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Läs mer:
I Gospelmusikens
tjänst

Händer under
april och maj
i din församling

Tack för en
underbar vanlig
dag!

I Gospelmusikens tjänst
För Eva N Edgren har musiken spelat en viktig roll i livet, i alla år. Körsång har hon
hållit på med så länge hon kan minnas och den första kören hon var med i var Alf
Robertssons kör i Huskvarna, där hon också är född och uppvuxen.
Sedan fortsatte det med skolkörer och Hakarps
tonetter. Det var sedan kärleken som tog Eva till det
lilla samhället Ljungsarp, trots att hon hade talat om för
sin blivande man att hon aldrig skulle kunna flytta dit på
heltid. När hon väl flyttat till Ljungsarp upptäckte hon
att det blev för långt att pendla till Huskvarna och då
blev det i stället gospelkören i Ljungsarp som hon
började i, och det har hon aldrig ångrat.
Det var inte förrän senare delen av 90-talet som Eva
fick ett erbjudande om att leda en Gospelkör, vilket
enligt henne själv, var ett mycket stort steg att ta när
man kommer från mer klassiskt skolad musik som t.ex.
Hakarps tonetter. - Att uttrycket och att förmedla en
känsla plötsligt skulle vara viktigare än att sjunga med
exakt precision och enligt alla musikaliska regler, det
tog lång tid för mig att förstå, säger Eva. Hon blev nu
ledare för kören Moving Gospel och idag leder hon den
tillsammans med Per-Anders Månsson som ackompanjatör.
Eva träffade senare Michael Eriksson som ledde en
gospelkör i Borås och han frågade om inte Eva även
kunde tänka sig att hjälpa till med kören Living Gospel.
-Först var jag tveksam, men så tänkte jag att jag väl kan
komma och träffa dem. Jag kände att jag kunde jobba
vidare med dem och det har jag gjort sedan dess, säger
Eva.
-Båda körerna är olika att jobba med, säger Eva. Living
Gospel som är många till antalet blir ett häftigt tryck
och det är roligt att vara många tillsammans.
Movin´Gospel som är färre har sjungit så länge
tillsammans och är otroligt samspelta. Living Gospel

har flest deltagare från Borås medan Movin´Gospel
har deltagare från Tranemo, Limmared, Ljungsarp och
Dalstorp.
Eva berättar att Living Gospel idag jobbar bl.a. mycket
med konceptgudstjänster med teman. En Gospelgudstjänst med betraktelse utifrån texterna som sjungs,
där musiken får ta stor plats. Movin´Gospel brukar
sjunga ut julen på trettondagen, och i år sjunger de även
på Påskdagen och på sommarfesten i Dalstorp. Totalt
uppträder de ca sex gånger per år. Båda körerna
kommer att delta i en kördag med Anki och Magnus
Spångberg i mars för att utvecklas och inspireras.
Vad är det bästa med att sjunga i kör? Varför ska man
göra det?
- Gospel är härligt att sjunga, man blir på ett fantastiskt
bra humör. Det spelar ingen roll hur trött eller vissen du
känner dig, du mår bättre efteråt, det finns till och med
forskning som stödjer detta, säger Eva.
Slutligen skickar Eva med en efterlysning! – Det är synd
att det är så få män som sjunger i kör! Både manliga
tenor- och basstämmor behövs för att få en fullständig
ljudklang i kören, säger hon. Och hon skulle vilja uppmana fler män att våga komma och delta som
körsångare.
Text: Mats Svedberg
Foto: privat
Namn: Eva N Edgren
Ålder:54
Bor: Ljungsarp
Yrke: Driver eget företag,
Eva’s Beauty Design,

Körer i Kinds pastorat
I Kinds pastorat finns ett rikt musikliv med många körer. Skulle du vara intresserad av att sjunga i
kör så tveka inte att kontakta någon av körledarna.
Kindaholm

Dalstorp

Kyrkokör: Alla vuxna är
välkomna.
Barnkör: Åldrarna 6-10 år.
Ledare Eva Jansson
0325-61 20 53

”Mixen”. Åldrarna 6-12 år.
Sång o pyssel.

Mjöbäck-Holsljunga
Kyrkokör: Alla vuxna är
välkomna.
Barnkör: Åldrarna 6-10 år.
Ledare Ann-Christine Aronsson
0325-61 20 43

Länghem
Länghems Blandade kör. Vuxenkör.
Kören Kantona. Vuxenkör.
Länghems Ungdomskör.
Länghems barnkör.
Länghems Manskör,Vuxenkör,
sjunger då och då.
Ledare Nisse Grönbäck
0325-61 21 03
”Godiskören” i Limmared.
Åldrarna 6-8 år.
”Flow” i Limmared. Åldrarna 9-10 år.
”Crew” i Limmared. Åldrarna 11 år och uppåt.
”Pyssel-kören” i Dannike. Åldrarna 6 år och uppåt.
Ledare är Lotta och Hilma Wendefors 0325- 61 20 00

”Glädjekören” i Ljungsarp.
Åldrarna 6-12 år. Sång och pyssel.
Ledare är Jonas Båvall
0325-61 21 34 och Annika
Sveningsson 0325-61 20 30
Movin´Gospel i Ljungsarp.
Ledare Eva N Edgren
0325-61 20 00

Svenljunga
Svenljunga kyrkokör.
Alla vuxna är välkomna.
Kören Glory.
Ledare Kalle Gollnik
0325-61 21 23

Sexdrega
Konfetti+. 9-12 år i Sexdrega på
torsdagar.
Konfetti. 6-9 år i Hillared på
tisdagar.Ledare Sara Johansson
0325-61 21 25 och Karin
Augustsson.
Kören Hillsång i Hillared.
Ledare Karin Augustsson
0325-61 21 62
Läs mer på:www.svenskakyrkan.se/kind

Körsång rena hälsokuren
Är musik som FASS, en uppslagsbok med olika mediciner
för olika sjukdomar? Att musiken påverkar oss starkt är helt
klart...

rent häpnadsväckande effekter på hjärnan står allt mer klart
för forskarvärlden. Musicerande eller musiklyssning kan rent
av ha läkande funktioner.

– Vi har bara gläntat på dörren till kulturens enorma potential,
säger professor Gunnar Bjursell.

– Hjärnan är plastisk och påverkas av allt vi gör. Musik och
sång är viktiga för uppbyggnaden av vissa funktioner, förklarar Gunnar Bjursell, professor i molekylär genetik och biologi
samt grundare av den akademiska webbplatsen Den kulturella
hjärnan.

För oss som sjunger i kör är det självklart. Vi har alla kommit
till en repetition trötta och håglösa, för att kliva ut två timmar
senare pigga och glada. Vad beror det på? Är det det sociala
sammanhanget? Är det klangerna och harmonierna? Är det
kanske vårt fokuserade arbete med att läsa noter och lära
nytt?
Sanningen är att det är en kombination. Att musiken i sig har

Källa: Sveriges körförbund
Läs hela artikeln på: https://www.sverigeskorforbund.se/
nyheter/korsang-rena-halsokuren

Tack för en underbar vanlig dag!
Ibland kommer jag på mig själv med att nynna på en
melodi från sjuttiotalet. En svensktopplåt som Agneta
Fältskog sjöng innan ABBA bildades.
Sången heter Tack för en underbar vanlig dag och den
låg på svensktoppen i flera veckor under mina tidiga
tonår. Jag vet att sången berörde mig då och
den bidrog till att jag vågade börja be. Det
blev min bön, mitt svar till Gud, ja jag ser
Dig!

”Varje dag sker små under, men så lätt de är att ta dem
för givna, så lätt att sitta nöjd och vara ta. Tack ska du
ha Herre, för allt jag har fått idag. Tack för idag, tack
för en underbar vanlig dag”.
Ett stort tack till er alla i våra körer och sånggrupper – solister mm som vågar och sätter
till tid under veckorna för att öva och öva
inför gudstjänster mm.
Tack för underbara vanliga dagar!

Kritikerna var inte nådiga när sången
kom. Hur kunde hon, en etablerad artist
sjunga en så banal text? Tacka Gud, och
tacka för bagateller, som sovmorgon,
extrapriser i närbutiken och bra filmer i
TV-soffan. Många tyckte att det var
antingen fånigt eller underligt. Men sången
förmedlade något viktigt.

Patric Cerny, kyrkoherde

"Det flödar
		 Glädje!"

Söndag den 26 april kl 14.30-19.00
i Tranemo kyrka och församlingshem.
VÄLKOMMEN till en dag med inspiration
för ditt engagemang
i Svenska kyrkan i Kind
Gäst: Tomas Sjödin

Idag har jag själv fyllt sången med andra vardagligheter,
sådant ur min vardag. Det som betyder något för
mig och som bara jag känner till. Så jag nynnar på, i
mataffären och i tvättstugan och skäms inte för det.
Melodin dyker plötsligt bara upp och jag låter den
komma och välkomnar den.

Anmälan senast 9 april på svenskakyrkan.se/kind
eller på tel 0325-61 20 00

INFORMATION FRÅN BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Våren har kommit tillbaka igen
Ännu en gång får vi möta en vår med allt vad det innebär. På våra kyrkogårdar städar och rustar vi för en ny
växtperiod. Väl medvetna om att varje god framgång är beroende av ljus och värme, men också en näringsrik
jordmån där ett utvecklat rotsystem är förutsättningen för en välartad planta som när allt verkar i harmoni ger
en präktig växt med fascinerande blomning.
Ser vi ett samband vet vi att detta gäller även Dig och mig. Låt oss i påskens glädje med öppnade ögon våga
använda våra sinnen för att ta emot och ge. Allt är gjort i kärlek för att visa vägen till evighetens sommar.
Med önskan om en välsignad vår skall Du känna Dig välkommen att kontakta oss i Svenska kyrkan, Kinds pastorat
när Du har funderingar och frågor kring utemiljö och växtlighet på våra begravningsplatser eller Din inre andliga
växtlighet som Du bär i Ditt hjärta. /Jörgen Åkesson, utvecklingsledare för begravningsverksamheten.
LÄS MER PÅ: svenskakyrkan.se/kind/begravningsverksamheten
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Postadress: Klockaregatan 2, 512 23 Svenljunga
E-post: kinds.pastorat@svenskakyrkan.se
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