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Klingande barnröster i
Hallstahammar och Kolbäck
Ljusa barnröster i kyrkan andas glädje och framtid. Det
har Svenska kyrkan i Hallstahammar och Kolbäck förstått,
därför satsar man på barnkörverksamhet.
Två barnkörer i Kolbäck och två i
Hallstahammar – det blir många
klingande barnröster. Närmare bestämt över 40 stycken från åldern
fem år och uppåt.
– Vi försöker satsa på barnkörverksamheten för vi vill ha in barnen i kyrkan. Man kan ju tänka på
sin egen barndom, vad kyrkan har
betytt till exempel för yrkesval och
så, säger Per-Anders Berg, kantor i
Kolbäck.
Per-Anders Berg minns när han
själv var liten och gick i söndagsskola och vad det ledde till i förlängningen, med tro och yrke som
kyrkokantor. Nu leder han två körer,
en i Kolbäck och en i Strömsholm,
med 12-13 barn i varje. En församlingspedagog finns som back up om
det behövs.
– Det går lite upp och ner det där
hur många det är, jag försöker rekrytera. Jag är ute i skolorna och
delar ut lappar, säger han.

sträng. Jag förväntar mig naturligtvis att de kommer och sjunger i
Kantorerna och församlingspedakyrkan när vi ska göra det, men jag
gogerna i Hallstahammar och Kolkan inte kräva att de alltid ska vara
bäck arbetar med lite olika åldrar på
med. Det är ju deras fritid det handbarnen i körerna. I Hallstahammar
lar om, säger Per-Anders Berg.
är alla barnen över åtta år, i Kolbäck
kan även förskolebarn vara med.
Per-Anders Berg visar sången som
Eftermiddagsverksamhet i
ska tränas in på overhead och sedan
Hallstahammar
lär sig barnen den utantill. Man
I Hallstahammar arbetar kantor
väljer sånger som även de minsta
Anders Nordbarnen kan meström och frimorera och man
tidsledare Mari
väljer sångsätt
Barn är ofta
Sornelid på ett
som fungerar för
stressade. Vi brukar ha liknande sätt,
alla.
– Vi försöker en stund då de får ligga men de har lagt
upp repetitiosjunga
sånger
och
lyssna
och
slappna
nerna mer som
utan långa verser
en eftermidoch med enkla av när vi berättar en
dagsverksamrepetitioner.
historia.
het.
Härmsånger lär
– Vi kör tvåde sig fort. Så
timmarspass, tisdagar och onsdagar
vill jag gärna att vi sjunger sånger
klockan 14-16. Det börjar med fika
med andligt innehåll för att de ska
och prat, sedan lite fri lek. Där eflära sig om kristendomen och Gud
ter har Mari pyssel med barnen och
och Jesus.
sedan börjar sångpasset. De flesta
Barnen i Kolbäck får också pysssångerna lär vi in utantill. Vi tränar
la lite och göra andra saker när de
också liturgiska moment så barnen
träffas.
deltar mer aktivt under gudstjänsten.
– Barnen kan vara rätt så livliga,
Vi riktar oss direkt till familjegudsmen jag har lärt mig att hantera dem
tjänster, berättar Anders Nordström.
efter alla år. Man kan inte vara för

Barn från fem år och uppåt

”

Anders Nordström och Mari Sornelid leder tillsammans körerna i Hallstahammar.
Han tycker, liksom sin kollega i
Kolbäck, att barnen också ska lära
sig om den kristna tron och gudstjänsten, på en nivå som passar dem.
Han och Mari har också ambitionen
att uppmuntra till stillhet.
– Barn är ofta stressade. Vi brukar ha en stund då de får ligga och
lyssna och slappna av i bänkarna
medan vi berättar en historia, säger
Anders Nordström.

Resor och musikaler

Det är inte lätt att konkurrera om

barnens fritid och uppmärksamhet
med allt annat som finns att göra
när man är ledig, men församlingarna försöker. I Hallstahammar ska
man under våren göra som ett musikaltema att uppföra under familjegudstjänsterna.
– Temat blir Den förlorade sonen,
berättar Anders Nordström.
Per-Anders Berg åker till Danmark med sina körer från Kolbäck
och Strömsholm. En sådan resa gör
de varje år och den 7 maj ska de
sjunga i Skagens sjömanskyrka.

Tfn: 0220-530 30
E-post: hallstahammar.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se
Församlingarna har varsin hemsida:
www.svenskakyrkan.se/hallstahammar/
www.svenskakyrkan.se/kolback/

Barnkören i Kolbäck sjunger upp. Efter uppsjungingen blir det ofta sånger utan långa verser och med enkla repetitioner. Härmsånger lär de sig fort.

Fråga någon som vet!
Personlig service och fackkunskap är
Beijers riktigt starka sida. Byggsugna
som behöver kunnig hjälp går med
fördel hit.

Innan det blev ett Beijer låg på samma plats
en snickerifabrik. En del av Beijers kunniga
personal har jobbat både där och här.
– De flesta som jobbar hos oss har jobbat
länge i branschen, en del i 20 år, berättar
Christer Jonsson, butikschef på byggvaruföretaget Beijer i Hallstahammar.
I butiken vill många ha hjälp och råd om material, dimensioner med mera. Och här kan
de få det. Man kan också få hjälp med att
kapa upp virket om man vill det. Kunden får
den hjälp hon behöver, oavsett om det är ett
stort byggföretag eller en hobbysnickare.

www.tidning.net
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Vi är duktiga på trä

Är det något särskilt förutom den personliga servicen som Christer Jonsson gärna vill
framhäva, är det att Beijer i Hallstahammar
har ett stort trälager. Det finns i stort sett allt
man kan tänkas behöva inom trävaror.
– Vi har alla slags olika dimensioner och
paneler. Vi är riktigt duktiga på trä här, säger
han med stolthet i rösten.

Niklas Segerdorff
075-2411952

Torbjörn Nordström
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Beijer Byggmaterial AB
Videvägen, Hallstahammar
Tel: 075–241 19 73
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Jörgen Grabbmüller
075-2411945
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