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September, höstmånaden. Bär, svamp och naturens skepnad som förändras i  dess 

olika färger. De första 8 månaderna 2020 tillhörde inte det vanliga, utan vi fick 

påminnas av moder jords kalender, naturens krafter. Det finns mycket att fundera 

över när pandemier och förändrat levnadssätt påverkar oss alla. Finns det något som 

vi kan lära, givetvis ja. Att träffas tillsammans fysiskt, att sjunga, att ge varandra 

handen är något som vi kanske värdesätter mer än någonsin. Vi är många som 

längtar att det skall bli som vanligt igen. Men det kommer inte att bli som vanligt 

igen utan vi får anpassa och ge utrymme för nya möjligheter att träffas och umgås. 

Vi är ca 600 000 körsångare som på olika sätt har hittat andra kanaler att umgås 

och sjunga. Internet, videomöten, sång i parker och att hitta sätt att träffa varandra 

med en fikakorg någonstans. På något sätt är vi kanske närmare varandra nu än 

tidigare, även om vi inte träffas fysiskt. 

Glädjande nog så får vi tonsignaler om att körer träffas i koloni-trädgårdar och 

sjunger, grupper som går ihop och små grupperinger sjunger för de äldre som blir 

mer isolerad än tidigare. Vi slår på nytt för den digitala mötesplatsen där en är We 

Are Voice, www.wearevoice.se där du hittar nya digitala musikkompisar. 

Styrelsen i Svenska Arbetarsångarförbundet har genomfört styrelse/videomöten där 

vi diskuterar aktiviteter. Osäkerheten är stor men planeringen för NASOM fortsätter 

där målet är att genomföra sångarfestivalen i Helsingfors. Gå gärna in på 

www.nasom.info/ för mer information.  

Årsmötet kommer att genomföras den 18 oktober, digitalt och instruktioner 

kommer att skickas ut i god tid före mötet. Styrelsen arbetar med att få fram de 

dokument som skall redovisas på årsmötet. 

Önskar dig en underbar skön höst med nya toner som klingar i vårt långa land.  

Göran Forsgren, Pernilla Södergren, Elisabeth Fridström tf Kassör, Mikael 

Wernström, Kerstin Lundström, Birgitta Ekman, Stig-Göran Mineur. 
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