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Vilande

- Styrelsen har haft 6 st protokollförda sammanträden under året.
- Ombudsmöte hölls den 4 april i Västra Frölunda församlingshem. 14 personer deltog.
- Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsstämma hölls den 15-16 november i Gävle.
Gun-Britt Marcusson, Nina Norrman och Brita Myreberg deltog.

BARNKÖRSEKTIONEN
Lördagen den 26 januari hade vi en Barnkördag i Strömstad.
Ca 20 barn kom för att sjunga. Barnen kom från Strömstad och från svenska kyrkan i Oslo.
Körledare för dagen var Annelie Karlsson och Elise Edström. Nina Norrman ställde upp med
pianoackompanjemang. Vi hade en mycket trevlig kördag. Vi övade sånger inför vår
musikgudstjänst, gick en poängpromenad som initierades av Annelie och medhjälpare från
Strömstad, som också ordnade med lunch och fika.
Kl.15.00 hade vi musikgudstjänst i Strömstads kyrka, med både härligt rytmiska låtar och
lugna sånger. Många av sångerna sjöngs med rörelser.
Varmt TACK till Annelie Karlsson och Strömstads församling som tog emot oss och gjorde
dagen till en barnkördag att minnas med glädje.
Fredagen den 7 juni – söndagen den 9 juni, hade vi ett Barnkörläger på Åh Stiftsgård.
47 körbarn, 2 föräldrar och 3 körledare var anmälda samt 6 Unga Ledare och 2 unga
medhjälpare, sammanlagt 60 personer. De anmälda var från 8 församlingar.
Våra Unga ledare tog ansvar för var sin barngrupp under måltider och raster samt vid ett
solskensdopp i havet, under en annars ganska regnig helg. Dessutom framförde ledarna ett
väldigt fint och bejublat kvällsprogram på lördagskvällen.
Birgitta Mannerström-Molin var vår sångpedagog, som hade sammanställt och övade in ett
mycket fint sångprogram som barnkören framförde på Musikgudstjänsten på söndagen kl.15
inför en nästan fullsatt kyrka, fylld av nöjda föräldrar, syskon, släktingar och vänner.
Barnkören ackompanjerades under hela lägret av Daniel Lindén.
Varmt Tack till alla ledare och medhjälpare samt till Åh Stiftsgård, som gjort barnkörlägret
till ett fantastiskt fint minne!

VUXENKÖRSEKTIONEN
Helgen den 2-3 mars anordnades Gospelhelg på Åh under ledning av Anki och
Magnus Spångberg. Vid trummorna fanns också Joseph Spångberg.
Totalt 84 sångare från 15 olika körer kom väl förberedda till Åh. Det var 7 sånger
ur materialet ”Sjung Gospel 2019 som användes.
Helgen bjöd på mycket härlig sång och avslutades med en Gospelmässa på söndag förmiddag.
Detta var 17:e gången som förbundet ordnade Gospelhelg på Åh. Alla årets deltagare var
överens om att vi måste hålla på till minst 20-årsjubileum!
Sommarkör den 14-16 juni på Billströmska folkhögskolan.
Än en gång fick vi i tre dagar sjunga, äta god mat, ha roligt tillsammans och njuta av den
underbara miljön på Billströmska folkhögskolan.
Maria Lindqvist-Renman och Peter Corneliusson var ledare för helgen.
Körrepertoaren delades ut på plats och vi övade sångerna som var en blandad repertoar med
bl. a Be thou my vision, You raise me up, O when the saints och Mässa F-dur av JacquesNicolas Lemmens.
Lördagen avslutades med Räkfest med fantastiskt goda räkor och härlig feststämning!
På söndagen sjöng vi på gudstjänst i Skärhamns kyrka kl.11 och Sommarkören avslutades
med en Musikgudstjänst i Ucklums kyrka kl.17.
Highlights II. Konserter 30 mars Uddevalla kyrka och 31 mars Västra Frölunda kyrka
Detta projekt är en uppföljning av en tidigare konsertidé (Highlights I) då vi sammanställde
ett program av känd och populär musik. Vi tycker att det är ett bra koncept för att få möjlighet
att få sjunga dessa vackra och ibland lite mer avancerade musikstycken.
Körrepertoar: J H Roman: sats 1 ur Jubilate, B.Andersson: Kärlekens tid (a cappella)
C. Franck Panis Angelicus, J. S Bach: Ruht wohl, E.Grieg: Fra Holbergs suit,
G.Rathborne: Rejoice in the Lord, Egil Hovland: Stay with us, G.F Händel: Halleluja ur
Messias.
Med oss som musiker på dessa konserter hade vi Wulfson Quartet, en fantastisk stråkkvartett
som både spelade med kören och egna musikstycken. Detta bidrog mycket till att det blev en
fin och varierad konsertupplevelse.
Stråkkvartettrepertoar:
A.Albinoni: Adagio, M T von Paradis Sicilienne , E.Grieg: Fra Holbergs suit
Inför dessa två konserter hade vi tre gemensamma repetitioner som tyvärr inte hade den
uppslutningen vi hade väntat oss. Trots detta så blev konsertresultatet väldigt bra

MED DETTA VILL TACKA ALLA KORISTER, KÖRLEDARE OCH FÖRSAMLINGAR
FÖR ÄNNU ETT ÅR FYLLT AV SÅNG, MUSIK OCH INTE MINST GLÄDJE!

Västra Frölunda den 6 september 2021
Styrelsen i Göteborgs stifts norra Kyrkosångsförbund

