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Stiftsmusiker Karin Wall-Källming brukar ibland ge mig tips om ämnen till den här sidan. Inför 
 Come-along-konserten i Vadstena sa hon ingenting. Hon trodde kanske att jag var alltför upptagen. 
Jag åkte ändå eftersom jag kände på mig att det skulle bli bra, och blev verkligen inte besviken.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

Inför en nästan fullsatt 
klosterkyrka i Vadstena 
gjorde en stiftskör ledd av 
kördirigenten Anna Gullman 
comeback efter pandemin, 
den första söndagen 
i  oktober och den första 
efter det att begränsning-
arna lättat.

Det var gåshud i klosterkyr-
kan när alla fick sjunga med och 
klämma i under Härlig är jor-
den. För första gången sedan de 
där marsdagarna 2020 kunde 
de medeltida valven fyllas av så 
mycket sång! Stiftsmusiker Karin 
Wall-Källming kunde se resulta-
tet av mycket arbete och konsta-
terade efteråt med sin sedvanliga 
humor:

– Är inte biskopen nöjd med 
det  generationsöverskridande 
inslaget nu så vet jag inte vad vi 
ska göra. Den yngsta deltagaren 
ammades i sakristian! Det var 
 violaspelarens dotter det.

Biskop Martin Modéus hade 
utan tvekan varit nöjd. Titeln 
på den generationsöverskridan-
de körkonserten var Come along! 
Från missmod till hopp. Cirka 50 
körsångare tog plats på estraden 
framför högaltaret. Där fanns 
ungdomar och vuxna från Lin-
köping (Mångfaldskören med fle-
ra), Mjölby (Stämbandet), Mota-
la, Ringarum, Vadstena, Vånga, 
Åkerbo, Ödeshög och fler plat-
ser. Dessutom var en skicklig in-
strumentensemble på plats samt 
framstående solister. Resultatet 
blev en riktig knallsuccé.

JOHANNE RISHAUG Hellman från 
Motala bor numera i Göteborg 
och jobbar som musikalartist. 
Hon sjöng i kören samt ett solo-
parti.

– Det är jättekul att vara med, 
särskilt med så stor kör! Det har 
varit så tyst under hela den här 
pandemitiden, det är underbart 
att vara tillbaka!

Innehållet bestod av texter 
skrivna av deltagare från vårens 
digitala körövningar, som var-
vades med klassisk körmusik 
av Bach, Mozart, Fauré, Jenkins 
och mer sentida låtar. Regin stod 
Anci Hjulström för och körledare 
var Anna Gullman – och de som 
följt med vet att det inte var första 
gången de samarbetade i stiftet. 

Femte, för att vara exakt.
– Vi började i våras med web-

binarier, och hade en förhopp-
ning att kanske kunna ses i höst, 
säger Anna Gullman.

– Då hade vi redan tagit fram 
en repertoar som vi tänkte att 
man skulle kunna använda.

ANCI HJULSTRÖM berättar att del-
tagarna i vårens körövningar 
fick hjälpas åt att skriva de kor-
ta  texter som bryter av mellan 
 musikstyckena.

– När en människa skriver un-
der väldigt kort tid så blir dessa 
texter som bäst.

Läsningarna följer mönstret 
från tidigare konserter i serien 
och några exempel på texterna 
finns att läsa ovan.

Monica Bäck var en av de 
många besökarna i klosterkyrkan.

– En väldigt pampig och stäm-
ningsfull konsert! Man känner 

igen mycket av musiken. Det var 
underbart att få komma hit igen 
och höra allt detta! Och formen 
där man växlar mellan lästa tex-
ter och musik är väldigt fin.
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Pampigt när tystnaden bröts
COME-ALONG-KONSERT I KLOSTERKYRKAN: 

Johanne Rishaug Hellman från Motala (mitt i bilden) var en av de skickliga solisterna.

Jag har gått i mina skor 
länge nu
Jag har trampat i samma spår 
i många år
Jag vill ta nya steg
Kanske våga hoppa
Jag vill gå lite tokigt
få folk att le
att hitta de där skorna
som är lätta, snygga, tokiga 
och trygga
Då ska jag ta nya hela steg
och visa min önskan för alla 
som vill se

I går hände det!
Jag hittade  skorna
Nu ska jag bara våga!

Exempel på text ur  
föreställningen

Hennes sköra hand i min
Blicken, tacksamheten
ett helt liv som snart ska 
slockna
Känner värmen mellan oss
Kärlek och vänskap som växt 
fram 
och snart ett ofantligt  tomrum
Jag är så glad att jag har fått 
lära känna dig
Vi förstår varandra
Jag kommer att bära med mig 
alla minnen i mitt hjärta.
Jag glömmer dig aldrig
Vi ses i Nangijala

Kyrkan var full av entusiastisk publik.


