
                                            
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Jultiden är över, vi är nu inne på 
söndagarna ”under året” och snart 
stundar fastan och påsken. 
I detta nummer skriver jag om det 
körläger för familjer som äger rum 
på västkusten i sommar och om de 
kurser för försångare och textläsare 
som KLN planerar. 
Vidare om den kyrkomusiker-
utbildning på distans vid Sankta 
Elisabets folkhögskola, som nu är 
inne på termin två i den nya kurs 
som startade i september förra året. 
Den katolska körfesten som hålls i 
Vadstena vartannat år kommer i år 
att gå av stapeln den 17-18 oktober.  
En hel del församlingar hör av sig 
och vill ha hjälp med att hitta en ny 
orgel.  
Tyvärr är det många kyrkor runt om 
i Europa som, på grund av den 
tilltagande sekulariseringen, upphör 
att vara kyrkor. 
En liten tröst i bedrövelsen är att 
det då, till ett rimligt pris, går att 
komma över fina orglar som så att 
säga blivit över.  
 
 
 
 
 
 
 

Gott nytt år! 
  

  

Ett sådant exempel är församlingen 
i Luleå, som har köpt en alldeles 
förnämlig orgel till ett väldigt lågt 
pris. 
Den nya kyrkan i Motala, har också 
en mycket fin orgel, byggd på 
1990-talet. Orgeln är nu flyttad från 
koret upp till läktaren. De allra sista 
justeringarna återstår men under 
våren kommer den att vara klar och 
då har katolska kyrkan i Motala en 
av de största och finaste orglarna i 
vårt stift.  
Den 1 maj invigs den nya katolska 
kyrkan i Karlskrona och även där 
kommer en fin piporgel att 
installeras. Den har man köpt av en 
frikyrkoförsamling i Floda, utanför 
Göteborg, och orgeln kommer att 
installeras i kyrkan under våren.  
Jag håller ögonen öppna, så 
funderar församlingen på en ”ny” 
orgel, hör gärna av er.  
En välsignad vårtermin önskar jag 
er alla. 
Ulf Samuelsson 
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Du tittar väl på 
KLN:s hemsida: 
www.kln.se 
Vi försöker hålla 
sidan så uppdaterad 
som möjligt och här 
kan du finna informa-
tion från KLN 
gällande kurser och 
annat av intresse. 
Under rubriken 
”Liturgiska texter” 
finns någorlunda 
fullständiga ordningar 
för sakramenten i 
väntan på ett 
definitivt rituale.  
Här kan man ladda 
ner det man behöver. 
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• Bibelkommentarer publiceras på 
hemsidan varje vecka. Det är 
kommentarer till veckans samtliga 
läsningar i mässan. Jag försöker att 
lägga ut dem ett par veckor innan de 
blir aktuella.  
• I Dagens helgon redovisas en vald 
helig person: en blomma per dag i 
den oändliga buketten av helgon. 
• Det Helig som finns i Ordinarium 6 
i Cecilia, nummer 538, finns nu på 
hemsidan i två lägre orgelsättningar. 
Många har tyckt att den befintliga 
ligger lite för högt.  
På KLN:s hemsida finns under 
rubriken Musik, en länk som heter 
”Latinska sångtexter i översättning”. 
Här kan man hitta de vanligaste 
latinska texterna översatta till 
svenska. Saknar man något hör man 
av sig till undertecknad, som då ser 
till att texten översätts och läggs ut på 
hemsidan.  

PÅ KLN:S HEMSIDA! 
 

  

Noter ska man förstås köpa på laglig 
väg och inte kopiera. Dock finns 
mycket ”gratisnoter” som man helt 
lagligt kan ladda ner från ”nätet”. 
En mycket användbar sida har 
följande adress: 
http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/
Main_Page 
Här hittar man allt från enkla 
tvåstämmiga körsatser till ”stora” 
oratorier och mässor. Ju mer man 
letar på sidan, desto mer finner man. 
Ni kyrkomusiker, tipsa gärna era 
kollegor om ni har något intressant i 
musikväg. 
   

  

 

 

 
Den ”nya” orgeln i Sankt Josef Arbetarens 
kyrka i Luleå.  

TIPS FÖR KÖRLEDAREN 
 

Orgeln i den nya katolska 
kyrkan i Motala. Orgeln är nu 
flyttad till kyrkans läktare och 
koret är ombyggt.  
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Även kommande sommar, för fjärde 
året i rad, inbjuder KLN, i samarbete 
med körorganisationen Pueri Cantores, 
till ett körläger för familjer.  
Lägret börjar på torsdagseftermiddagen 
och slutar efter lunch på söndagen. 
Vi kommer att hålla till på Örtagården, 
en fin kyrklig kursgård i Lane Ryrs 
lilla samhälle, 10 km öster om 
Uddevalla. 
Det kommer att finnas tillfälle för 
barnen att sjunga i barnkör och för 
ungdomar och vuxna i blandad kör. De 
som inte vill sjunga i kör kommer att 
erbjudas möjlighet till andra aktiviteter. 
Varje dag blir det mässa, körsång och 
på eftermiddagen fritidsaktiviteter vid 
Uddevalla havsbad. Även i Lane Ryr 
finns möjlighet att spela vollyboll och 
fotboll.  
Kvällarna avslutas med completorium i 
Lane Ryrs kyrka, som vi får använda 
för alla våra gudstjänster. 
Information om kostnaden för lägret 
finns på KLN:s hemsida och kommer 
också i senare utskick och annonser. 
Kostnaden kommer att subventioneras 
för familjer med många barn.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Körläger för familjer i     
Lane Ryr (utanför Uddevalla) 
6-9 augusti 2020 
 

  

  

”Stiftskörfest” i Vadstena              
17-18 oktober 2020  
 
 
Redan nu är det dags att boka in 
datumet för vår traditionella 
”stiftskörfest” i Vadstena, som detta 
år hålls för sjunde gången. 
Upplägget kommer i stort sett att vara 
som tidigare år med start vid lunchtid 
på lördagen och körrepetition under 
eftermiddagen. Allt mynnar ut i 
kvällens musikgudstjänst i Vadstena 
Klosterkyrka och därefter den 
sedvanliga festen på folkhögskolan. 
På söndagen sjunger vi i högmässan 
hos Birgittasystrarna och avslutar 
sedan med gemensam lunch.  
Mer info om repertoar, boende och 
anmälningar finns på KLN:s hemsida. 
Så boka in helgen redan nu. 
 
Kurser för försångare och 
textläsare under hösten 2020            
Under hösten planerar KLN att hålla 
kurser för försångare och textläsare. 
Plats och tid meddelas senare via 
separat utskick och förstås på KLN:s 
egen hemsida. 
 
”Timmarnas liturgi”            
(den nya tidegärden) 
Arbetet med ”Timmarnas liturgi” är i 
sitt slutskede och i princip klart. 
Anledningen till att det dröjer med 
utgivningen är att vi väntar på 
godkännanden från Rom, vilket vi 
hoppas kommer inom kort. 
 

Vartannat år brukar Stockholms 
katolska stift bjuda in till en 
stiftsvallfärd i Vadstena.  
I år äger den rum lördagen den 5 
september. Vår egen kardinal, biskop 
Anders kommer som vanlig att fira 
mässan på borggården. 
Som ansvarig för musiken behöver jag 
förstås hjälp av körsångare. Precis som 
för två år sedan sätter vi denna gång 
ihop en stor barnkör. Vi har flera 
barnkörer i stiftet som kommer att 
  
 
 
 
 
 

Barnkör vid stiftsvallfärden i 
Vadstena den 5 september 
 

utgöra stommen i den stora 
barnkören. MEN, kanske finns det 
någon mindre barnkörgrupp som jag 
inte känner till. Självklart får ni då 
också vara med. Kontakta i så fall 
mig för mer information om noter 
och annat som behöver förberedas. 
  
   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

MUSIKKONSULENTEN? 
Jag gör gärna besök i era 
församlingar om ni så önskar. 
Anledningen till ett besök kan till 
exempel vara: en inspirationsdag för 
kören, en ”minikurs” för försångare, 
eller ett samtal med kyrkoherde, 
musiker och ekonomi-/pastoralråd 
om församlingens kyrkomusikaliska 
situation. 
En ”församlingsdag” kring vår guds-
tjänstbok ”Cecilia” är förstås ett tips. 
Kanske har församlingen problem 
med orgeln och funderar på 
renovering eller inköp av annan 
orgel. Då kan jag också hjälpa till. 
 
NYA KYRKOMUSIKER? 
Jag försöker hålla adressregistret för 
kyrkomusiker i stiftet så aktuellt som 
möjligt. Men för det behöver jag er 
hjälp. Har det skett några föränd-
ringar i er församling det senaste 
året, var snäll och meddela mig det. 
Eftersom adressregistret är mitt 
underlag för inbjudningar till kurser 
så är det av värde att få med alla de 
som har en musikalisk uppgift i våra 
församlingar. 

KYRKOMUSIKERUTBILDNING 
PÅ DISTANS – I GÖTEBORG 
I början av 2000-talet ordnade stiftet 
två kyrkomusikerutbildningar på 
distans.  
2017 var det så dags för en ny kurs, 
denna gång med Sankta Elisabets 
folkhögskola i Göteborg som 
huvudarrangör, i samarbete med 
KLN. 
Denna kurs, med 21 studenter 
avslutades i augusti 2019. De två sista 
sommarveckorna ägde rum i 
Solesmes och Pisa samt i Vadstena 
och Göteborg. 
Då intresset för en ny kurs visade sig 
vara mycket stort beslöt Sankta 
Elisabets folkhögskola att fortsätta 
med en ny kurs. Den startade i 
september 2019 och har 21 studenter. 
Eftersom det var mer än 30 sökande 
så är det inte orimligt att tänka sig att 
ytterligare en kurs kan starta när 
nuvarande kurs är slut, dvs. hösten 
2021. 
Kursansvarig är stiftets musik-
konsulent Ulf Samuelsson till-
sammans med Samuel Eriksson, 
kyrkomusiker i Kristus Konungens 
församling i Göteborg. Bland övriga 
lärare märks f. Anders Ekenberg, 
Gunno Palmquist, Elisabeth Feldt   
och Matts Johansson. 
Kursen, som kräver förkunskaper 
inom det kyrkomusikaliska området, 
kommer att löpa under två år och 
innefattar 10 veckoslut (fredag-
söndag), samt fyra sommarveckor.  
Två av de fyra sommarveckorna sker 
utomlands, sommaren 2020 i Pisa och 
sommaren 2021 hos benediktinerna i 
Solesmes, Frankrike. 
Kursens omfattning motsvarar studier 
på halvfart. 
Veckoslutsundervisningen äger rum i 
Kristus Konungens församlings-
lokaler.  
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Biskop Anders tackar alla medverkande 
efter framförandet av Mozarts 
”Kröningsmässa” i Sankta Katarina kyrka 
i Pisa, där kyrkomusikerkursen 
medverkade som kör tillsammans med 
Pisa domkyrkokör, orkester och solister. 
 


