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Körens öden och äventyr våren 2021 

2021-06-04 

Sommaravslutning 

Så var vårterminen till ända, kan vi hoppas på 

att få träffas inomhus till hösten? Men tänk att 

det, tack vare Carins entusiasm, har gått att 

hålla igång på Zoom ännu en hel termin! Det 

måste firas – och det gjorde vi: 

Samling kl 16 mitt på Kungsholmstorg för en 

oannonserad konsert för förbipasserande. Och 

jo, det blev en och annan applåd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Malin Falkman 

Repertoar, utan inbördes ordning: 

I denna ljuva sommartid 

Fånga mig vind 

Kom! 

Now is the Month of Maying 

O klang och jubeltid 

Wild Mountain Time 

Glädjens blomster 

Sommarpsalm 
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Vi hade en sagolik tur med sommarvädret, 

vilket bidrog till både glatt sångarhumör och 

inte minst till den feststämning som infann sig 

när vi sen än en gång fick vara på Ullas 

trevliga jobbgård på Garvaregatan – TACK 

för det! Som en berså med stolar och bord där 

vi kunde packa upp vår medhavda picknick. 

Och där det hette ”tillgång till både toa och 

kaffe!”  

 

 

Eftersom vi inte har kunnat träffas på så länge 

hade det hunnit bli flera jubilarer som skulle 

firas, nämligen Sten, Biggan och Hillevi som 

Karin överräckte varsin rosébubbelflaska till. 

Och så blev jubilarerna förstås även sång- och 

hipphyllade. En som givetvis också fick sitt 

välförtjänta bubbel var Carin! Vi konstaterade 

alla att vi verkligen har lärt oss förvånande 

mycket under Carins Zoomledning, vi har ju 

faktiskt fått ihop en bra repertoar under tiden. 

Och så ser vi mycket fram emot Gunnar 

Erikssondagen i höst! Det bara MÅSTE funka 

att få sjunga inomhus i Eric Ericsonhallen 

då… 

 

 

 

 

Till allas förtjusning visade det sig att Hillevi, 

tillsammans med allas vår Birgitta, hade 

släpat dit – inte bara alla bubbelflaskor utan 

även stora smarriga tårtor som vi fick till 

kaffet! Förstår inte hur de två fixade det utan 

bil… Och det var ju inte bara 4 flaskor, även 

Ulla fick förstås en flaska som tack för både 

gården, köket, kaffet och toan – vad ska vi 

göra när Ulla snart slutar jobba? 

 



 

Klamparkören Krönika våren 2021 

 

Våren 2021  Sid 3 (3) 

 

Att inte ha fått sjunga tillsammans på så länge 

gjorde ju naturligtvis att vi även här på gården 

fick utlopp för den lusten. Vi testade att 

sjunga bl.a. ”Den blida vår är inne” och 

”Music för a while” och si - även här fick vi 

applåder!!! Ett litet middagsgäng hade satt sig 

vid ett bord bredvid. Faran var väl att vi 

skulle störa dem… Men tvärtom, de 

applåderade och sa att vi gärna fick komma 

varje gång de skulle äta där! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saknaden, att inte ha kunnat ses och sjunga 

tillsammans, uttryckte Lillemor i ett spontant 

tal. För henne var det här allra första gången 

hon träffade oss sedan pandemin utbröt, flera 

Klampare har, liksom hon, hållit sig isolerade 

i väntan på spruta 2. Många av oss andra har 

ju faktiskt kunnat/vågat träffas utomhus vid 

ett par tillfällen. Hennes ord ur hjärtat, den 

stora glädjen över att få mötas och sjunga, var 

på pricken, och kan tjäna som en 

sammanfattning av vad Klamparekören 

betyder för oss alla! 
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