Nyhetsbrev april 2022

Det var en kyckling som hette Gullefjun
hon skulle ge sig ut på promenad
Och solen lyste och gräset lockade
och hela världen var så hjärtans glad.
Det fanns ett hål uti hönsgår´ns nät
där genom trippade med lätta fjät
den lilla Gullefjun med mjuka silkesdun
och alla hönsen sa ka-ka-ka ka.
Valdy Borghild Margareta Arnér, ogift Cedermark, född 30 april 1911 i Tierp, död 6 april
2001 i Stockholm, var en svensk pianopedagog, kompositör och textförfattare. Borghild
utgav flera barnvisesamlingar och den mest kända var Gullefjun. Många kan känna igen
visan då de flesta har sjungit den i olika sammanhang.

Påsken är den största högtiden under det kristna kyrkoåret och firas till minne av att Jesus enligt
Nya Testamentet led, dog och uppstod för att var och en som tror på honom skulle bli förlåten för
sina synder och få evigt liv. Påskhelgen består av skärtorsdagen, den sista måltiden
långfredagen Jesu korsfästelse, påskafton, påskdagen, Jesu uppståndelse och annandag påsk
Veckan innan påskhelgen kallas stilla veckan och veckan efter påskveckan.I hela den kristna
världen är påsken en familjehögtid där dekorerade påskägg är ett tema.
Ägg är en förkristen symbol för livets återfödelse under våren, och är mycket ovanligt i
gudstjänstlokaler, men har även tolkats som symbol för Kristi pånyttfödelse och för den tomma
graven. Ätandet av ägg var dessutom en följd av den ansamlade mängden ägg under fastan som
i kristen tradition firas 40 dagar innan påsken.

Vad händer just nu i Svenska arbetarsångarförbundet.
Aktiviteterna är i full gång inför påsk och valborgsfirande. Många har kommit igång igen
efter den pandemi som lamslog stora delar av Sveriges föreningsliv. Årsmöten har
genomförs i de flesta körer och distrikt och vi kan andas positivitet. Många har haft farhågor
över att medlemmarna inte skulle komma tillbaka av rädsla för vad som varit, men
glädjande är det många som åter har värmt upp stämbanden. Sångarfestival stundar i
Helsingfors i början av juni och arbetet fortskrider. Förbundssånger finslipas och våra
förbundsdirigenter ger oss möjligheter att träna inför våra uppträdanden.

Årsmöte i Svenska arbetarsångarförbundet
Årsmötet genomförs söndagen den 24 april mellan 11.00 - 14.00. Årsmötet sker digitalt och
kallelse har skickats ut.

NASOM och festivalen i Helsingfors
Via vår hemsida www.arbetarsang.se “2022-03-05 Aktuell Nasominfo Helsingfors”
hittar du bland annat noter och övningstillfällen. Programmet börjar att fastställas och det
utlovas sång, fest och gemenskap. Vi som varit med tidigare vid festivaler som
anordnas i Norden vet att det är en glädje att träffas igen och sjunga på gator och torg.

Visste du att:
- i genomsnitt spenderar vi ungefär en femtedel mer i livsmedelsbutikerna under
påskveckan. Det innebär flera miljarder extra till livsmedelsbutikerna.
Vi äter mer ägg, sill och lax än någonsin under påsken.
Under påskafton konsumerar vi cirka 6 miljoner ägg i timmen eller cirka 32 miljoner ägg
totalt!

ABF:s Sångargille i Lund
Vi ska sjunga in våren den 10 maj på Fäladshöjdens äldreboende.
Det blir vårens enda framträden.
Glad Påsk !

Göteborgsdistriktet informerar
Den 19 och 20 mars hade vi i Göteborgsdistriktet en intensiv helg med mycket sång i
Kortedala.
Som många av er på andra orter deltog vi i Finlands Zoom-övning av de gemensamma
nordiska sångerna på lördagen. Magnus Wassenius var också där och övade med oss.
På söndagen hade vi förbundskörsövning med Magnus Wassenius, vi blev till slut 21
personer efter en del avhopp. Vi hade också finbesök av tre härliga glada skåningar. Marilyn
& Marzena från Aquarello och Stina från Vox Feminea. Jättekul att ni kom!

Ljungskilekursen 2022
Hösten kommer snart, det går med vindens fart…..
Vi har bokat Ljungskile Folkhögskola helgen den 29-30 oktober med möjlighet att anlända på
fredagen om så önskas. Så notera detta i era kalendrar.
Kursledare blir Hanna Bendz och Magnus Wassenius.
Hanna är cellist, körledare och historiker. Wow, detta blir ju vansinnigt spännande.
Hon kommer att leda oss genom övningar där vi både får sjunga tillsammans och får ta del
av kulturhistorisk information om musiken.
Hur kunde det ha gått till när människor fann på att sjunga tillsammans, och vad har det
lämnat för spår i den musik vi fortfarande sjunger idag.

När vi var i Kortedala presenterade Magnus Wassenius ett projekt han vill genomföra.
Att amatörer som oss ihop med musiker och solister skall ge konserter på olika ställen med
oratoriet ”Skymning, gryning”. Det är en musikalisk hyllning till Finland med musik av
Thomas Enroth och text av Thomas Lundin. De 13 styckena i verket representerar flera olika
musikstilar – klassiskt blandat med folkliga toner och mycket musikalstämning. Vi fick
provsjunga två av delarna och många av oss fick mersmak. Vi har därför valt att även i år ta
in Magnus som en av kursledarna i Ljungskile för att fler skall få ett smakprov på detta verk.
Nu har vi något att se fram emot efter Finland.
Gå gärna in och lyssna på Spotify. Vi återkommer så fort inbjudan är klar.

Vi i Göteborgsdistriktet önskar alla en riktigt Glad Påsk

Handelskören Stockholm
Övning av Nordiska sånger under ledning av Finland via Zoom 19 mars 2022. Vi var ett litet
gäng med körsångare i Handelskörens replokal i Stockholm som övade de Nordiska
sångerna som ska framföras i Helsingfors i Juni 2022. Det var sångare från handelskören,
Bengt Bergius samt Göran Forsgren. Inledningsvis hade vi lite tekniska problem med
uppkopplingen att få både ljud och bild samtidigt. Tyvärr missade vi då namnet på den
duktiga körledaren i Helsingfors som förtjänstfullt visade, sjöng och spelade på pianot de 4
olika sångerna. Med i bild var även Jaana Palanterä, ordförande I Finska förbundet samt en
kör. Vi missade även en majoritet av vilka som var uppkopplade, det vi såg var att våra
vänner i Göteborg var med. Vi fixade det tekniska efter ett tag när vi insåg att man ska välja
externa högtalare i Zoom-programmet.

Ta Ton:
I Ta Ton övar vi friskt inför Vetenskapsfestivalen den 8:e maj. Innan dess har vi planer på att
den 30:e april vid Näckrosdammen, sjunga in våren tillsammans med många andra
sångare. En kär tradition som tagit en ofrivillig paus ett par år av kända orsaker. Naturligtvis
ser vi fram emot NASOM-stämman i Helsingfors där Ta Ton kommer med en skara egna
sångare och en skara gästsångare.
Glada sångarhälsningar från Ta Ton och Göteborg
Visste Du att;
Det finns många ställen över hela Sverige som heter just Blåkulla, från Lappland ända ner
till Skåne. Det mest kända ön är den i Kalmarsund, som också heter Blå jungfrun.
Aquarello
Vårens glada toner hörs över sundets pärla i Landskrona. Förberedelser inför sista april
och Helsingfors gör att verksamheten intensifieras.
Varje onsdag träffas vi och sjunger. Det märks att vi går mot ljusare tider så stämningen är
på topp. Ute i vår hage, vintern rasat, Under rönn och syrén är några av det vi sjunger.
Kören önskar alla en riktigt Glad Påsk !

Information om Kaprifolkören
Kaprifolkören startade upp vårens köraktiviteter onsdagen den 2 mars.Det var ett
förväntansfullt, på körsång utsvultet, gäng som träffades i Uddevalla folkets hus. Körens
duktiga ledare Annika Brorsson hälsade alla välkomna och efter sedvanlig uppvärmning
startade hon sångarövningarna.
Kören skall i september framträda i Uddevalla kyrka tillsammans med Annikas övriga körer
med ett program med Ted Gärdestad sånger. Det är ett antal härliga, inte alltid så lätta,
underbara låtar, skönt arrangerade för kör som skall framföras.Valborgsmässoafton skall
Kaprifolarna framföra traditionella vårsånger i Ljungskile.Kaprifolkören har fått tillökning från
Fräknekören och senaste övningstillfälle inräknades 27 sångarsugna damer och herrar som
ivrigt tog itu med sjungandet.

Vi övar varje onsdag och jag lovar att sångarglädjen står högt i tak och att alla återvänder
hem strålande glada och vederkvickta. Körsång har en förunderligt positiv inverkan på alla
och envar.Ovanstående nedtecknat av Svante Hallberg

Vi vill från förbundsstyrelsen önska er alla en riktigt Glad Påsk och hoppas att vi alla
får uppleva vårens första steg med värme och sol. Ta hand om varandra!
Göran Forsgren ordförande, Stockholm
Elisabeth Fridström, Kassör, Göteborg
Pernilla Södergren, Ledamot, Förbundsdirigent, Skåne
Birgitta Ekman, Ledamot, Skåne
Eva-Karin Sifversson, ledamot, Uddevalla
Stig-Göran Mineur, ledamot, Skåne

