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Robert Sund ledde körhelgen i Karlstad 1-2 april.

“Ack, Värmeland du sköna …”

Intensiv körhelg i Karlstad lockade många
Intresset för körhelgen i Tingvalla
kyrkan i Karlstad 1 – 2 april blev
större än någon vågat hoppas! Kör
sångare från hela landet kom för att få
sjunga med den legendariske körleda
ren Robert Sund, och många fick stå
på väntelista för att få delta!

Glädjen och engagemanget var
stort från de runt 110 körsångarna
som fick förmånen att vara med!
– Fantastiskt att få delta i en så
stor kör och att Robert fick oss att
sjunga med en härlig klang! Jag åker
hem med ett leende på läpparna och

värme i själen!, säger en av körhelgens deltagare, Ing-Marie Söderberg.
Robert Sund lockade fram glädje
och skratt samtidigt som han repeterade med stor noggrannhet!
Se sidan 3!

Vi finns på Facebook också!
› facebook.com/sangarforbundet

Vi bygger kyrka – med musik
Musiken och de kreativa uttrycken är en viktig plattform när vi ”bygger kyrka” år 2017. Sångarförbundet
önskar finnas som inspiration och stöd i det arbetet
för Equmeniakyrkans församlingar, dess medlemmar
och medarbetare, bland annat genom att erbjuda kurser och fortbildningar.
Inför 2017 har Sångarförbundet en strävan att än
mer fortsätta stärka det goda arbete som redan nu
finns med våra samarbetsorganisationer. Tillsammans
stärker våra organisationer varandra! Inledningen
på 2017 har gått i den andan. Sångarförbundet och
equmenia, tillsammans med Bilda och Equmeniakyrkans regionsamordnare, genomförde tillsammans en
Barnkördag i februari . Fortbildningen ”Det doftar av
himmel” i januari visade sig fylla ett stort behov för
de församlingsarbetare, både anställda och ideellt
arbetande, som deltog. Vi hoppas på fortsättning och
att kunna erbjuda Barnkörledarfortbildning som
efterfrågats, liksom Ungdomskördagar och inspiration
till Integrationskör…
Samtidigt vill Sångarförbundet fortsätta erbjuda
våra återkommande körhelger som genomförs i
olika delar av landet och som vi vet betyder mycket! I
skrivande stund förbereds körhelgen i Karlstad med

Robert Sund, som fått en överväldigande efterfrågan.
Som musikproducent i Equmeniakyrkans Sångarförbund är en av mina viktiga roller att lyssna in och
att föra dialog med er som är aktiva i församlingarna!
I ett samhälle i ständig förändring står vi som kyrka
i ständigt nya utmaningar! Tillsammans kan vi stödja
varandra! Ensam är inte stark! När vi för samman de
glödande vedträna kan lågorna växa och bli en brinnande eld, en kraftkälla. Det är när vi ödmjukt ger
av oss själva tillsammans, som sången, glöden och
värmen väcks till liv!

Som sol om våren stiger
i makt mot himlen höjd
och all naturen viger
till livets nya fröjd.
I själens riken Anden
går fram med vårens bud,
nu brister alla banden,
nu skapar livets Gud
Ps 162

Marie Rindborg
Musikproducent

”Det doftar
av himmel”
En fortbildningsdag i barnmusik/rytmik ägde
rum i Norrmalmskyrkan måndag 23 januari.
Det kom 20 deltagare från Lycksele i norr
till Jönköping i söder med olika yrkesroller;
församlingsmusiker, pedagoger, pastorer,
organister, präster och pastorer. Sångarförbundet genomförde dagen i samarbete med
Equmenia och Bilda med Marie Rindborg och
Karin Kihlström som kursledare.
Efterfrågan finns för fortsatta fortbildningskurser för Barnkörledare och Barn
musikledare! Håll utkik efter mer information inför höstterminen!

(Arkivbild)

Kom med i Konferenskören!
Den 24 – 28 maj håller Equmeniakyrkan Kyrkokonferens i Vårgårda. Det finns en tanke om
en riktigt härligt sprudlande storkör och vi
inbjuder dig att vara med och sjunga!
Kören kommer att ledas av Sara Engernäs
Nyberg och Helena Gatås.
Det blir övning i Vårgårda Equmeniakyrka
torsdag 6 april kl 19.00, lördag 22 april kl 10 – 16.30 samt torsdag 16
maj kl 19.00. För dig som har långt att åka rekommenderar vi att du
finns med åtminstone på lördag 22 april!
Eventuellt kan ljudfiler ordnas för hemmaövning.
För information och anmälan kontakta Helena eller Sara:
helena@gatasmusik.se tel. 0733-52 14 32
sara.engernasnyberg@telia.com tel. 0705-44 46 97
Välkommen med!
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Intensiv körhelg i Karlstad ...
Forts. från s. 1

– Proffsig körledare som gett fantastisk
sångarglädje, var ett omdöme från en deltagare.
– En väldigt rolig upplevelse att få sjunga
med Robert Sund! Vilken kör vi blev!, säger
David Partain.

Ömsesidig respekt
Körsångarna fick ta del av Roberts gedigna
erfarenhet som körledare och han förmedlade en känsla av respekt för den kapacitet
som körsångarna visade, när de på så kort tid
hann lära så många sånger!
Körsångarna bjöd till konsert lördagskvällen och musikgudstjänst på söndagen kl 11.
– Inspirerande och intensivt! Roliga
sånger! Fantastiskt att få sjunga med en så
legendarisk körledare som Robert Sund, säger
Elisabeth Ahlstrand.
– Och tack Tingvallakyrkan för all service,
inget var omöjligt! tillägger hon
Från Linköping deltog en hel körgrupp
som gjorde helgen i form av en gemensam
körresa! Stor uppslutning var det också från
Centrumkyrkans kör i Säffle och Karlstadskören Da Capo.
– En inspirerande helg där jag tillsammans med nästan hela vår kör från Linköping fick göra den här upplevelsen tillsammans med så många härliga människor från
hela landet! Vilken glädje!, säger Birgitta
Jacobsson.
(fortsättning nästa sida)

Närmast ovan: Kören samlad till repetition i den vackra Tingvallakyrkan.
Ovan t v: Henrik Larsson, församlingsmusiker i Tingvallakyrkan, Karlstad,
med Robert Sund.

”

Proffsig körledare
som gett fantastisk
sångarglädje

Tenorer och basar samlade till övning under koncentration.
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Den månghövdade kören delade med sig av sin sångarglädje på söndagens gudstjänst.
Körledare och organist Jacob Wessbo som
rest från Linköping med sin kör till Karlstad
är också nöjd.
– Det är nyttigt, kul och inspirerande att
som körledare få vara med och sjunga och att
se hur en så duktig körledare hanterar en så
stor kör, säger han.
Kyrkorummet fylldes av ”Hela världen fröjdes Herran… Kom från orter när och fjärran…”
Jacob Wessbo vid orgeln tillsammans med
kör och församling fick sången att lyfta!
”Ett ögonblick som berörde mig starkt” var
ett intryck.

Strålande samarbete
– Det var en välorganiserad körhelg med
mycket entusiasm från en fantastisk körledare. Fint att den andliga dimensionen kom
fram, säger en annan röst från körhelgens
deltagare.
Från värdförsamlingen hörs också ord av
tacksamhet för hela helgen. Henrik Larsson, församlingsmusiker i Tingvallakyrkan,
har samarbetat med Musikproducent Marie
Rindborg inför körhelgens upplägg. Strålande
samarbete och fantastiskt kul när det går av
stapeln och allt fungerar!
– En toppenhelg när man fick ladda bat-

”

Fint att den
andliga
dimensionen
kom fram

terierna! Stimulerande att få sjunga tillsammans! Tack! Ser fram emot flera helger mer
körsång!, säger en av helgens deltagare
Sångarförbundet vill rikta ett stort TACK
till Tingvallakyrkans församling för dess
värdskap i körhelgen och för den gästfrihet
som vi fick ta del av! Tack för ett utomordentligt omhändertagande av oss alla! Tack
också till Studieförbundet Bilda!

Text och foto: Marie Rindborg

... och det blir mer!
Efter körhelger som lockat många deltagare inbjuder vi redan nu
till fortsättning! Nästa stora körhelg blir i Hässleholm 14 – 15
oktober tillsammans med Johanna och Sven Fridolfsson som
instruktörer!
Fridolfssons är produktiva och berikar oss med musik som ges
ut på egna förlaget Frimus, både notutgivning och cd -produktioner.
Välklingande körsånger med texter och musik som berör.
Vi vet att många efterfrågat en körhelg med Johanna och Sven
och vi är glada att kunna erbjuda denna möjlighet. Boka detta
datum redan nu! Sprid informationen till din kör och församling!
Denna helg planeras också för en Barnkördag.
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BARNKÖRDAG

Let the
love flow! ...
… sjöng barnen på barnkördagen som arran
gerades i Stuvsta i februari.
Och flödade gjorde det verkligen! Sången,
musiken, dansen, energin, gemenskapen och
glädjen. Vi blev ett 60-tal barn och ledare
från hela Stockholmsregionen som gjorde
dagen tillsammans.
De lite äldre, från tio år, fick prova på Soul
Children som är kör för ”tweens” med musik
anpassad för den åldern med mycket dans
och rörelse.
De yngres förmåga att lära sig texter och
melodier är alltid fantastiskt att uppleva!

Välbesökt konsert

”Skön är jag i dina ögon. En ädelsten i din hand… I mitt öra viskar du sanningen – att jag är värd mer än guld” Ord av Margareta Melin som gestaltades av barnen under kördagen.

Efter en dag med mycket intryck och övande
gjorde vi en bejublad konsert med allt vi lärt
oss för en fullsatt kyrka.
Sångarförbundet, Equmenia och Bilda
genomförde den här dagen tillsammans, och
vi vill göra fler spännande barnkördagar tillsammans så håll utkik efter nästa tillfälle!

Karin Kihlström

Sångarförbundets stipendiat 2017
Priset delades ut i Karlstad 2 april
Styrelsen för Equmeniakyrkans Sångarförbund
har beslutat att utse Stig-Roland Rask, Lid
köping, till mottagare av 2017 års stipendium
ur Sångarförbundets Stipendiefond.
Stig-Roland Rask har genom mångårigt,
engagerat och entusiasmerande ledarskap för
bland annat körerna Korsord, Stenhammars
kören och Andante fått betyda mycket för
musiklivet i Lidköpingsbygden i allmänhet
och i Stenhammarskyrkan i synnerhet.
Stig-Roland håller genom sitt intresse för
såväl gammal som ny musik den klassiska
körtraditionen levande samtidigt som han
bland annat genom egna tonsättningar,
arrangemang och texter förnyar kör
repertoaren på ett förtjänstfullt sätt.

Ett par strofer ur en av Stig-Rolands senaste sånger – ”De sköra stegen”:
Min tro är inget tak jag sträcker mig att nå,
för mig är tron ett golv som jag kan vila på.
Ett bräckligt inre rum med väggar utav glas,
ett provisorium där mina sköra steg kan tas.

Stig-Roland Rask.
Sångarförbundets stipendiefond delar varje år ut ett stipendium
på 15 000 kronor till en person eller grupp som bidrar eller har
bidragit till att stimulera vokalmusiken inom Equmeniakyrkan.
Årets pris delades ut i samband med körhelgen i Karlstad vid
musikgudstjänsten 2 april i Tingvallakyrkan.
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TIPSET!
Letar du också efter nya sånger
till din kör eller församling?
Här kan du inspireras!

Markusår med
Markusmässa!
Under läsåret 2017/2018 kommer
Equmeniakyrkan och equmenia fokusera
på Markusevangeliet i syfte att på flera
olika sätt inspirera till bibelläsning.
Ett av materialen till detta Markusår
kommer att vara Markusmässan - en
nattvardsgudstjänst med mycket musik
och Markustexter. Sångerna är hämtade
från Brukssånger, Equmeniakyrkans
samlade sångskatt.
Några av sångerna
är nyskrivna just
för mässan. Mäs�sans musik är
tänkt för kör och
församling. Den
kan också göras
av församlingen
och försångare. Svårighetsgraden bestämmer man själv.
Bibeltexterna är ett urval ur Markusevangeliet, och presenteras på olika sätt
med sceniska anvisningar och i sånger.
Övriga texter i mässan är hämtade från
Equmeniakyrkans nya kyrkohandbok
eller är författarnas egna.
Mässan är framtagen av Lena Wohlfeil, Equmeniakyrkans samordnare
för musik och kreativa uttryck; Anna
Eriksson, diakon från Köping och Linda
Claremar, pastor i Knivsta.
Mässan kommer att finnas på Brukssångers hemsida brukssanger.se där
man som abonnent har tillgång till alla
sånger med fri kopieringsrätt. Den kommer också att tryckas upp och säljas via
Equmeniakyrkan.
Mer information kommer under
våren på
http://equmeniakyrkan.se/markusaret/

Nytt från Brukssånger!
Nu finns vårens tio nya Brukssånger tillgängliga på brukssånger.se.
Sångerna finns naturligtvis som noter. Men också i väldigt fina
tolkningar med sångare som Ulla-Carin Börjesdotter, Johanna
Börjeson, Jonas Karlhager och Oskar Nilsson.
Maria Särnbratt, som skrivit sången ”Som
en Örn”, är en av tre helt nya låtskrivare på
Brukssånger. De andra två är Magnus Helmner och Tommie Sewôn.
Övriga upphovsmänniskor med nya sånger
nu i vår är Linda Claremar, Anna Eriksson,
Louise Hedberg, Karin Håkansson, Jonas KarlTommie Sewôn är
hager, Lasse Mellergårdh, Johanna Svensson
en av flera nya
Engqvist, Karin Wiborn, Lena Wohlfeil och
låtskrivare på
Stefan Jämtbäck.
Brukssånger.
Du kan provlyssna många av sångerna från
Brukssånger via soundcloud.com utan att vara abonnent.
Välkommen in i Brukssångers notvärld.

Stefan Jämtbäck
Webbplats: www.brukssanger.se
E-post: brukssanger@equmeniakyrkan.se
Du kan också kontakta Stefan Jämtbäck på tel. 070-173 07 93

Gör gudstjänst!
Som vi tidigare skrivit i körutskicket finns nu Equmeniakyrkans
nya handbok på webben tillsammans med ett gudstjänstplaneringsverktyg och en materialbank. Just nu håller materialbanken på att byggas upp.
När du gör din gudstjänst i planeringsverktyget ”Gör gudstjänst” kan du dela med dig av material du själv skapat. Det kan
vara en sång, dans, bild, dikt, bön eller något annat du själv
gärna använder när du gör gudstjänst, som också kan vara till
inspiration för andra.
Det går även bra att skicka e-post med tips till
gudstjanst@equmeniakyrkan.nu
Gudstjänstwebben hittar du på http://gudstjanst.se

Lena Wohlfeil
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Kom till oss på Facebook!
Du hittar Equmeniakyrkans sångarförbund på adressen www.facebook.com/sangarforbundet.
Hjälp gärna till att fylla på med information och feedback! Och gilla oss!

Kalender

Alla är välkomna till arrangemangen, var de än äger rum!
Mer information kan du få av respektive arrangör.

2017

Tel: 08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se

Maj
24-28

Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i Vårgårda.
Kom gärna med i den stora konferenskören! (Se sidan 2)

September
Ungdomskördag i Stockholm. Mer information kommer!
Barnkörledarfortbildning. Mer information kommer!

15-17

Församlingsmusikerdygn för församlingsmusiker och
musikledare. Plats: Bromma Folkhögskola, Stockholm.

Oktober
14-15

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 BROMMA

Körhelg i Hässleholm med Johanna och Sven Fridolfsson.
(Se sidan 1)

Besöksadress: Ekumeniska centret,
Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma
E-post till Sångarförbundet:
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se
Musikproducent Sångarförbundet:
Marie Rindborg
marie.rindborg@equmeniakyrkan.se
Samordnare för musik och kreativa uttryck:
Lena Wohlfeil, tel 08-580 031 22
lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se
Redaktör Brukssånger:
Stefan Jämtbäck, tel 08-580 031 00
brukssanger@equmeniakyrkan.se

Musikhandläggare, equmenia:
Karin Andelius, tel 08-580 031 98
karin.andelius@equmenia.se
Karin Kihlström
karin.kihlstrom@equmenia.se

Studieförbundet Bilda
Hemsida: www.bilda.nu

Berätta om vad som händer!

Körutskicket skickas till alla körledare
och musikansvariga i Equmeniakyrkan.

Planeras något i ditt distrikt? Har din kör tagit ett initiativ ni
vill berätta om? Har ni idéer att sprida vidare?
Tipsa Körutskicket! sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Du kan prenumerera kostnadsfritt
på körutskicket. Det skickas då
till dig som e-post. Beställ hos
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan, Sångarförbundet
Box 14038, 167 14 BROMMA
Besöksadress: Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma

T

-Alvik

