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Körförbunden agerar 
tillsammans i Coronatider
Vi kan se tillbaka på en tyst vår och sommar 

i ”kör-Sverige”. Gudstjänster, konserter, 
övningar och många olika evenemang har 

inte kunnat genomföras på det sätt som vi hade 
önskat. Upplevelsen delar vi med varandra var vi 
än bor, både i vår nära omgivning och över hela 
vår värld. En tomhet, och känsla av ensamhet 
kan infinna sig. Villrådiga står vi med frågor som 
ingen riktigt har svaren på. Just här och nu behö-
ver vi varandra! 

Många har hört av sig till Equmeniakyrkan och 
undrat hur vi ska tänka kring körsång, försam-
lingssång och musikverksamhet under pandemin. 
Vi delar gärna era funderingar och tänker till-
sammans! 

Sångarförbundet är ett av fem körförbund 
som under pandemin gått samman och bildat 
en gemensam arbetsgrupp för att stötta var-
andra i dessa musikfrågor. Att under pande-
min kunna kommunicera med enad röst är en 
styrka på många sätt och gör att vi lättare når 
fram med våra frågor och synpunkter till både 
allmänhet och myndighet. Det har bland annat 
lett till att Folkhälsomyndigheten tillmötesgått 
oss med rekommendationer vad gäller ge-

mensam sång på olika områden, och dialogen 
fortsätter. Som enade sångar/körförbund får 
vi större tyngd än var för sig, och tillsammans 
representerar vi över 100 000 körsångare runt 
om i vårt land!

Sångarförbundet kommer under hösten fort-
sätta att arbeta för att kunna ge stöd och inspira-
tion till sina medlemmar. Alla ni som på ett eller 
annat sätt står mitt i församlingarnas musikverk-
samheter och drar ett stort och viktigt lass är 
givetvis varmt välkomna att höra av er med frågor 
och funderingar, vi finns till för er och i tider av 
oro behöver vi varandra än mer!

Vi ser fram emot när vi åter ska få sjunga 
tillsammans i full kör, i alla åldrar, och för fulla 
kyrkor. Men tills dess håller vi kontakten, vi 
håller avstånd och vi håller ut! Och sjunga på sin 
kammare kan man fortfarande 
göra, det mår man bra av både 
till kropp och själ. Sjung där 
du är – snart sjunger vi tillsam-
mans igen!

Marie Rindborg
Musikproducent

Equmeniakyrkans Sångarförbund

Körsång har varit ett högaktuellt ämne i 
media under en tid och resonemang förs 
i flera sammanhang om hur vi ska kunna 
sjunga tillsammans på ett säkert sätt under 
coronapandemin.

En arbetsgrupp har bildats med de 
fem största körförbunden i landet, där 
Equmeniakyrkans sångarförbund, 
Föreningens Sveriges Körledare, 
Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges 
Körförbund och UNGiKÖR ingår. Vi 
har nu regelbundna möten där vi stäm-
mer av och följer upp läget. Ett gemensamt 
dokument med handfasta tips och råd har 
tagits fram, för att kunna bedriva en så 
smittsäker kör- och musikverksamhet 

som möjligt i våra sammanhang.
Varje verksamhet ansvarar själva 

för att aktiviteterna genomförs enligt 
Folkhälsomyndighetens råd. Doku-
mentet från förbunden är tänkt som 

stöd att tolka FHM:s rekommendationer. 
Ta till er råden som ni hittar här: 

equmeniakyrkan.se/wp-content/ 
uploads/2020/08/tips-och-rad- 
sangarforbunden-HT2020.pdf

Sprid dem gärna i er verksamhet! 

Sjung smittsäkert

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/08/tips-och-rad-sangarforbunden-HT2020.pdf
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/08/tips-och-rad-sangarforbunden-HT2020.pdf
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/08/tips-och-rad-sangarforbunden-HT2020.pdf
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Förberedelserna inför Musikfest 2021 hade 
kommit ganska långt när pandemin slog 
till och förändrade mycket för oss alla. Nu 
ser vi istället fram emot Musikfest 2022 
som vi planerar att genomföra på samma 
plats och helg och med samma medverkan-
de som 2021.

Olle Persson och Karolina Andersson som 
solister i ”Förklädd gud” i en ny konsertv-
ersion med ett arrangemang för brassband 
och harpa.

Sven-David Sandströms mäktiga ”tystnar 
ofta nog vår sång” – ett beställningsverk 
till Svenska Missionsförbundets 100-årsju-
buleum 1978 som nu får sin pendang i ett 
nyskrivet verk av Mats Larsson Gothe med 
titeln ”intet mörker där skall vara” och 
anknyter därmed till samma psalm (nr 300 
i Psalmer och Sånger) som Sven-David Sand-
ström använde 1978.

Dirigent för dessa verk är Mats Nilsson, pro-
fessor i kördirigering vid Musikhögskolan i 
Stockholm och körledare i Maria Magdalena 
församling i Stockholm.

Och dessutom – Gunnar Eriksson, som på 
sitt absolut oefterhärmliga sätt tar sig an mu-
siken i improvisationens alla krumbukter.

“Tysnar ofta nog vår sång”, men …

Musikfest 2021 blir … 2022!
Likaså Sångensemblen IRIS som tillsam-

mans med sin ledare Carin Åkesson bjuder 
på ett spännande program.

Lägg därtill pastor Esther Kazen, pro-
gramledaren och journalisten Erik Schüldt, 
professorn i litteraturvetenskap vid Stock-
holms Universitet Helena Bodin, mötet 
mellan tonsättaren Mats Larsson Gothe och 
musikbibliotekarien Eva-Britt Selén och  
alla kan ana att det blir spännande dagar 
tillsammans.

Och så alla dessa möten med varandra där vi 
får inspiration att fortsatt sjunga, gestalta 
och förmedla vår tro i en, vad vi hoppas, 
stor gemensam manifestation i möte med 
musiken och varandra.

Du kommer väl med på Trettondehelgen 
i januari 2022?

Anders Andersson
Projektgruppen för Musikfest 2021

De övningsdagar som var planerade under hösten 
i Göteborg, Linköping, Stockholm och Skellefteå 
för att förbereda Musikfesten är inställda. 
Info om nya övningshelger kommer under 2021.

MUSIKFEST
2021

MUSIKFEST
STOCKHOLM

4–6 JANUARI  2021

Fasica tar hand om kreativa uttryck på Equmenia
På Equmenias nationella kansli kliver Fasica 
Watchefo in som vikarierande koordinator 
för kreativa uttryck, medan Karin Bodell 
är föräldraledig. Fasica har på olika sätt 
och under många år arbetat inom socialt 
arbete, med barn och unga, hon är verksam 
som musiker och även utbildad personal- 
och beteendevetare.

Tillsammans med Equmenias medlem-
mar och samarbetspartners kommer hon 
under det närmaste året driva organisatio-
nens kreativa verksamheter och projekt 
framåt – för att skapa förutsättningar för 
barn och unga att växa, i gemenskap med 
varandra och Jesus.

Vad var det som fick dig att söka tjänsten?
– När jag såg att Equmenia sökte en 

vikarierande koordinator för kreativa ut-
tryck upplevde jag att annonsen talade om 
mig. Jag har ofta tänkt att jag behöver välja 
spår – ska jag köra på musiken eller den 
mer ledarskapsorienterade banan? Så att 
i denna tjänst få möjlighet att sammanföra 
min kreativa ådra och mina musikaliska 
erfarenheter med de organisatoriska och 
projektledande kompetenser jag besitter 
kändes väldigt befriande och kul.

– Att jag nu jobbar för en organisation 
som delar mitt hjärta för människor, och 
framförallt barn och unga – framtidens 
hopp – med Jesus i centrum hade inte kun-
nat passa bättre. Jag är så glad att jag och 
Equmenia hittade varandra!

Vi hälsar Fasica varmt välkommen!

Fasica Watchefo 
ersätter Karin Bodell 
under hennes föräldra-
ledighet.
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Equmeniakyrkans 
musikstipendium
Du som är ideell musiker, musikledare eller anställd församlingsmusiker inom Equmeniakyrkans försam-lingar kan söka stipendium för vidareutbildning.
Ändamål
Utbildning eller fortbildning som bidrar till att stärka Equmeniakyrkans musikverksamhet inom klassisk tradition, såsom körsång och orkestermusik av olika slag, psalmackompanjemang och solister. Stipendiet kan t ex finansiera kostnader för sång-, orgel- och in-strumentallektioner, dirigent- eller arrangeringsutbild-ning samt specialistkompetens i form av instruktör, till orkester eller kör, som bidrar till fortbildning av ledaren och musikerna.

Stipendiet ska gagna församlingens musikverksamhet.Ansökan kan inte avse kör/orkesterresor, inspelningar eller publicering av eget material.
Summa
Stipendium kan sökas från 1 500 kr upp till 15 000 kr och kan beviljas max en gång per person och år.
Ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 2 april respektive 2 oktober2 oktober

Mer info och anmälan: equmeniakyrkan.se/musikstip  

Sångarförbundets 
stipendium 
Sångarförbundet i Equmeniakyrkan delar 

årligen ut stipendium á 15 000 kr till ”en 

person eller grupp som bidrar eller har bi-

dragit till att stimulera vokalmusiken inom 

Equmeniakyrkan”. 

Stipendiet delas ut till minne av Filip 

Bengtsson, Ingemar Braennstroem och 

Artur Erikson.

Sista ansökningsdag  9 november9 november!!  

Nominera eller ansök till: 

marie.rindborg@equmeniakyrkan.se 

Nomineringsprocessen kommer äga rum 

under hösten. Under rådande pandemi 

kommer utdelandet ske i det lokala sam-

manhang som stipendiaten hör hemma i. 

Sångarförbundets ordförande Kersti 

Essel wall -Smårs och musikproducent 

Marie Rindborg besöker den lokala för-

samlingen vid det tillfälle som är lämp-

ligt för sammanhanget, under slutet av 

terminen eller början av året. Vi tror att 

detta kan få bli en form som kan bli positiv 

för både stipendiaten och församlingen – 

att där få dela glädjen kring utdelandet.

Lördag 10 oktober blir det en ”mini-gathering” 
för SoulChildren. Den kommer att äga rum 
i S:t Jakobs kyrka mitt i Göteborg, kl. 10-17. 
Arrangörer är Gothia Soul Children (Göte-
borg) och Noltorp Soul Children (Alingsås).

Anmälan görs till soulchildren@stjakob.se och ange även even-
tuell specialkost. Deltagaravgift är 100 kr/deltagare. På grund av 
rådande restriktioner kommer maximalt 50 deltagare kunna vara 
med, så se till att knipa de platserna!

SoulChildren
släpper loss 
i Göteborg

Två stipendier att söka!
Du vet väl om att det finns två olika stipendier att söka för dig inom kör/musikområdet inom Equmeniakyrkan? 
De har lite olika inriktning och bakgrund. Läs mera om dem här och föreslå mottagare!

mailto:soulchildren%40stjakob.se?subject=
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Era 
bidrag 
behövs!
En faktura gällan-
de medlemsavgift i 
Equmenia kyrkans 
Sångarförbund 
kommer att 
skickas ut i sep-
tember till alla 
församlingar med 
sångverksamhet i 
Equmeniakyrkan.

Genom att be-
tala medlemsavgif-
ten tar församling-
arna ett kollektivt 
ansvar för att 
stimulera sången 
och musiken i 
Equmeniakyrkan, 
ett stöd för gemen-
samt arbete. 

Fakturan kom-
mer till försam-
lingens kassör. 
Vill du ansluta 
dig som enskild 
medlem och få del 
av musikinforma-
tion, inspiration, 
reducerade avgif-
ter på körhelger 
och kurser, går det 
bra.  Avgiften är 30 
kr per vuxen och 
10 kr per barn.

Har du frågor? 
Hör av dig till 
Sångarförbundet. 
Kontaktuppgifter 
se sista sidan. 

Två decenniers 
sångskatt
Brukssånger firar 20 år! Vi hade tänkt 
ställa till med ett stort 20-års kalas, men 
presenterar istället en rejäl sångbok med 

100 av de mest omtyckta och sjungna 
sångerna från Brukssångers nu 20-åriga 
utgivning. 44 av våra sångskapare bidrar 
till denna sångskatt som innehåller 
sånger för årets växlingar och vad livet 
rymmer.

Brukssånger samlar nyskrivna sånger, 
där orden och melodierna är enkla och 
vardagsnära, för den tid vi lever i. 

Den nya sångboken har fått namnet 
”Nära livet”, en lek med ord då nära kan 
betyda både tätt intill och att ge näring, 
något som vi hoppas att Brukssånger 
kan stå för. Använd den i gudstjänsten 
för gemensam sång eller solosång, i an-
daktsgrupper och andra samlingar som 
ett komplement till psalmboken.

Nära livet utkommer under oktober 
och beställs genom Nya musik, nyamusik.se

Anna Eriksson och Lena Wohlfeil 
berättar gärna mer om sångboken eller 
kommer ut och sjunger sångerna till-
sammans med er i församlingen.

Rykande färskt 
höstalbum!
Brukssångers nya album med höstens 
låtar heter Värme och mod, ord lånade ur 
en av sångerna. Här finns bland annat en 
sång om klimat och hållbarhet, julsånger, 
en bordsbön och några sånger arrangera-
de för 3-stämmig kör. Vår förhoppning är 
att sångerna kan ge värme och mod, det 
behövs mer än någonsin nu.

Albumet kommer ut i början av 
oktober för abonnenter med tillgång till 
noter och ljudfil, men finns även för lyss-
ning på Spotify och Soundcloud.

Passa på att bli abonnent på Bruks-
sånger nu, från och med oktober bjuder 
vi på de sista månaderna och fakturan 
gäller för 2021.

TIPSET!TIPSET!
Letar du också efter 

nya sånger eller ny input? 
Här kan du inspireras! 

Sångboken Nära livet innehåller inte mindre än 
100 populära sånger från Brukssångers 20-åriga 
existens.

Höstsånger, julsånger och sånger för trestämmig 
kör  – det hittar du i Brukssångers höstalbum 
Värme och mod.

Läs mer på brukssanger.se
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Studieförbundet Bilda informerar:

Körworkshopturnéer hösten 2020
Studieförbundet Bilda har de senaste två åren genomfört workshops för körsångare och kör-
ledare runtom i landet. De har varit öppna för alla – och gratis för de som samverkar med Bilda.
I år anpassas verksamheten utifrån rådande situation med små grupper och avstånd utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I höst ges två olika workshops:”Sjung Folksång” med 
Johanna Bölja Hertzberg och ”Scenisk kör – att nå ut och beröra” med Anci Hjulström. 

We Are Voice+Bilda
Studieförbundet Bilda samarbetar med den digitala musiktjänsten 
We Are Voice. Det är ett övningsverktyg för körer i form av en app 
med stämfiler, noter och möjlighet att skapa grupper och kommu-
nicera inom kören. Under hösten kommer musikbiblioteket i appen 
växa och innefatta över 1 000 körarrangemang från musiktjänsten 
ScorX. Även andra förbättringar är på gång som vi hoppas och tror 
att körer kan ha stor glädje av. Mer information om hur du och din kör 
kan använda er av We Are Voice kommer via Bilda under hösten. Bilda 
och Sångarförbundet tittar på olika sätt vi kan använda appen som 
övningsverktyg inför exempelvis större arrangemang.

Lyckas digitalt   
Vi vill underlätta för anslutna grupper, orga-
nisationer och församlingar att hitta verk-
tygen ni behöver. På Bildas hemsida finns 
en verktygslåda full med bland annat tips 
för att streama/sända live, tips för ett lyckat 
digitalt möte, hur man väljer videomötes-
verktyg, hur kan man skapa en telefonkon-
ferens med mera.

Kontakta ditt lokala Bildakontor om du 
vill ha råd och stöd. Bilda.nu – verktyg

Scenisk kör – 
att nå ut och beröra
När stämmorna och texterna sitter och vi 
väl ska förmedla musiken till en publik, 
vad händer då? Vad vill vi berätta? Hur 
kan vi beröra istället för att fastna i pre-
stationstänk? Hur kan vi bli scentrygga 
och må bra på konserten? Hur kan vi bli mer närvarande som kör? 

Det kan vara stora penseldrag, eller små, små. Det handlar om 
en scenisk medvetenhet och om att få bort det som är vägen för vår 
längtan att sjunga och uttrycka oss. Att hitta större scentrygghet. Att 
låta våra livs olika berättelser och erfarenheter få berättas och höras 
på olika sätt på scenen. Det är där allt börjar, och alla kan det!

Med hjälp av enkla övningar i lyssning, fokus, riktning, kropps-
språk och musikalisk kommunikation, medvetandegör vi och ökar 
den sceniska tryggheten, närvaron och kommunikationen. Både 
mellan körledaren och kören, och med publiken. 

Anci Hjulström är sångerska, musikregissör och pedagog i musika-
lisk scenisk kommunikation. Hon är bland annat utbildad i Scenisk 
sång på Högskolan för scen och musik, samt  i fysisk och traditionell 
teater. Under 20 år peda-
gog på Musikhögskolan 
i Göte borg, samt med-
skapare och en av driv-
krafterna i Sångensem-
blen Amanda, pionjärer 
inom begreppet Scenisk 
kör. 2010 och 2011 
utnämndes Anci till 
Riksförbundsdirigent i 
Sveriges Körförbund för 
bland annat  ”sitt unika 
sätt att få fram sångares 
unika röster”. 

Sjung Folksång
En fördjupande dag med folksång i fokus för 
dig som sjunger i kör, i band eller som leder 
sånggrupper/körer. I denna kurs får du lära 
dig mer om röstanvändning och stildrag 
i svensk folksång genom övningar för kropp 
och röst. Vi lär oss sånger på gehör och 
jobbar med klang, stämsång och intonation 
i grupp.

Målet är att ge en inblick i folksångens 
värld, hitta möjligheterna i din röst och ge 
dig verktyg för att jobba vidare med folk-
sångens stil och klang.

• Vad är kännetecknande för folksång?
• Hur får jag det att låta folksång?
Johanna Bölja Hertzberg är folksångerska 

och pedagog, utbildad på Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm. Hon hörs i vokal-
duon Bölja/Härdelin och nya bandet Breda 
gatan. Johanna jobbar som pedagog på folk-
musiklinjen vid Bollnäs Folkhögskola och 
har under många år lett Hälsinge Låtverk-
stad, en folkmusikutbildning för ungdomar. 

Sjung folksång:
Malmö             17/10
Stockholm       11/11
Visby                12/11
Jönköping        25/11
Umeå               28/11
Scenisk kör:
Stockholm       19/10
Uppsala           21/10
Läs mer på Bildas hemsida: 
www.bilda.nu

Johanna Bölja Hertzberg.
Anci Hjulström.

Fo
to

: P
at

rik
 G

un
na

r 
H

el
in

https://www.bilda.nu/samverkan-med-oss/verktygslada/


Körutskicket skickas till alla 
körledare och musikansvariga i 
Equmeniakyrkan.

Du kan prenumerera kostnadsfritt på 
körutskicket 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

Equmeniakyrkan 
Box 14038 
167 14 BROMMA

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

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

Hanna Ekstedt 
hanna ekstedt@equmeniakyrkan.se

Redaktör Brukssånger: 
Anna Eriksson 
brukssanger@equmeniakyrkan.se

Koordinator, kreativa uttryck, equmenia: 
Fasica Watchefo 
fasica.watchefo@equmenia.se

 
Studieförbundet Bilda  
Hemsida: www.bilda.nu

Grafisk form: Ordbrukarna

Kom till oss på Facebook!
www.facebook.com/sangarforbundet.

Hjälp till med information
och feedback! Och gilla oss!

Kalendern gör ett uppehåll detta nummer – men det kommer en 
tid efter Coronan också. Håll ut!

Håll rösten vid liv
Körsång varje vecka är ett utmärkt sätt att 
hålla rösten vital och intonationen skarp, 
men om det inte är möjligt kan man ändå 
öva hemma på sin kammare. Fler återkom-
mande sångtillfällen ger ytterligare goda 
resultat och en stunds övning varje dag kan 
göra under.

Kersti Esselwall Smårs, sångerska, sång- och 
körpedagog och Sångarförbundets ordfö-
rande, har satt ihop ett träningsprogram 
för hemmabruk där övningar under rubrikerna Självförtroende, 
Smidighet och Spänst kan hjälpa till att hålla rösten i form även 
när körens verksamhet ligger nere eller går på sparlåga.

Hämta övningarna som pdf: equmeniakyrkan.se/hall-rosten-vid-liv/

Kersti Esselwall Smårs.
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