
   K Ö R E N   M Ö T E R 

VAR MED I HÖSTENS KÖRPROJEKT 2022! 
I år gör alla Örebros Equmeniaförsamlingar en 
gemensam körsatsning. Under sex veckor, 
fördelade över terminen, fördjupar vi oss i 
trubaduren, poeten och konstnären  
Tomas Boströms härliga melodier och kluriga 
texter. Projektet avslutas med konsert och 
musikgudstjänst tillsammans med  
Tomas Boström och komp. Dessutom blir det 
körfest med trevligheter som man inte vill missa. 

Så här går det till: 
Anmäl dig till Bilda och ange även den kör du 
önskar öva med enligt valen här nedan: 
• Betelkyrkan måndagar kl 18.30-20.30 

ledare Gunnel Sjöberg 
• Betlehemskyrkan och Betaniakyrkan  

i Betlehem onsdagar kl 19.30-21.00      
ledare Kersti Esselwall-Smårs                           

• Hagakyrkan onsdagar kl  19.00-20.45  
ledare Jannike och Anders Huss 

• Vasakyrkan måndagar kl 18.30-20.45  
ledare Jan Kenneth Rönning 

Övningar:  
Vi övar 6 gånger, ojämna veckor, med start  
v 35. Därefter ses vi v 37, 39, 41, 43 och 45.   
Ett par träffar blir gemensamma,  
övriga repetitioner sker i respektive kör. 

Konsert: 
Lördag 12 november kl 18.00 i Betelkyrkan 

Musikgudstjänst: 
Söndag 13 november kl 11.00 i Betelkyrkan 

Körfest: 
Konsertkvällen 12 november avslutas med körfest 
för alla deltagare i projektet där gemenskap och 
allehanda trevligheter utlovas. 

Anmälan öppen nu: 
Anmäl till BILDA på www.bilda.nu/projektkor 
ange vilken kör du vill öva tillsammans med.  
Sista anmälningsdag 18 augusti. 

V Ä L K O M M E N ! 

TOMAS BOSTRÖM växte 
upp i visans Västervik 
och det präglade tidigt 
hans liv. Tidigt lärde han 
sig några ackord på 
gitarren, hittade på sin 
lilla trudelutt och på den 
vägen är det. 
Sångskrivande har varit 
Tomas liv och sångerna 
har blivit många med 
åren. 
I tonåren fann Tomas sin 
naturliga hemvist i den 
kyrkliga världen. Där har 
han känt sig bekväm och 
lyssnad till. Sångerna har 
därför haft en andlig 
resonansbotten och 
funnit sitt rum i både 
enkla kapell som stora 
katedraler. 
– Sången har en 
besynnerlig treenighet 
som är tämligen 
svårslagen, menar 

Tomas. Allt börjar i 
rytmen. En liten melodi 
förhöjer den och kan 
man sedan hitta lyrik 
som passar har den en 
förmåga att nå vårt allra 
innersta. 
Med denna treenighet 
har Tomas arbetat i 
många år. Han bor sedan 
drygt 40 år på Gotland 
och ön med dess 
stränder, öppna vyer och 
vind har sannerligen satt 
sina spår i hans sånger. 
– Jag har haft förmånen 
att arbeta med de allra 
bästa inspirationskällor 
och är oerhört tacksam 
för att mina visor mött en 
lyhördhet som är 
obetalbar. 
Flera av hans sånger har 
blivit psalmer och finns 
idag i psalmböcker runt 
om i världen. 

Tomas Boström
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