
 

 

JULKONSERT ENGELSKA KYRKAN 

Lördag 10 december var dagen kommen för höstens höjdpunkt, julkonserten. Den gick av 

stapeln i den trivsamma och idylliska Engelska kyrkan på Djurgården; i närheten av 

Berwaldhallen och diverse ambassader. På grund av ett konkurrerande evenemang, 

Nobelfesten, i kombination med vintrigt och moddigt underlag så var det inte helt lätt att ta 

sig till kyrkan men vi lyckades ta oss dit till slut om än efter vissa strapatser.  

Vi inledde med att värma upp oss och våra röster tillsammans med fantastiska Barbro Jävert 

på piano/orgel och violinisten Jenny Thun. Tur att vi fått förvarning om att kyrkan var kall för 

det var den… Koftan kom väl till pass! 

 

 
 

Även publiken hade vissa bekymmer att ta sig fram men kyrkan var väl fylld när konserten 

väl började. I publiken fanns förutom körens nära och kära även bl.a. Sten S och Lena W. 

 

Efter en kort paus för att hinna pudra näsan och kanske stoppa i sig lite energi var det dags att 

uppträda. Konserten genomfördes med bravur även om extranumret hade behövt ytterligare 

en repetition kanske. De små texterna mellan sångerna uppskattades också mycket. Tyvärr 

fick solonumren utgå på grund av att Carin var hes.  

 

 



 

 

 

 

 

När konserten var slut och hyllningarna mottagna så travade delar av kören till restaurang 

Högkvarteret där Malin hade styrt upp så vi fick mat att styrka oss med efter vår konsert. 

Sexton körmedlemmar och Anne-Majs dotter Eva lät oss alla smaka av Lax med dillstuvad 

potatis, Smörrebröd, Caesarsallad eller Steak minute. Sofia B såg till att de som ville också 

kunde skåla i bubbel för en lyckad konsert. 

 

 
 

När alla var mätta och glada var det dags att vandra hem och ladda för Lucia. Innan vi 

avslutade kvällen stämde vi upp i ”Bort allt vad oro gör…” vilket gladde övriga gäster och 

kanske personalen också.  
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