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Körens öden och äventyr hösten 2020 

2020-12-20 

JULSJUNGNING SINNENAS TRÄDGÅRD OCH 

STARRÄNGSRINGEN 

 

Foto Lennart Öquist 

Samling kl 13 i Sinnenas Trädgård. Så härligt 

att få sjunga tillsammans igen. 

 

Vår sång och våra tomteluvor och ljusglitter 

drog till sig en och annan 

söndagspromenerare, så vi fick faktiskt 

enstaka applåder! Det var lite killbrist men 

dessa fyra tappra kämpade väl mot alla tjejer. 

 

En som fick kämpa var nog också Carin, det 

är ju alltid svårt att sjunga utomhus, att stå 

utspridda gör det inte precis lättare… 

 

När vi sjöng upp stod vi stämvis, sen 

blandade vi oss. Här några av sopranerna… 
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Till er som inte var med: när ni ser avstånden 

mellan sångarna kan ni nog förstå att det inte 

var helt lätt att sjunga och höra varann… 

Repertoaren var: 

I’m Dreaming of a Sankta Lucia 

När det lider mot jul 

Gläns över sjö och strand (Widéen) 

Deck the Halls 

Ding Dong 

Jul, jul strålande jul 

Och som krona på verket Jullåt, dvs Håkans 

underfundiga text till Auld Lang Syne, i arr av 

… naturligtvis Ingemar. 

Ytterligare ett äldreboende där intill fick höra 

denna repertoar utanför sina fönster och 

balkonger. Vi samlades inte runt en soptunna, 

men på bilden verkar det nästan så… 

 

Det passade sedan bra med en värmande 

promenad genom stan, vi var nog lite frusna 

vid det här laget. I samlad tomtetropp, men 

med inbördes avstånd, gick vi först till 

Odenplan där vi piggade upp förbipasserande 

med våra sånger: I’m Dreaming of a Sankta 

Lucia, Deck the Halls och Jullåt. 

 

Foto Alla Bäck 

Tomtepromenaden fortsatte i riktning Stadion. 

Mörkret sänkte sig. Väl framme vid 

Starrängsringen ställde vi upp oss nere i den 

runda torrlagda dammen  

 

 

Här i mörkret märks ju våra lyktor och 

ljusslingor ännu mera, så vi får applåderande 

publik redan medan vi repar. Hillevi hade 

ringt till Hanne och talat om att vi närmade 

oss. Så sen väntar vi på Ingemar och Hanne. 
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Det är nästan som att vänta på tomten – NU 

kommer dom!!! Hanne hade dragit en vals om 

att några kompisar just hade kommit förbi och 

gärna ville träffas utomhus. För varför skulle 

de annars ge sig ut i det fuktiga 

decembermörkret? Och Ingemar blev 

verkligen glatt överraskad och stod och bara 

tittade ett tag. Så klev han ner till oss i 

dammen, morsade glatt till höger och vänster 

och sen ville han givetvis sjunga med.  

Med denna välkomna basförstärkning av 

Ingemar sjöng vi av hjärtans lust, och Carin – 

hon sprudlade av hjärtans lust! 

 

Efter sången plockade alla fram sin medhavda 

glögg i termos och lite mysigt julmingel 

utbröt.  Det här var ju samtidigt en 

julavslutning, och vi hade både dirigenten och 

vice dirigenten att avtacka. Vår nya 

ordförande Karin höll ett välformulerat tacktal 

till Carin och betonade hur oerhört viktigt det 

har varit att hon har förmått hålla oss igång 

under detta tråkiga Coronaår, speciellt med 

tanke på den ofördelaktiga start hon fick med 

Klamparekören – två vanliga Bolinderrep, sen 

utbröt pandemin… Och så överräckte Karin 

en silvrig påse med blandat julgodis. 

 

 

Jultacket till Ingemar var en vårlig 

tulpanbukett, och han sa att denna 

Klampareträff var den bästa julklapp han 

kunde tänka sig. Det hade han rätt i – denna 

eftermiddag kändes som en värmande 

julklapp för oss alla! 

 

Foto Lennart Öquist 

 

Text o foto Malin Falkman 
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Och här kommer några bilder till som Alla B 

har tagit under dagen:  
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Vårt uppträdande blev uppmärksammat på 

Exploateringskontorets intranät: 

 

 

 

 


