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HÖGANÄS

11/8 10.00 Högmässa J Hjelmgren, 
J Ljungström

13/8 14-16 Sommarcafé

BRUNNBY 

10/8 18.00 Helgmålsbön

11/8 10.00 Högmässa M Pernborg, 
O Cervin, kyrkkaffe

13/8 14.30 Andakt Nyhamnsgården,
M Pernborg JONSTORP

fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

8/8 18.30 Sommarmusik 
Hallonkvartetten, Ella Cron-
berg sång, Isak Ingvarsson 
tenorsax, Isaak Peyer gitarr, 
Jakbo Ulmestrand kontrabas

14/8 09.00 Föräldra/barngrupp

15.30 Andakt Revalyckan, T Bjerle,

VIKEN 
11/8 11.00 Gudstjänst medlemmar i 

Vikens församlingsråd, E Stoll

LERBERGET

11/8 10.00 Mässa R Alm, 
M B Wilhelmsson

VÄSBY 
11/8 17.00 Gudstjänst R Alm, 

M B Wilhelmsson

13/8 19.00 Sommarmusik Nima:
Amelie Gren, Arne Gren, Hans 
Dahlin, Jonna Karlsson.
kaffeservering från 18.00

FARHULT

11/8 10.00 Mässa T Bjerle, 
A-L Andersson

Söndagens tema: andlig klarsyn - ogrumlad blick
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Helena Morath, barnkörledare i Vikens 
församling, är övertygad om att alla 
kan sjunga. Hon menar att sången är ett 
språk som alla har i sig och att det är en 
utvecklingsbar mångsidig förmåga. 

- Vissa kan sjunga rent från tidig ålder, säger 
hon med sitt stora karaktäristiska leende. 
Andra har två toner och måste utveckla sin 
sång. Alla har ett omfång och kan lära sig. 

Helena leder sedan 17 år tillbaka flera 
barnkören i Vikens församling. Över 70 
barn och ungdomar sjunger i någon av 
körerna. I de lägre årskurserna jobbar 
man med att sjunga unisont och när man 
kommer upp i mellanstadiet kan man börja 
träna på stämmor, det handlar om mognad. 
Men Helena vill gärna slå ett slag för den 
unisona sången. Kraften och känslan  i den 
är underskattad menar hon.

Att sjunga enskilt är bra men sången får 
en annan dimension när man får dela den 

Barnens härliga röster 
med andra, i en kör. Att lära sig lyssna på de 
andra sångarna samtidigt som man lyssnar 
på sig själv är något som man i barnkörerna 
får träna på. Man lär sig lita på de andra och 
man svetsas samman som grupp. 

- En grupp som fungerar bra sjunger lättare 
bra ihop och en grupp som sjunger bra ihop 
blir sammansvetsad på grund av sången, 
säger Helena. Men det gäller att vara 
modig, både som sångare och som kompis. 
Gemenskapen och fikastunden är lika viktig 
som sången. 

Helena är noga med texterna som man 
sjunger. Hon berättar att när hon är på 
äldreboenden och sjunger med dem som är 
dementa är det just sångerna från barndomen 
som sitter kvar. Det man sjunger som barn 
får stor betydelse genom hela livet även om 
man kanske inte alltid tänker på det. 

- Orden är viktiga, säger hon. Man måste 
vara varsam med vad barnen får med 

sig. Någon har sagt att det är en känslig 
balansgång mellan att inte underskatta barns 
förmåga att uppleva och att inte överskatta 
deras förmåga att förstå. 

Två av barnkörerna träffas och övar på 
skolan i Viken. Samarbetet mellan kyrkan 
och skolan fungerar ypperligt, inte bara med 
körverksamheten utan i andra aktiviteter 
också, och man är mycket tacksam från 
kyrkans håll. 

Det finns barnkörer även i Farhult-Jonstorp, 
Lerberget och Höganäs. Gå in på respektive 
hemsida för att få mer information kring 
körerna. Alla är välkomna!
                                         
                          Text och foto: Helena Eriksson      


