest för unga 
röster, även om det inte är vad jag föredrar. 
Om det är någon som prompt vill veta ett 
e!ernamn får ni höra av er till mig, jag har 
allihop. Fast jag lämnar kanske inte ut alla. 

Under Riksfest för unga röster i mit-
ten av november startade adventstiden, 
aningen tidigt kan man tycka, men med 
tanken att körerna ska kunna använda 
sångerna under stundande helger. Barnen 
sjöng om Betlehemsstjärnan, Jesusbarnet 
och om åsnan som bar den vuxne Jesus när 
Hosiannaropen skallade. 

En annan åsna, av plast men i naturlig 
storlek, "nns just nu och en månad framåt 
på Årsta torg i Stockholm. På kvällarna ser 
personalen från kyrkan till att halmen lig-
ger i krubban som väntar på Jesusbarnet. 
Men på morgonen tar förbipasserade barn 
av halmen och matar åsnan.

De djur jag själv matar i adventstid är 
fåglar. Nötväckor, talgoxar och blåmesar 
verkar älska fågelblandningen jag ger dem. 
Mina favoriter domherrarna däremot före-
drar uppenbart de vissna syrenerna. Vilket 
glädjer mig storligen, för då ser jag dem 
från mitt arbetsrum just i höjd med syren-
topparna. De där fåglarna blir nästan som 
husdjur när man inga andra har (förutom 
envisa höst#ugor, men de är bara störiga). 
Om jag bara kunde se skillnad på dem 
skulle jag kanske namnge dem. Bara med 
förnamn i så fall. 

Marita Sköldberg 
Redaktör

”Men på morgonen tar barn 
halm och matar åsnan”

När det lider mot jul, känns det som om 
vi går in i någon form av julstresskoma. 
Sånger ska övas in, kläder ska provas ut till 
julspel, julfesten ska planeras och självklart 
är det julklappar som ska köpas in. 

Alla dessa klappar som tycks blir #er 
och #er för varje år. Och ingen tycks 
komma ihåg vad de "ck ens två dagar e!er 
jula!on. Hur jag än försöker minnas vad 
jag "ck förra julen så kommer jag inte ihåg 
vad det var. Nu när jag tänker e!er kom-
mer jag inte ihåg en enda julklapp jag har 
fått sedan jag blev vuxen. Vad pinsamt! 

Men är det något jag minns från forna 
juletider? Självklart är det musiken. Jag 
har under mina 40 år upplevt massor med 
underbara musikaliska julstunder.

Jag kan minnas min allra första julsång 
när jag som liten gosse sjöng Så mörk 
är natten i midvintertid i Luciatåget. Jag 
minns juniorkörtiden med adventssång-
erna; Adventstid kom till mitt ensamma 
hus. På min första julkonsert spelade jag 
Schuberts Ave Maria. 

Jag minns solosångerna, psalmerna, kör-
sångerna. Mina första ljuva år som dirigent 
vid julkonserterna före jula!on där vi sjöng 
in julen så att hela bygden gick ut med ett 
varmt leende på läpparna. Julsångerna med 
ungdomskören sjungandes för julstressade 
köptokiga själar vid köpcentret. Ding Dong 

Merrily on High, När mörker och kyla lig-
ger kring vårt hus och Stilla natt klingade 
stillsamt från de unga rösterna mellan hyll-
raderna av julprylar, lovandes en riktig jul. 

Alla barnkörkonserterna med förvän-
tansfulla föräldrar och inte minst mor- och 
farföräldrar, med barn som jublande sjöng 
att nu tändas tusen juleljus och snart är 
julen kommen. 

Av alla julsånger är det speciellt en textrad 
som alltid biter sig fast i mitt hjärta och det 
är från sången Jul, jul, strålande jul: ”Över 
de släkten som gå till ro, över de ungas 
dagande bo”. Känslan av att inte vara ensam 
utan en del av en tradition som älskats 
och vårdats genom generationerna känns 
betryggande, men samtidigt är dessa rader 
så vemodiga och gripande. Jag skänker 
alltid mina bortgångna vänner och släkt en 
speciell tanke när vi sjunger Jul, jul, strå-
lande jul. 

Tänk att alla dessa gåvor av materiell 
art har varit oviktiga så länge; i vår psalm 
645 ber Topelius om en jul utan en massa 

krimskrams: ”Giv mig ej glans ej guld ej 
prakt i signad juletid. Giv mig Guds ära, 
änglavakt och över jorden frid”. Det är inga 
tokiga ord skrivna för över 120 år sen.

Tänk att musiken är så viktig under julen 
att det överskuggar minnet från alla jul-
klappar jag någonsin fått. När du tänker på 
det är det kanske likadant för dig och har 
nog så varit under många generationer.

Men all den musiken är nästan inget 
värd om den inte delas med någon. Under 
alla dessa julsångarstunder inser jag att 
musiken i juletid alltid delas med korister, 
instrumentalister, dirigenter, publik, präster 
och köptokiga själar.

Njut därför av gemenskapen inför julens 
alla musikaliska uppdrag och upplevelser! 

God jul!
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Wilma  
Antonsson,  
Kristinehamn
Vilken kör sjunger du i?
– Ceciliakören i Kristinehamn. Jag har 
sjungit i kör i fem-sex år. I Ceciliakören får 
man börja när man är tio, innan sjöng jag 
i Mariakören. I Ceciliakören är vi 25–30 
stycken, några har varit med länge som 
jag, men de flesta har börjat senare. 

Hur länge kan du vara med?
– Nu går jag i sexan och Ceciliakören är 
fram till åttan. Sen får man sjunga i ung-
domskören Voxette. Det tänker jag göra.

Vad ska ni göra i kören i advent?
– Vi går Luciatåg på två ålderdomshem. 
Vi gör ett i kyrkan också och ett för perso-
nalen i församlingshemmet. Det är vi och 
Mariakören. 

Och i jul?
– På julafton gör vi ett julspel, det är också 
med Mariakören. Vid 10 går vi från torget 
till kyrkan med facklor – det har varit så 
i många år. Maria rider på en häst. Jag 
har spelat Josef de senaste två åren. Det 
är herdar och änglar som sjunger också. 
Maria och Josef sjunger solo och hela 
kören sjunger några sånger. Maria har all-
tid ett riktigt, nyfött barn.

Vad är det roligaste ni gör i kören?
– Vi gör körresor i maj med Ceciliakö-
ren. Jag har varit med tre gånger. Första 
gången var vi i Stockholm och sen har vi 
varit i Göteborg två gånger. I Stockholm 
sjöng vi på en gudstjänst, men det har vi 
inte gjort i Göteborg. Vi övar rätt mycket 
och så har vi gått på Gröna Lund och 
Liseberg. 

Vad är det bästa med att sjunga i kör?
– Jag älskar att sjunga! Det är roligt att 
sjunga i stämmor och det är kul att träffa 
kompisar. 

Text och foto: 
Marita Sköldberg

Det är alltid roligast att ge bort 
personliga julklappar. Därför 
bjuder Körjournalen på en lista 
med klappar som kan passa att 
ge bort till körvänner. 

Ge bort en   
körupplevelse  
– betala avgiften och tillverka ett presentkort
Till ungdomskörsångaren:
Nationella ungdomskörfestivalen i Luleå 16–18 mars är 
öppen också för enskilda körsångare. Glöm inte att ge bort 
noterna och repetitionshjälp också! (www.sjungikyrkan.nu)
Till den som älskar havet:
Sångbåten åker till Tallinn 1–3 juni, fylld med workshops, re-
petitioner och karaoke. Konserter blir det i Tallinn och Stock-
holm. (www.sangbaten.se)
Till den som brinner för tidig musik:
Att sjunga juloratorium i Helga Trefaldighets kyrka i Stock-
holm under Svenska Schützsällskapets temahelg 13–15 januari blir garanterat en upplevelse. 
(www.svenskaschuetz.se)
Till den som söker ständig förkovran:
Platserna till Ljungskilekursen mitt i sommaren brukar ta slut snabbt, men till jul bör det finnas 
några kvar. (www.skara.sjungikyrkan.nu)
Till den som gillar jättekörer:
Den som är snabb kan sannolikt ge bort en riksfestpresent: Deltagande i Riksfest 2012 i Skel-
lefteå i september. Även här gäller: Glöm inte noter och repetitionshjälp! (www.sjungikyrkan.nu)

Ge bort en körskiva
Julskivor ger i år till exempel följande körer ut: 
Sofia vokalensemble, Sofia församling, Stockholm: A Spotless 
Rose – Nordic Christmas
Mercy Gospel Choir från Linköping: The Child is born
Lunds Akademiska Kör: En stjärna gick på himlen fram
Stockholms Gosskör
Rejoice, gospelkör från Lund

Ge bort körprylar
Örhängen, manchettknappar, berlock eller 
 förbundsnål beställer du i Sveriges Kyrkosångs-
förbunds körshop.  
(www.sjungikyrkan.nu)
Tröjor, slipsar, nyckelringar, 
kepsar med mera med 
 g- klavstryck. (www.zazzle.
se/g+klav+presenter)
Reflexer i form av not eller 
g-klav. (www.flojtmaria.se)

     Luleå 16-18 mars 2012
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1. Flera av körerna hade egna körtröjor, däribland 
Huddinge kyrkas diskantkör.

2, 3. När man sjunger Hosianna gäller det att gapa 
ordentligt. Högra bilden längst fram från vänster 
Jiahao och Rasmus från Täby körskola och Keona från 
kören Con Voce, Västerfärnebo-Fläckebo församling.

4. I inledningen av gudstjänsten tände alla rikfest-
sångarna ljus som sattes på altaret. Här Linnéa från 
Con Voce.

5. Lena, Jennifer, Linnea och Edvin läste förbönen 
under gudstjänsten i Tibble kyrka.

1.

2. 3.

5.

4.
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Åtta körer från olika delar av landet 
deltog i Sveriges Kyrkosångsför-
bunds allra första Riksfest för unga 
röster, som i mitten av november 
ägde rum i Tibble kyrka i Täby. Barn 
och stjärnor var temat.

Körerna kom från Kristinehamn och Gun-
narskog i Värmland, Sandviken och Gävle i 
Gästrikland, Sexdrega i Västergötland, Väs-
terfärnebo i Västmanland, Huddinge söder 
om Stockholm och så från Täby. De mest 
långväga hade rest omkring 40 mil. 

Det idoga repeterandet under lördagen 
och söndagsmorgonen avslutades i en sön-
dagsgudstjänst, då de cirka 80 körsångarna 
sjöng inte mindre än elva sånger. Försam-
lingen "ck såväl som barnen vara med om 

Premiär för 
Riksfest  
för unga 
röster

en tidig advent och jul. 
För att körerna skulle 
få mesta möjliga användning av sångerna i 
sina hemförsamlingar handlade de nämli-
gen om den nära förestående advents- och 
jultiden. 

Riksfestens tema var Barn och stjärnor, 
och det märktes i sångvalet; förutom själva 
titellåten även En stjärna visar vägen, Du 
är släkt med stjärnor, Gläns över sjö och 
strand, Måne och sol med #era. 

Stjärnglans var det också över gästande 
Ensemble Yria. I en verkstad under lörda-
gen förberedde de barnen inför sin kvälls-
föreställning som handlade om rymden, 
där barnen också "ck delta med sång och 
rörelser.

Text och foto: Marita Sköldberg

Sando och Mai bor grannar och båda sjunger i Junior-
kören i Heliga Trefaldighets församling i Gävle. Mai är 
med i en kör till, i Strömsbro.

– Vi sjunger i solosång också, min syster är lärare, 
berättar hon.

Sandos bror Steven sjunger också i Juniorkören och 
är med på riksfesten. Till jul ska de och en kompis till 
Steven sjunga tillsammans på en stor konsert. Mai ska 
sjunga med sin syster. 

Gunnar och Emil har rest 40 mil, från Gunnarskog, för att komma till riksfesten i 
Täby. Deras kör heter Petrus sångfåglar.

– Det är för att körledaren heter så, säger Gunnar.
– Fast han heter egentligen Peter, säger Emil. 
– Va, gör han? Säger Gunnar förvånat.*
Gunnar har tidigare varit med kören på UngKörFest i Karlstad, men Emil, som 

har börjat i kören i år, har aldrig förut sjungit i en så stor kör som under riksfesten. 
Van att sjunga för publik är han ändå.

– Vi sjunger på symöten för damerna varannan onsdag. 
– En gång var biskopen i Arvika och var på symöte och då sjöng vi för honom, 

fortsätter Gunnar. 
*Jodå, körledaren heter Peter, men när kören bildades för några år sedan tyckte 

dåvarande körsångarna att det lät bättre med Petrus sångfåglar, och så fick det bli. 

Naomi, Tova och Makda sjunger i Huddinge 
kyrkan diskantkör. Alla tre har varit med 
i barnkören tidigare, men de har aldrig 
sjungit i en så stor kör som riksfestkören 
förut.
– Det är roligt och lite pirrigt, säger Naomi. 
Tjejerna har olika favoritsånger i repertoa-
ren. Naomi gillar Du är släkt med stjärnor 
bäst medan Makda tycker mest om Se din 
konung och Du är en stjärna. 
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Nytt nätverk för barnkörledare
Under en samling med de närvarande körledarna i Riksfest för unga röster bildades 
ett nytt nätverk för barnkörledare. I samtalet kom tanken upp att upprätta en mejl-
lista där man kan tipsa varandra om repertoar, arbetssätt, evenemang och annat. 
Tanken blev till en plan som innebär att Sveriges Kyrkosångsförbund gör utskick till 
alla på listan två gånger per termin, och sedan är det fritt fram för alla att när de vill 
svara till alla med tips, e!erlysningar och erfarenheter.

Vill du också vara med i nätverket? Skicka din e-postadress till kj@sjungikyrkan.
nu så kommer du med på listan.

15 ungdomar från ledarutbildningen i Täby församling var funktionärer under helgen. 

Om det uppstod en paus drog de i gång en lek. Här är det Knuten som ska lösas upp. 

Längst fram Abigail från Juniorkören 
i Gävle.

Mycket notblädder blir det.

I en av verkstäderna målade deltagarna ljus. Ljusen tändes sedan under söndagens gudstjänst. Här är det full koncentration från Linn, Zoe och Angela som är med i Täby körskola.
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Velkommen til Jammerbugten  Danskernes foretrukne destination

VisitJammerbugten.dk

 
KÖRFESTIVAL BLOKHUS

 

SE MER PÅ:
www.korfestival-blokhus.dk

  

Få ett erbjudande som inkluderar det  

ressätt som passar er 

www.eurotourist.dk

www.jammerbugtkulturskole.dk

En festival  med stora upplevelser och musikaliska utmaningar 
för klassisk och rytmisk kör. Alla typer av körer är välkomna.

INTERNATIONELL

PINGST 25. - 28. MAJ  2012

Tävlingar
Workshops med professionella 
instruktörer 
 
 
 

Kyrkokonserter Pingstdagen
Konserter i Blokhus och Aal-
borg med omgivningar 

Aalborg

fredag

“Sing-along-kväll” med 

Middag med prisutdelning 
söndag kväll
Kom och upplev Dan-
mark under den vackraste 

Vi bor i moderna semes-

resort hotel i Blokhus med 
stort vattenland, precis vid 

I N T E R N A T I O N A L

C H O I R F E S T I V A L
B L O K H U S

V

SCANNA  KODEN
OCH  LÄS  MER  !

på  Snöå  Bruk  i  Dala-Järna  finner  ni
-  billigt  boende  i  genuin  bruksmiljö
-  ett  uppskattat  kök
-  rejäla  övningslokaler

samt
-  möjlighet  att  uppträda  i  Dala-Järna  kyrka
med  sin  fantastiska  akustik  och  unika  orgel

Genom  vårt  samarbete  med  pastoratet  blir  ert  
körinternat  något  utöver  det  vanliga.

Varmt  välkomna  till  Snöå  Bruk  och  Dala-Järna  kyrka

Yvonne  och  Karl    
med  personal
Robert  van  Aarem,  
kyrkoherde

För info: 

tel.0281-240 18     
www.snoabruk.se

Körer!

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

KÖRDRÄKTER
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Lena Fagéus
Ordförande. Har suttit i styrelsen i 
fyra år, innan dess medlem i barn- 
och ungdomssektionen i cirka två 
år.

Arbetar som privatpraktiserande 
psykoterapeut, vikarierar ofta och gärna som 
präst

Vilka är dina hjärtefrågor inom Sveriges Kyrko-
sångsförbund/kyrkosången?

– Dels gudstjänsten och körens och musikens 
roll i den. Hur ska vi göra för att få en riktigt sjung-
ande församling? Att medvetandegöra musiken 
som språk för det oändliga, musiken som Guds-
tilltal. Dels att lyfta fram barn och unga, både för 
kyrkans skull men framför allt för barnen själva. 
Att erbjuda dem en plats i kyrkan, att musicera 
på en nivå som ger dem glädje och mening. Ihop 
med det hör att höja statusen för dem som arbe-
tar med barn.

Peter Lundborg
Vice ordförande. Valdes in i styrelsen 
2009. Tidigare ordförande i Sträng-
näs och Växjö stifts kyrkosångsför-
bund.

Domprost i Linköping.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Kören som förmedlare av delaktighet och tra-

dition i gudstjänsten.

Sara Michelin
Nyvald styrelseledamot och för-
bundsdirigent. Har varit förbunds-
dirigent och med i styrelsen för 
Linköpings stifts kyrkosångsför-
bund 2002–2010.

Kyrkomusiker i S:t Olai kyrka i  
S:t Olofs församling i Norrköping sedan 2000.

Vilka är dina hjärtefrågor?
– Jag ÄLSKAR allt med kyrkosång/kyrkomusik! 

Det kommer hela tiden nya genrer, nya människor, 
nya vinklingar, ny kreativitet – anden. Samtidigt 
bär vi och är burna av det som skapats före oss 
– gregorianiken, Bachs orgelmusik och passioner 
och så vidare. Jag brinner för att låta så många 
människor som möjligt få del av den coola bland-
ningen av musik och upplevelser – barn såväl som 
vuxna, gamla ”kyrkrävar” såväl som de ovana 
kyrkobesökarna.

Sussi Redig
Styrelseledamot sedan 2007. Är 
festivalgeneral för ungdomskör-
festivalerna och Riksfest för unga 
röster. 

Sjunger i Tumba kyrkokör. Ar-
betar som pedagog i Botkyrka 
församling. 

Vilka är dina hjärtefrågor?
– Att belysa den fantastiska levande och rörliga 

kropp som kyrkomusik och körsång bildar. Samt 
öka förståelsen för dess potential i utvecklings-
arbetet av församling, teologi och kyrkolivet i 
Sverige.

SKsf nya styrelse
Sara Michelin är ny styrelseledamot och för-
bundsdirigent i Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Övriga åtta ledamöter valdes om under förbunds-
stämman i oktober. Här är en presentation av de 
nio ledamöterna

Sveriges Kyrkosångsförbund kan 
vara på väg att bilda en barn- och 
ungdomsorganisation. Ett beslut 
i denna riktning fattades under 
SKsf:s förbundsstämma i slutet av 
oktober. En annan stor fråga på 
stämman gällde ett nytt sätt att 
registrera medlemmar.

Sveriges Kyrkosångsförbund håller 
förbundsstämma vartannat år. I slutet 
av oktober samlades ett 40-tal ombud 
från delförbunden tillsammans med 
förbundsstyrelsen till stämma i Ersta i 
Stockholm. Det kanske viktigaste beslu-
tet handlade om ett förslag som utfor-
mades under förbundsstyrelsens möte 
dagen före stämman. 

”Stämman uppdrar åt styrelsen att 
i samverkan med delförbunden arbeta 
med frågan om barn- och ungdomsverk-
samhetens demokratiska organisation” 
blev till slut ordalydelsen i det enhälliga 
beslutet. 

Signaler från Svenska kyrkan
Kyrkosångsförbundet vill att förbundets 
barn och ungdomar ska få en tydligare 
roll inom Svenska kyrkan och bland 
annat kunna "nnas med på De Ungas 
Kyrkomöte. Detta utifrån signaler från 
Svenska kyrkan om att #er demokratiska 
barn- och ungdomsorganisationer är 
önskvärda inom kyrkans sfär, i dag "nns 
bara Svenska Kyrkans Unga. En egen 
barn- och ungdomsorganisation inom 
kyrkosångsförbundet kan också göra det 
lättare att få bidrag.

Ett alternativ till en barn- och ung-

domsorganisation inom Sveriges Kyrko-
sångsförbund som togs upp var ett tyd-
ligare samarbete med Svenska Kyrkans 
Unga, och att barn- och ungdomskörer 
skulle uppmanas att gå med i den orga-
nisationen. Inget ombud förordade det 
alternativet.

Ytterst få delförbund har ett samar-
bete med Svenska Kyrkans Unga, visade 
den rundfrågning bland delförbunden 
som föregick beslutet. Klart #er har egna 
sektioner för barn- och ungdomsarbetet, 
med egna styrelser. Denna modell före-
språkades också av #era ombud.

– Utveckla sektionerna och undvik 
byråkrati, uppmanade Peter Wänehag, 
ordförande i Växjö sti!s kyrkosångsför-
bund, som har en aktiv barn- och ung-
domskörsektion. 

Den 6 februari ska frågan diskuteras 
vidare på ett möte med förbundsstyrel-
sen och delförbundens ordförande och 
eventuella representanter för deras barn- 
och ungdomssektioner. 

Individuellt medlemskap
En annan stor organisationsfråga hand-
lar om att ändra formerna för att regist-
rera medlemmar och ta in medlems-
avgi!er. I dag är delförbunden de enda 
medlemmarna i Sveriges Kyrkosångsför-
bund och de olika körerna, inte körsång-
arna, är medlemmar i delförbunden. 

En grupp från förbundsledningen 
har under året gjort en första utred-
ning, vilken föreslår att varje enskild 
körsångare blir medlem direkt i Sveriges 
Kyrkosångsförbund. Körjournalen ska 
bli en medlemstidning. Förslaget presen-

Förbundets 
barn och 
unga  
– egen  
organisation?

Förbundsstämma 2011

Lena Lagerqvist från 
Kristna Dansgemenskapen 
fick stämmodeltagarna att 
dansa i en paus i förhand-
lingarna. 
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Lars Lind
Styrelseledamot sedan 2007. Arbetar 
bland annat med mediala frågor.

Kyrkomusiker i Alnö församling, 
leder där kyrkokören, barnkören 
samt ungdomskören.

Vilka är dina hjärtefrågor?
– Allt som rör ungdomskörfestivalen och allt 

inom barn/ungdom. Har deltagit vid nästan alla 
ungdomskörfestivaler.

Kerstin Baldwin
Sitter i styrelsen sedan 2003, för-
bundsdirigent sedan 2005. Har 
även ansvar för vuxensektionen 
och sitter i planeringsgruppen för 
körledarkurserna i Malmö tillsam-
mans med andra körförbund.
Organist och körledare i Ekerö församling. 
Vilka är dina hjärtefrågor?

– Körsjungandet är förstås det jag värnar om. 
Det bästa vi kan göra för våra körsångare är 
också att hjälpa till med att deras körledare får 
fortbildning och inspiration.

Lars Åberg
Styrelseledamot sedan 1999. Leder 
i styrelsen gudstjänstgruppen 
(GUG) som bland annat anordnar 
Vintermötet i Sigtuna.

Kyrkomusiker i Linköpings Dom-
kyrka, leder där ungdomskören Accentus.

Vilka är dina hjärtefrågor?
– Jag brinner för körens liturgiska engagemang.

Sven-Åke Svensson
Med i styrelsen sedan 1995. Arbe-
tar med det nordiska samarbetet. 
Dels i KOSK (kyrkomusikorga-
nisationernas samarbetskom-
mitté) som genomför de Nordiska 
kyrkomusiksymposierna. Dels med de nordiska 
kyrkosångsfesterna. Har tidigare varit verksam i 
Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund.

Arbetar som kyrkomusiker i Lysekils församling.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Den framtida sången i vår kyrka, körens 

starka identitet och hur vi präglar våra gudstjäns-
ter. Detta leder in på området barn- och ung-
domsverksamheten. Det målinriktade arbete som 
bedrivs i dag bland annat genom ungdomskör-
satsningarna hoppas jag får ett starkt genomslag i 
våra församlingar.

 
Marie Englund 
 Hyllstam
Styrelseledamot sedan 2005. 
Mest engagerad i ungdomskör-
festivalerna och i Nationella ung-
domskören. Tar emot nyskrivna 
psalmdiskanter för publicering i 
Körjournalen. Är även styrelseledamot i Sjuhä-
radsbygdens Kyrkosångsförbund.

Arbetar som kyrkomusiker i Hyssna församling i 
Västergötland.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Tonbildning – korister i alla åldrar ska ha chans 

att utveckla sina röster och ta vara på sina resur-
ser. Barn och ungdomar ska ges rätten att be-
kanta sig med klassisk körmusik. Körens liturgiska 
funktion i kyrkans gudstjänster.

SKsf nya styrelse

terades under en ordförandeträ$ tidigare 
i höstas och diskuterades vidare under 
förbundsstämman. 

Ombuden var eniga om att det "nns 
många fördelar med individuellt med-
lemskap, #era ansåg till och med att det 
är en nödvändig förändring för förbun-
dets överlevnad. De allra #esta organisa-
tioner har i dag individuellt medlemskap. 

Bland knäckfrågorna som måste lösas 
är vem som ska registrera medlemmar 
– riks eller delförbunden – och hur med-
lemsavgi!en ska tas ut. I dag ser både 
sättet att ta in avgi!en och dess storlek 
väldigt olika ut i olika delförbund. Inga 

beslut fattades i medlemsfrågan, men det 
fanns stor enighet kring att styrelsen bör 
arbeta vidare med den.

Tack och priser
Under stämman avtackades de tidigare 
medarbetarna Jan Rudérus och Anki 
Lindström Larsson, förbundsdirigenten 
Alf Bengtsson och märkesförsäljaren 
Erik Svensson. Aulénpriset delades ut till 
Karin Runow och Lindströmstipendiet 
till Håkan Alinder. Några av dessa perso-
ner intervjuades i Körjournalen nr 5/11. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Förbundsstämman bjöd på många skratt. Här är det Marie-Louise Beckman och Sverker 
Linge från Linköpings stifts kyrkosångsförbund som har riktigt kul.
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Gabriel, Lucia, Herodes och Maria. 
Tillsammans med församlingens 
körer sjunger och agerar de mitt 
på Årsta torg. Här flyttar kyrkan, 
tillsammans med en stor julkrubba, 
ut på stan, där tusentals människor 
passerar varje dag.

I en dryg månad bor de i ett stall på Årsta 
torg i Stockholm. Åsnan, kon och fåren. 
På vardagarna matas de av barn på väg till 
skolan och får o!a sällskap av personal från 
Årsta kyrka. På helgdagarna och jula!on 
får de lyssna till körsång. De ser levande ut, 
men de är gjorda av plast.

– Det var väldigt hä!igt, berättar Ann-
Helen Meyer von Bremen som var med 
som berättare och sjöng i julnattskören vid 
krubban på Årsta torg förra året. 

– Det var rejält kallt och mitt i natten. 
Det var anspråkslöst, vi hade övat ett par 
gånger bara, men det blev väldigt bra. Det 
var mycket folk och det blev verkligen 
stämning, folk var tagna. 

Ann-Helen Meyer von Bremen kom-

mer att vara berättare även i år och sjunga i 
kören. Hon är kyrkvärd i Årsta kyrka, men 
sjunger inte i kör annars. 

– Jag har alltid tyckt att det är svårt att 
få in kören i gudstjänsten, det bryter delak-
tigheten och blir plötsligt ett uppträdande, 
säger hon som en av förklaringarna. Jag 
gillar när det är opretentiöst, det är inte ett 
tjusigt uppträdande på julnatten utan för-
medlar någon form av känsla. 

Från skattebesked till flykt
För två år sedan skrev kyrkomusikern 
Eva Tengelin och prästen Henrik Fergin i 
Årsta en serie andakter med julspel. Det 
året framfördes de i kyrkan, men i %ol #yt-
tade de ut på torget, till en stor nybyggd 
julkrubba. 

– Det är sju olika delar; de fyra advents-
söndagarna, julnatten, trettondagen och 
söndagen e!er trettondagen, berättar Eva 
Tengelin. I år har vi byggt ut det så att alla 
körerna är med i olika delar. 

Julspelen startar med beskedet om skatt-
skrivningen på första advent och avslutas 

Krubban och körerna 
tar plats mitt på  
torget

med #ykten till Egypten den 8 januari. 
– Med den förskräcklige Herodes. Vi 

har varnat för att det kan vara jobbigt för 
barnen den gången. Alla som är där #yr 
tillsammans med familjen till Egypten, vi 
blir #yktingar allihop, säger Eva Tengelin.

Uppskattat av många
Per-Arne Hedin, som är med i Årsta kam-
markör, spelar Josef i år, och kommer att 
vara med vid fyra tillfällen. Förra året var 
han en av de tre vise männen. Han upp-
skattar verkligen idén med krubban och 
julspelen. 

– Det är en god idé och folk kommer, 
många hela familjer. Man måste beundra 
församlingen för att man är så pedagogisk 
och tydlig. 

Uppskattningen från folk i allmänhet 
märks på #era sätt.

– Det var ingen åverkan alls och Jesus-
barnet låg kvar i krubban.

Text: Marita Sköldberg
Foto: Henrik Fergin

Maria och ängeln Gabriel sjunger 
växelsång i psalm 164 På tröskeln 
till Marias hem, under andakten på 
!ärde advent 2010.
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Julkrubban på Årsta torg
Krubban har formgivits av konstnären Tor Svae. Djuren är i robust plast och till-
verkade på Filippinerna. I år kommer en ny ängel, gjord av dockmakaren David 
Wätte, att sättas upp på taket till krubban.

All personal i församlingen får möjlighet att ansvara för en dag var vid krubban. 
De är där, tänder marschaller och ser till att allt ser snyggt ut. Krubban invigs  
26 november. Församlingen har även en sida på Facebook, Galen i julkrubbor,  
där man kan följa vad som händer vid krubban.

Andakterna med julspel
27/11 Kejsar Herodes budbärare, Josef och Maria. Årsta kammarkör.
4/12 Profeten Jesaja. Gospelkören Overjoyed.
11/12 Lucia berättar om sig själv. Luciatåg med barn- och ungdomskörerna. 
18/12 Bebådelsen. Las Mamas och Enskede damkör.
24/12 Jesu födelsedag. Julaftonskören.
6/1 De vise männen.
8/1 Flykten till Egypten. Herodes, Josef och Maria, ängeln Gabriel.
Alla andakterna är klockan 16, utom på julafton då den är klockan 23. De är cirka 
20 minuter långa.

Jesusbarnet kommer som sig bör på plats först på 
julnatten. 

Per-Arne Hedin och 
de andra vise männen 
sjunger Tre Konungars 
sång från Rosenbergs 
Den heliga natten på 
årets trettondedag.



12 Körjournalen 6/11

Psalmrebus 6 2011

Vi är mitt i adventstiden och psalmpysslet den här gången 
ska ta oss hela vägen från 1 till och med 4 advent. Och nu 
ställs inte bara psalmkunskaperna på prov, utan även 
mattekunskaperna.

Pusselbit 1:
Vi börjar med ett citat från en psalm som ofta sjungs 
1 advent. Vilket nummer har den?

Pusselbit 2:
I början av evangelietexten för 2 söndagen i advent, 
första årgången, nämns ett par himlakroppar som också 
finns med i texten till den här psalmen. Vilket är palmens 
nummer?

Pusselbit 3:
Här kommer ett citat ur en psalm vars allra första text-
rad har direkt koppling till rubriken över texterna för 3 
advent även om psalmen oftare sjungs en annan ad-
ventssöndag. Citatet är dock från en annan vers för att 
göra det lite svårare. Två siffror vill vi ha här. A: Vilket är 
psalmens nummer? B: Vilken vers är citatet från?

Dags för nedräkning: 
Pusselbit 1 + pusselbit 2 – pusselbit 3 tal A + pusselbit 3 tal B. Det 
tal du nu har fått fram ska du multiplicera med 20 för att få fram 
numret på den psalm vi söker, en psalm som har koppling till rubri-
ken över texterna den 4 söndagen i advent. 

Svaret ska vara numret på den sökta psalmen som har koppling till 
4 söndagen i advent, samt vem som har skrivit texten. 

Psalmrebus  rebusmakare Jan Rudérus

Lösning till förra numrets Psalmrebus

œ œ œ œ
Fol ket stod på

œ œ
stran den, och

œ œ œ œ
där var vind och

w
sol.- -

Pusselbit 1

jœ
Jag

œ œ œ œ œ œ œ œ
skul le gär na vil ja be, men

œ œ œ œ œ
vem kan bö nen nå?- - - -

Pusselbit 2

Pusselbit 1

Pusselbit 2

Pusselbit 3

Svaret skickar du till kj@sjungikyrkan.nu eller på vykort till Körjournalen, 
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta, senast 16 januari. Vinnaren belönas med 
en cd-skiva.

Lösning psalmrebus nr 5 2011

Med skammens rodnad blossande på mina 
kinder …

Det blev tyvärr ett litet men avgörande 
fel i ledtrådarna till förra numrets rebus. Jag 
lyckades blanda ihop de aktuella söndagar-
nas psaltarpsalmsnummer.

I början var det dock rätt: Pusselbit 1 är 
psalm nummer 610 (Jesus satt i båten). Pus-
selbit 2 är psalm nummer 219 (Jag skulle 
vilja våga tro). Men i pusselbit nr 3 kommer 
felet. Psaltarpsalmen 18 efter trefaldighet 
är Psaltaren 19. Och då blir svaret 610 + 
219 – 19 = 810 och det numret finns inte vår 
”vanliga” psalmbok. Det finns dock bland 
annat i Psalmer i 2000-talet (Den värld som 
nyss var kall och död). Då blir svaret: Text: 
Anna-Stina Thorsell Ahlm; musik: Jakob 
Hallgrimsson. Men denna text handlar inte 
om ”själens ro” som angavs som ledtråd.

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

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

Välkomna  till  vår  hemsida!  www.kulandermusik.se

Pusselbit 3 skulle ha hänvisat till 19 e tref 
och då är det Psaltaren 73 som är dagens 
psaltarpsalm. Det skulle ha lett till 610 + 
219 – 73 = 756 (Bara i Dig har min själ sin ro) 
med text och musik av Bengt Johansson.

Rebusmakaren ber om ursäkt för den förvir-
ring han åstadkommit. 

Och förvirring måste felet ha skapat, för det 
var ytterst få som svarade på psalmrebusen 
denna gång, dessutom med varierande 
resultat. En person, Ingrid Malmsten i Falun, 
har dock utmärkt sig genom att genom-
skåda felet och tydligt förklara både felet och 
de alternativa svaren. Hon belönas för sin 
gedigna forskningsinsats med en jul-cd-box 
som kommer på posten. Grattis!

DIN KOMPLETTA NOTHANDEL
www.wessmans.com

WESSMANS
MUSIKFÖRLAG

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107

order@wessmans.com
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Har du missat någon del i körskolan? 
Ingen fara, det är lätt att åtgärda. 
Gamla nummer av Körjournalen finns 
som pdf-er på www.sjungikyrkan.nu 
under menyn Körjournalen. Det går 
också att beställa enstaka exemplar 
av den tryckta tidningen. Skicka då ett 
mejl till kj@sjungikyrkan.nu eller ring till 
070-21 22 166. 

Körskolan 2011 är härmed slut och 
Körjournalen vill rikta ett stort tack till 
Hannah Lindgren för hen-
nes lärorika och pedago-
giska skola.

Körskolandel 6

Körskolans sex delar
 Noter är som lätt matte

Att orientera sig i en körnot
Lite mer teori: tonarter, skalor m m
Kör-vett och etikett
Vad betyder allt som står i noterna?
Alla toner har en funktion

 Hannah Lindgren

Hannah Lindgren, 
körsångare och 
pedagogstudent.

Melodier är uppbyggda av olika toninter-
vall. Det är olika avstånd mellan tonerna 
och det mellanrummet kallas just intervall.

Det underlättar att ha koll på dessa när du 
läser noter. Vet du hur en stor ters låter – 
både i ett ackord och själva ”klivet” från en 
ton och en stor ters upp – hjälper det dig.

Ett bra knep är att använda början till 
olika låtar för att komma ihåg olika inter-
vall. Till exempel är början på: 
”Over the Rainbow” en oktav. 
”Änglamark” – stor ters (durters)
”Uti vår hage” – liten ters (mollters)
”Nu tändas tusen juleljus” – stor sext (kall-
las ibland ”jul-intervallet”, då väldigt många 
jullåtar börjar med en stor sext.)

I en tonart ingår en rad olika ackord, som 
vart och ett är självständigt på det sätt att 
det har varsin grundton. Ackorden byggs 
upp med hjälp av en grundton, ters och 
kvint. Ibland även #er toner; septima, nona 
– alltså #er toner i klangen. Det brukar 
kallas att färga ett ackord.

Alla toner har ett namn (prim, sekund, 
ters och så vidare) för tonartens skala och ett 
annat namn för ackordet man be"nner sig i. 

  
I C-dur skala (till höger) är C grundton. C 
är också kvint (femte tonen i F-ackordets 
skala) i F-durackordet. Så samtidigt som 
C är grundton i tonarten och skalan är 
den alltså kvint i F-ackordet. Att den är en 
kvint, i det här fallet, brukar kallas att det är 
tonens funktion i ackordet. I F-durackor-
det, som "nns i C-durs tonart, har F funk-
tionen grundton.

 
Det här är ett F-moll och om du 
sjunger mittentonen, Ab, så är det 
du som har funktionen mollters 
(tredje tonen i skalan).

 

Om du har den översta tonen, 
C, så har du funktionen septim 
(sjuan) i D7-ackordet.

Klangerna som stämmorna bildar tillsam-
mans kan variera stort, allt ifrån rena och 
”enklare” treklanger till ackord och klanger 
som är mer dissonanta, det vill säga inne-
håller toner som ”skaver” mot varandra och 
kanske inte alltid klingar så vackert och 
självklart. 
Om du tittar på alla stämmor i notbilden 
kan du ta reda på vilken funktion just din 
ton/stämma har i ackordet/klangen. 

Alla toner har 
en funktion

överstigande   kvint   liten sext   stor sext   liten septim  stor septim   oktav 
kvart

Fortsätter vi över oktaven blir nästa ton nona (nio toners mellanrum), decima (tio toner) och så 
vidare.

Här är exempel på intervallen i en oktav.

Din stämma har olika funktion i olika klanger och ackord.
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I körsvängen

Hallå där

TIDIG MUSIK FÖR ALLA
Sång & Spel 20–22 jan 2012.

Järlåsagården (Uppsala)
Venetiansk musik

Kör, instrumentalmusik
Anmälan senast 10 januari.

1–8 juli 2012 Monteverdi  
Bergemon, Provence 

ENGLUNDS TIDIG MUSIK
englunds@tidigmusik.se

076–29 529 89
www.tidigmusik.se

Erik Hellerstedt, 
ordförande i 
Svenska Schütz-
sällskapet

Vad är Svenska 
Schützsällskapet?
– Det är ett sällskap 
för tidig musik – 
och då menar jag 
1300-1700-tal med 
tonvikt på europeisk 
barock. Det manifesteras genom vår por-
talfigur Heinrich Schütz. Sammanlagt är vi 
150-160 medlemmar, en kärna av individer 
och en del hela körer och ensembler. Det är 
många historiskt intresserade, körsångare, 
kyrkomusiker, musikvetare och instrumen-
talister på gamla instrument som cembalo, 
pommer (ett blåsinstrument) och luta. 

Vem var Heinrich Schütz?
– Han var en tysk tonsättare som levde 
1585–1672. Han var verksam under 30-åriga 
kriget och det avspeglar sig i de ensemble-
typer han skrev för – vilka som var tillgäng-
liga och vad de olika furstarna använde sina 
pengar till; kanoner eller att ståta med ett 
praktfullt kulturliv. Schütz skrev allt möjligt, 
med tonvikt på sakral musik. Hans mest 
kända sång i Sverige är Allas ögon, som 
finns med i Psalmer i 2000-talet.

Vad gör ni i Svenska Schützsällskapet?
– Vår verksamhet består av de årliga 
Schützhelgerna. Syftet är tredelat. Dels en 
musikvetenskaplig inriktning som handlar 
om att föra ut information om den tidiga 
musiken. Det andra syftet är att låta mu-
siken klinga på hög nivå och det tredje är 
den breda ingången, att sjunga Schütz och 
annan tidig musik tillsammans i sångarfester. 

Vad händer under temahelgen i Uppsala 
13–15 januari?
 – På fredag eftermiddag blir det två semi-
narier; om Dübensamlingen* och om tidig 
musik i Sverige. Fredag kväll börjar repeti-
tionerna av Schütz juloratorium som vi ska 
framföra med kör och orkester i en konsert i 
Helga Trefaldighets kyrka på lördagskvällen. 
Det är födelsehistorien med herdar och äng-
lar och alltihop – hela storyn. Det är lite naivt, 
och glatt. Det enda som är svårtillgängligt är 
att det är på tyska. Sedan avslutar vi med 
högmässa på söndagen.

Går det fortfarande att anmäla sig till tema-
helgen?
– Ja, anmälningstiden går ut först vid års-
skiftet. Man kan anmäla sig enskilt eller 
som hel kör. Det finns redan körer anmälda, 
bland annat Uppsala Kammarkör som är 
med som bas. 

Marita Sköldberg

*Dübensamlingen omfattar cirka 2 000 musika-
liska verk från 1600-talet och tidigt 1700-tal. Sam-
lingen finns på Carolina Rediviva i Uppsala, men är 
också tillgänglig via en databas på internet.

Bäckebo Kyrkokör fyller 50 år i år. Den 23 
oktober "rade kören med musikgudstjänst 
och e!eråt sittning i församlingshemmet 
med inbjudna gäster. 

Den 20 okt 1961 startade kören under 
Sven Carlsson, den sista skolkantorn i 
Bäckebos ledning. Sven och Birgitta Carls-
son var med vid "randet och även Mona 
Wallinder som varit körens ledare i 25 år. 
Hennes make Sven-Olof Wallinder, kyr-
koherde i församlingen fram till och med 

2009, delade ut förtjänstmedaljer till 18 av 
körens medlemmar. 

Jag, Gunilla M Bredmar, började jobba 
som kantor i Bäckebo, i sydöstra Småland, 
den 17 augusti 2010. Det är med glädje och 
för att inspirera andra att uppmärksamma 
sina trogna körmedlemmar jag härmed 
gratulerar Bäckebo Kyrkokör till 50 fantas-
tiska år. 

Ljushälsningar Gunilla M Bredmar

Grattis Bäckebo Kyrkokör

Bäckebo Kyrkokör firade 50 
år med musikgudstjänst.

Stipendium till 
Isakssons
Else-Marie och Bengt Isaksson, kyrkomu-
siker i Sveg, har fått stipendium från Stif-
telsen Madeleine Ugglas stipendiefond. 

”Else-Marie och Bengt Isaksson har 
åstadkommit och åstadkommer ett spra-
kande fyrverkeri av musik, vuxenkörer i 
olika sammansättningar, allsångskörer, 
ungdomskörer och körer för barn i alla 
åldrar. Isakssons fyrverkeri ger positivt 
sken till en hel bygd”, står det bland annat 
i motiveringen. 

De två har tidigare ha! tjänster i bland 
annat Leksand, Härnösand och Östersund, 
men är sedan ett par år tillbaka i hembyg-
den. Stipendiesumman på 20 000 kronor 
ska de använda till en hemorgel, så att de 
inte alltid måste åka de sex milen till Sveg 
för att öva. 

Stipendiet delades ut under Eric Eric-
son-dagen i slutet av oktober. Bland de 
andra priserna som delades ut var Årets 
Körledare, som gick till Ove Gotting, och 
Årets barn- och ungdomskörledare som 
blev Daniela Nyström.

Malå kyrka för liten 
för Elvismässa
När Malå Gospel i början på november 
bjöd in till Mässa i Elviston blev det så 
populärt att folk "ck vända i dörren i Malå 
kyrka. Malå Gospel sjöng bland annat fyra 
låtar som Elvis sjungit och församlingen 
"ck sjunga med i tre sånger; O store Gud 
(How Great &ou Art), Amazing grace och 
Abide with me (Bliv kvar mig ty dagens 
slut är när), enligt Luleå sti!s hemsida.

Nyheter
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I körsvängen

Ett ”gregorianskt dygn” "ck ett fyrtiotal del-
tagare uppleva den 11–12 oktober. Det var 
en blandning av körsångare, präster, kyr-
komusiker och andra, som unnade sig att 
tillbringa ett dygn i den väldiga och vackra 
Klosterkyrkan i Vadstena.

Dygnet inleddes klockan 11 på fredagen 
med en övning inför den första gudstjäns-
ten klockan 12, den så kallade sexten. Alla 
"ck ett hä!e, där man kunde sjunga sig 
igenom dygnets tideböner – sext, vesper, 
completorium, laudes och så tillbaka till 
sexten igen. Allt enligt gammal gregoriansk 
tradition.

Det är inte helt lätt att sjunga e!er den 
notbild som används, men under kyrkomu-
sikerna Marie-Louise Beckmans och Gun 
Palmqvists ledning lotsades även nybörjar-
sångarna genom antifoner, psaltarpsalmer, 
responsorier och hymner. Inför varje tide-
bön "ck deltagarna lagom mycket träning 
för att inte slita ut melodierna innan det 
var på allvar. Man inser när man deltar i en 
sjungen tidebön i Klosterkyrkan i Vadstena, 
att kyrkan är byggd just för denna guds-
tjänstform. Tonslingorna stiger mot valven 
och klingar länge, länge i den mäktiga 
akustiken.

Dygnet var arrangerat av LPS, Lauren-
tius Petrisällskapet för svenskt gudstjänst-
liv, det medlemsförbund inom Sveriges 
Kyrkosångsförbund som på ett särskilt 

sätt bevarar och förnyar den gregorianska 
traditionen i vårt land. Förbundet ger ut en 
årsskri! som varje år tar upp olika aspekter 
på svenskt gudstjänstliv och kyrkans plats 
i samhället. Den boken får man som med-
lem i sällskapet men "nns också att köpa 
för ickemedlemmar. 

Tillresta deltagare bodde och intog sina 
måltider på folkhögskolan alldeles intill 
kyrkan. På fredagskvällen, e!er vespern, 
"rades förbundets 70-årsjubileum med en 
måltid, innan det var dags för completo-

rium. Kvällen avslutades med nattmusik 
med diplomorganist Jonas Lundblad, som 
spelade Bach och Messiaen.

Två föredrag, ”Att leva med Psalta-
ren” med förre ärkebiskopen Gunnar 
Weman, och ”Musik och ord som teologins 
uttrycksmedel” med Jonas Lundblad som 
också är doktorand i systematisk teologi, 
hanns också med under detta fullmatade 
dygn.

Text och foto: Anki Lindström Larsson

Från sext till sext med 70-årsfest däremellan

Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman höll ett av föredragen under det gregorianska dygnet.

I slutet av oktober var det konsert i Starr-
kärr och Ytterby kyrka med solisten 
Elisabet Ehlersson, orkestermusiker från 
Göteborg samt ett 70-tal sångare från 

kyrkokörerna i Göta Älvdalens kontrakt, 
från församlingar i Starrkärr, Skepplanda, 
Hålanda, Nödinge, Fuxerna Lilla Edet, 
Kungälv, Ytterby och Solberga.

Körer från åtta församlingar gjorde  Romans Te Deum
Det framfördes O Gud vi love dig (Te 

Deum) av J.H. Roman. Musikandakten 
avslutades med Nu tacka Gud, allt folk av 
J.S. Bach. Göteborgs pastorat samt ett antal 
församlingar har bidragit ekonomiskt till 
att förverkliga arrangemanget som kostat 
cirka 50 000 kronor. 

Som medlem i en av kyrkokörerna 
upplever jag det som väldigt lärorikt och 
givande att få delta i dessa sammankomster. 

”Köramatör” som jag är, undrar man till 
en början, något osäkert, klarar jag av svå-
righetsgraden. Dock e!er ett antal köröv-
ningar som Sabina Nilsson och Peter Cor-
neliusson pedagogiskt lotsade oss igenom, 
försvann svårigheterna steg för steg.

Sen in"nner sig den underbara känslan 
av att få vara en röst i det stora samman-
hanget.

Antoinette van Ketwich
Fuxerna Församling, Lilla Edet

Foto: Bertil Nelson
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I körsvängenNyheter

36 korister från Göteborgs sti!s norra kyr-
kosångsförbund var, under ledning av våra 
två förbundsdirigenter Maria Lindqvist-
Renman och Tord Oskarsson i somras på 
körresa i Värmland och förgyllde deras 
gudstjänstlivet där. 

Vi åkte från Grundsund på torsdagen 
och e!er lunch i Sunne gjorde vi en helt 
underbar resa upp till Tossebergsklätten 
och dess vidunderliga utsikt över Värmland 
– nerresan är nästan ännu härligare!

Så "ck vi våra rum på Hotell Selma 
Lagerlöf i Sunne och avslutade dagen med 
en Taizégudstjänst i Sunne kyrka. Detta var 
något som Sunneborna aldrig upplevt och 
de blev mycket positivt överraskade.

Fredagen gick helt i Selma Lagerlöfs fot-
spår fast lite baklänges. E!ersom vi skulle 
sjunga i Östra Ämtervik på lördagskvällen 
började vi med att åka dit och öva och "ck 
sedan en underbar guidad tur i kyrkan och 
nere vid Selmas grav av G B, en naturbe-
gåvning vad gällde kyrkan och bygdens 
alla historier. Vi "ck lunch i deras försam-
lingshem och e!ermiddagen tillbringade vi 
sedan på Mårbacka.

Lördagen började med ett besök på Väs-
tanå teaterlada. Vi "ck först 
se kostymmuseet för deras 
tidigare produktioner och 
höra berättelser om dem av 
kostymören Inger, vare!er 
vi "ck komma in i ladan och 
vara med om ensemblens 
uppvärmning. De prövade 
olika ljud och skakade loss 
alla leder, det var riktigt kul.

Så tvärs över vägen och in i Rottne-
ros park där vi blev guidade av G B igen 
med nya historier, nu med tyngdpunkt på 
parken, Selma och kavaljererna på Ekeby. 
Vi "ck även möjlighet att sjunga för ett 
brudpar som fotograferades på trappan till 
Herrgården. Vi sjöng första versen av ”En 
vänlig grönska”.

På kvällen gjorde vi en härlig musik-
gudstjänst tillsammans med Mats Back-
lund, som är från trakten. 

På söndagen sjöng vi först i högmässan i 
Karlstads Domkyrka. Lunch åt vi på hotell 
Gustaf Fröding och det blev ännu en sol-
skenshistoria på vägen. Vi tappade bort oss 
och när vi stannade och frågade en tjej på 
trottoaren: Hur skall vi åka för att komma 
till Gustaf Fröding? svarade hon lite för-
skräckt: Det blir svårt det för han dog för 
länge sedan. Sedan "ck vi rätt beskrivning 
och kunde inta vår lunch innan hemresan.

Överallt där vi sjöng "ck vi stående ova-
tioner och dessutom hade vi hjärtligt roligt. 

Text: Agneta Sandahl,  
alt från Stenkyrka på Tjörn

Foto: Morgan Carlsson

Succéartad VärmlandsresaVärldskördagen  
11 december  
Andra söndagen i december är sedan ett 
par decennier utsedd till Världskördagen 
av den internationella körorganisationen 
IFCM. Sy!et är att manifestera den sociala 
sammanhållningen mellan körsångare 
över hela världen. Tusentals körsångare 
deltar genom att i konserter läsa upp den 
proklamation om att sjunga för fred, frihet 
och broderskap som "nns översatt till ett 
stort antal språk, däribland svenska. 

Körer kan anmäla sin konsert i förväg 
på IFCM:s hemsida och i e!erhand skicka 
in ett "lmat avsnitt som sedan publiceras 
tillsammans med andra bidrag på Youtube. 

Syrisk-ortodoxa 
körer tävlade 
I början på november ägde den första 
Hymnfestivalen rum. 13 körer från syrisk-
ortodoxa kyrkans församlingar runt om i 
Sverige tävlade under en dag i St Johannes-
kyrkan i Märsta. Tävlingen arrangerades 
av Ungdomsinitiativet, en ungdomsfören-
ing inom det syrisk-ortodoxa ärkesti!et i 
Sverige och Skandinavien. 

Syrisk-ortodoxa kyrkan är från år 37 
före Kristus, berättar Isa Isa från Ung-
domsinitiativet för Sigtunabygden, och 
körsången startade på 300-talet. 

En jury utsåg vinnaren, som blev hem-
makören St Johannes kyrkokör.

Sångskrivartävling i 
Härnösands sti!
I september nästa år är det medarbetar-
möte för anställda, förtroendevalda och 
ideella medarbetare i Härnösands sti!. 
Inför detta möte har en sångskrivartävling 
utlysts. Sångerna ska ha samma tema som 
mötet, det vill säga ”Kärleken fördriver 
rädslan”, men alla olika stilar är välkomna; 
rock, visa, psalm, jojk, teckenspråk …

Alla sti!ets medarbetare inbjuds att 
skriva sånger. En jury utser sedan bidrag 
till ett sånghä!e som kommer att använ-
das under medarbetarmötet. Under mötet 
koras ett vinnande bidrag. 

Sångskrivandet pågår till 15 mars. I 
april kommer sångerna att börja övas i 
körer som tillhör Kyrkosångsförbundet, 
som tillsammans med sti!et och Sensus 
står bakom tävlingen.



17Körjournalen 6/11

KANSKE
I JUL-
BONA-

DEN

TOR
MED

FIOLEN

OSANNO-
LIK

KORS-
NING

PRISAD
FÖRE
TRAN-

STRÖMER

MELLIS
PÅ

DAGIS

TBC
FICK EN
LOTTO-
VINST?

MUL-
LORS
LAND

KÖRSÅNG
AV

SÄMSTA
SLAG

FÖRLÅT
STIGER

MJÖLKER-
SKA UPP

FICK
FÖRR

 EN NY-
FÖDD
ATT
GE

HALS

P-B:S
STORA
OPERA

SOM
KÖR-

KÅPAN

FIL

MEDICIN-
MAN

SITTER
KANSKE

PÅ
DASS MA

©

KANSKE INTE SÅ
LÄTTSJUNGEN AV
SVEN-ERIK BÄCK

I KYRKTAKET
ELLER PÅ

LUCIA

,

HYSS-
POJKE

GICK
VINTER-OS

1998  I

HAMNSTAD
INTILL
ATHEN

BÖR ETT
OSTINATO
SJUNGAS

SPRINGER UTMED
NÄTET ELLER

BAKOM MÅLET

- -
 - 

- -
 - 

- -

BLIR RÖSTEN LÄTT
I

HÖGA LÄGEN

BESJUN-
GEN
TÖS

BRÄCK-
LIG

SVÅRT
LÄSES
I SYNA-
GOGAN

SIM-
KUNNIG
UNGE

AL-
BERTUS
PICTOR

FICK
BÖRJA
PÅ NÅT
NYTT

ROANDE
STICKS
BLOM-
MOR I

ARVS-
BÄRANDE

MOLE-
KYL

BÖR ÄGA
GRUND-
KUNSKA-

PER

SJÖ-
KAPTEN

SES
TIDEN

ÄR ILLA
KÖNS-
KVOTE-

RAD

I GRÖN-
SAKS-
DISKEN

GRANNE

MÅLADE
ZORN
OFTA

FÖRENTA
STATER

SMAKAR
SAR-

DELLER
TAR

CARRO

SLUT
GÖR JU
EN BRA
KONSERT

GER
SMAK

ÅT
SALSA

VILL
USA

LÄMNA

INGA
VARMA-

RE
KÄNSLOR

LEVER
PÅ

EUCA-
LYPTUS-

BLAD

MER ÄN
IVRIG

ADVENTS-
AKTUELL
OLSSON

STOR-
STÄDA
VÄNLIG

ATT SE
FRAM
EMOT
I JUL

DE
RASAR

HOS
VIKT

VÄKTAR-
NA

ÄR OFTA UT-
RUSTAD MED
ARMBÅGAR

A
B
B
A

MODE-
TID-

SKRIFT

GOTT-
GÖRA

TYP
SLUM-

KVARTER

EN AV
ISRAELS
STAM-
MAR

MED
VATTEN
PÅ STA-

DION

GER ALA-
DÅBER

DESS KA-
RAKTÄRBLEV EN

BROTTS-
LING
IN-

KALLAD
TILL

?

FYRA ÄR
LAGOM,
TYCKER
KOSSAN

GÖR FARTEN
HÖGRE OCH BILEN

SNABBARE

VATIKANSTATEN
SÄKERT EN
SYNVILLA

FICK
MED

"STILLA
NATT"

SIN STO-
RA HIT
MEDEL-
BETYG

INTE ALLA
ÖVERLEVER

JULEN

SKA DU
ANDAS
FÖRE

FRASEN
TRYCKS

DET
VIKTIGA
OFTA I

KON-
SEKRE-
RAS  I

MÄSSAN

NEGERAR

Pojke med snöboll

Pepparkakshus

Skicka in lösningen senast 16 januari till Körjournalen, 
Filipsbol 104, 741 95 Knivsta.
Tre vinster delas ut. Kryssa för vad du vill ha om du 
 vinner. Lösningen presenteras i nästa Körjournalen 
som kommer 8 februari.

Julkorsordet 2011 Ett musikaliskt körsångarkorsord konstru-
erat av korsordsmakaren och kyrkomusikern 
Mats Åberg i Falun. Foto: Marita Sköldberg

Namn

Adress

Postnummer och postadress

 Cd: Johannespassionen, Eric Ericson, Kammarkören, Drottningholms Baroque Ensemble.   
 Dvd: Händels Messias, The Choir of King’s College, Cambridge.
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Delförbundsinfo Vad är på gång i ditt delförbund?

Förbundet kyrkomusik  
i Uppsala stift
14–15 jan Mitt i kören – Mitt i kyrkan, korist-
kurs på stiftsgården i Undersvik
21 april Kördag för killar i Sigtuna
Info: Mia Oldeberg-Huusko,  
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts 
 kyrkosångsförbund
11 feb Ängel utan vingar, musikaldagi Linkö-
ping, för barn från 8 år, med Karin Runow
Info arrangemang:  
Stiftsmusiker Karin Wall-Källming, 
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 
hemsida: www.svenskakyrkan.se/ 
linkopingsstift (Kurser och mötesplatser)

Skara stifts 
 kyrkosångsförbund
28 jan Våga Sjungadag i Skara domkyrka
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens 
 kyrkosångsförbund
21 jan Manskördag i Caroli församlingshem, 
repetition inför musikgudstjänst
3 mars Musikgudstjänst med manskör. Caroli 
kyrka kl 17
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

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

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
11 feb Kördag för killar i Falun (6-13 år) Le-
dare: Heléne Thunberg och Mats Lissdaniels
9–11 mars Körfest för tjejer och killar i Säf-
sen med sång och slalom (10–18 år) Ledare: 
Anna Kjellin och Eva-Marie Hopstadius
21 april Barnkördag i Norberg (6–9 år) Le-
dare: Anki Resare och Margareta Nordlund
Info: Anna Kjellin: anna.kjellin@ 
svenskakyrkan.se, Heléne Thunberg,  
thunbergslund@hotmail.com
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts 
 kyrkosångsförbund
9 jan Nyårsmöte i Växjö
11 feb Ungdomsgospeldag med Jonas Eng-
ström, Teleborgs kyrka Växjö
21 april Barnkördag i Nässjö
Info: Patrik Sassersson, patrik.sassers-
son@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

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

Hallands 
 kyrko sångsförbund
4–5 feb Barnkörläger på Helsjöns folkhög-
skola med Jessica och Anders Nylander
3–4 mars Barnkörläger på Gullbrannagården 
med Jessica och Anders Nylander
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
Info: Gun-Britt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 

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

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
Info: Kicki Sjöstedt,  
kicki.sjostedt@svenskakyrkan.se 
Hemsida:  
www.harnosand.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts södra 
 kyrkosångsförbund
19 feb Repetition i Alhemskyrkan, Skellefteå 
inför Ungdomskörfestivalen i Luleå, repetitö-
rer Anna Renström/Anders Wälimäki
Info: ewa.miller, ewa.miller@gmail.com
Hemsida:  
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts norra kyrko-
sångsförbund
11 feb Repetition inför Ungdomskörfestivalen
18 feb Övningsdag inför Riksfest
16–18 mars Ungdomskörfestival Luleå
21–22 april Barnkördagar och ledarsamling 
i Nederluleå
Info: ordf. Gunnar Östlund,  
gunnar.ostlund@gmail.com
Hemsida: www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

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

Stockholms stifts 
 kyrkosångsförbund
2–5 feb Jubilate. 2 feb Invigningsgudstjänst 
i Storkyrkan. 3 feb Sing-along-konsert i S:t 

Matteus kyrka, Mozarts Requiem.
4 feb Konsertmaraton i S:t Jacobs kyrka
1–3 juni Sångbåten åker till Tallinn, work-
shops och repetitioner på båten, konserter i 
Tallinn och Stockholm
Info: emelie.myr@svenskakyrkan.se
Hemsida:  
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans 
 Gosskörförening
31 maj–3 juni Gosskörfestival i Rättvik
Info: Lars Beckman,  
Lars.beckman@svenskakyrkanlinkoping.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri 
 Sällskapet för 
svenskt gudstjänstliv
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 309 23, 
gun.palmqvist@svenskakyrkan.se

Svenska Schützsällskapet
13–15 jan i Helga Trefaldighets kyrka, Upp-
sala: Temahelg kring juloratoriet av Heinrich 
Schütz – Der freuden- und gnadenreichen 
Geburth Gottes und Marien Sohnes, Jesu 
Christi
23–25 mar i Vasakyrkan, Göteborg: Tema-
helg
Info: info@svenskaschuetz.se,  
erik.hellerstedt@gmail.com
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

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

Tel    031  404030
Fax  031  404106

Sveriges  ledande
tillverkare  av  körkläder!

www.brohalldesign.se
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OBS! Fullbokat 
till Kristianstad  och  

    Vadstena18-20 maj

Förlängd anmälningstid 
till Skellefteå
Anmälan senast 31 december
om det !nns platser kvar så länge

Mer information och anmälan på 
www.sjungikyrkan.nu

Skellefteå  
21-23 september

Sveriges Kyrkosångsförbunds åttonde

Ungdomskörfestival 
Luleå domkyrka
16-18 mars 2012

För körsångare 15-25 år

Repertoar: Händels Messias

Preliminäranmälan senast 11 januari

 

     Luleå 16-18 mars 2012

Nationella

Medverkande: Sven-David Sandström, Ann Heberlein, Sr Ragnhild Marie Bjelland op, 
Katarina Frostenson, Fredrik Brosché, Maria Löfberg, Handboksgruppen m !

Avgift helpension: 3 875 kr       Anmälan senast 8/12
          www.sjungikyrkan.nu

Sista chansen att anmäla sig!

Ny annonssäljare för 
 Körjournalen
Från och med nr 1 2012 är det Display i 
Umeå som har hand om annonsförsäljningen 
för Körjournalen. Den som vill annonsera i 
tidningen vänder sig nu till Ola Tallbom på 
Display, 090-711 512,  
ola.tallbom@display-umea.se.

Märkesförsäljning hos 
kamrern
Försäljningen av Sveriges Kyrkosångsför-
bunds medaljer och utmärkelser kommer från 
och med årsskiftet att skötas av förbunds-
kamrer Agneta Lundell (kontaktuppgifter se 
ovan). Smycken och förbundsnålar kan be-
ställas direkt på vår hemsida  
www.sjungikyrkan.nu under Körshop.

Verksamhetsberättelse 
2009–2011
Sveriges Kyrkosångsförbunds verksamhets-
berättelse för tiden november 2009 till okto-
ber 2011 finns tillgänglig för den som vill läsa. 
Tryckta exemplar kan beställas genom ett 
mejl till kj@sjungikyrkan.nu. Den finns också 
i digital form på www.sjungikyrkan.nu under 
Om SKsf/Förbundsstämma.
 

Symposium på Island i 
september
Vart fjärde år arrangeras Nordiskt Kyrko-
musiksymposium i något av de nordiska 
länderna. Nästa symposium äger rum i Reyk-
javik 6–9 september 2012. Mer information 
finns på www.Nks2012.is. 



BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid de"nitiv e!ersändning återsänds 
 försändelsen med nya adressen på  framsidan 
(ej adressidan) till KörJournalen,  
Essunga Stallaholm 457, 465 98 Nossebro 

POSTTIDNING B

Aulénpristagaren Karin Runow var 
själv dirigent när hennes musikal 
Ängel utan vingar sattes upp under 
ett körläger i Småland.

Som en inledning på höstlovet samlades 65 
barn och deras ledare till ett körläger i Ham-
neda i Kronobergs län. Det var ett vackert 
höstväder denna sista helg i oktober.

Småländska änglar utan vingar
Temat för lägret var musikalen Ängel 

utan vingar, en musikal som komponerats 
av Karin Runow. Tonsättaren själv var 
inbjuden och ledde repetitionerna på ett 
koncentrerat och inspirerande sätt.

Lägerdeltagarna var inkvarterade i Sun-
nerbogården, där det förutom körrepeti-
tionerna också bjöds på god mat och spän-
nande kvällsaktiviteter.

Det hela avslutades med en musikguds-
tjänst i Hamneda kyrka, där de änglaklädda 
barnen lyste upp i höstmörkret och framför 
allt ly!e fram musikalens budskap på ett 
mycket "nt sätt.

Några av körledarna hörde av sig i e!er-
hand och kunde berätta att deras körbarn 
hade kommit hem uppfyllda av änglatemat 
och musikalens sånger. De hade också 
sjungit på sångerna hela vägen hem i bussen.

Text och foto: Patrik Sassersson,  
musikkonsulent Växjö stift


