Styrelsen för Järfälla Manskör lämnar härmed
följande verksamhetsberättelse för 2019.
Årets aktiviteter
Vårprogrammet
Övningarna startade den 7:e januari med Elias Aaron Johansson som körens ledare
och dirigent.
Repetitioner varje måndag kl. 18.15 – 21.00
Övningslokalen var liksom tidigare Jakobsbergskyrkan vid Kvarnplan i Jakobsberg.
Kördagar, dvs heldagsövningar, hade vi lördagarna den 23:e februari och 23:e mars.
Båda förlagda till Jakobssalen. Generalrepetition inför vårkonserten hölls den 29:e
mars.
Årets vårkonsert genomfördes den 30:e mars i Jakobsbergskyrkan. Även i år
medverkade sånggruppen Reset, något som verkligen uppskattades av vår publik.
Vårens sångarsits genomfördes efter konserten på restaurang Lilla Barkarby Bar &
Matsal i Barkarby Centrum. Basstämmorna var ansvariga för kulturaktiviteterna under
kvällen då vi fick följa med på en musikalisk resa under rubriken ”Vart är vi på väg” med
mycket sång och hög stämning.
De två följande repetitionskvällarna ägnades i huvudsak till övningar inför brassången.
Övningar som är öppna för alla intresserad manskörssångare och vi vill givetvis bli så
många som möjligt vid den traditionsenliga valborgsturnén som kören genomför.
Årets valborgsturné genomförde på fyra olika platser. Kvällen inleddes vid ICA Viksjö
och därefter vid tre eldar med början på Vårdkaseberget i Skälby därefter gick färden till
Riddersvik i Hässelby och avslutades vid Skogshyddan i västra Jakobsberg. Även i år
var kören förstärkt med ett antal sångare från Hedvig Eleonoras ungdomskör. Mycket
populärt och uppskattat av publik och sångare. Sammanlagt hade vi en publik på c:a
4000 personer.
Lördagen den 6 juni framträdde kören traditionsenligt på stora scenen vid Görvälns slott
i samband med nationaldagsfirandet som arrangerades av hembygdsföreningen och
Järfälla kommun.
Terminen avslutades direkt efter framträdandet med en picknick i slottsparken med bl.
a. avtackning av våra dirigenter.
Höstprogrammet
Start efter sommaren skedde måndagen den 26 augusti i Jakobsbergskyrkan med Elias
Aaron Johansson i ledningen.
Höstens kördagar hade vi på lördagarna den 14:e september och 26:e oktober. Båda
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kördagarna var förlagda till Jakobssalen.
Den traditionsenliga adventskonserten ägde rum den 23:e november med
generalrepetition kvällen den 22:e november. Som sångsolist hade kören engagerat
Tobias Bennsten. Han har vid flera tidigare tillfällen gästat kören men då inte som solist
utan som en del av sånggruppen Reset. Tobias är baryton och studerar nu vi
Operahögskolan.
Erik Wadman var som vanligt anlitad som ackompanjatör och solist på piano och orgel
och tillsammans med en brassensemble från Järfälla Brass Band utgjorde vi en helhet
för ett, som vanligt, mycket uppskattat program. Kyrkan var i det närmaste fullsatt.
Vårt samarbete med Sundbybergs MK innebar att kören under december deltog vid
SMK:s konserter i Akalla kyrka och vid Fjärilshuset. Två mindre konserter både
avseende repertoar och publik.
Årets verksamhet avslutades vid Fjärilshuset där SMK hade arrangerat ett julbord som
var det mycket uppskattat, trevligt och gott.

Medlemsfrågor och rekrytering
Körens höga medelålder är fortsatt ett stort problem. Det medför att det i regel sker
avgångar av ålderskäl varje år. Trots det är det bara 1 av körens medlemmar som slutat
under året.
Under hela året har vi genomfört affischeringar med erbjudanden om ”prova-på-kvällar”
på kommunens anslagstavlor för att rekrytera nya medlemmar. Då är det glädjande att
kunna konstatera att vi har fått 5 nya medlemmar och att kören vid årsskiftet hade 26
registrerade medlemmar.

Samarbete med Sundbybergs Manskör
Under julen 2018 tog vår ordförande de första kontakterna med Sundbybergs Manskör.
Efter kontakter mellan deras dirigent, Helene Reduthe och Elias togs ytterligare
kontakter mellan föreningarnas styrelser. Tillsamman konstaterade vi att ett samarbete
skulle vara till nytta för båda körerna, SMK med få medlemmar, vid tidpunkten ca 12
sångare, och JMK som givetvis hela tiden jobbar för att bli fler medlemmar. Båda
körerna har haft i stort sett liknande repertoarer och det medförde att 4-6 sångare från
SMK anslöt till JMK:s övningar i slutet på vårterminen. Från höststarten har detta
samarbete intensifierats och vid adventskonserten medverkade Helene Reduthe som
dirigent och 5 sångare från SMK medverkade i kören.

Körens inre arbete
Inför körens 100-årsjubileum
Tidigt under året bildades en jubileumskommitté för att gräva i vår historia och för att
dokumentera och skriva körens historia för de första 100 åren. Arbetet med att gå
igenom gamla dokument, anteckningar, program, repertoarlistor, intervjuer med ledande
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personer och tidigare historieskrivningar har engagerat många av körens medlemmar.
Planen är att arbetet skall utmynna i en jubileumsbok för att beskriva de första 100 åren.
Resor
Inga resor har genomförts under verksamhetsåret.
Ekonomi
Körens ekonomi är fortsatt på en stabil låg nivå. Medlemsavgiften täcker, tillsammans
med konsertintäkter, erhållna kommunala bidrag och sponsorintäkter, våra kostnader
för, framförallt, arvoden till dirigenter samt lokalhyror. Medlemsavgiften sätts årligen så
att budgeten balanseras och skall hållas så låg som möjligt.
Unga medlemmar är befriade från medlemsavgift upp till 25 års ålder.
Förutom stöd från Järfälla Kommun, ICA Kvantum Viksjö och ABF och har TM-Resor,
Kallhälls Blommor, BJ Mode, Contacta, Ljusexperten, Klackenbergs, Interflora Frech,
Jakobsbergs Väskor och Elegant Garden bidragit med vinster till lotterier som ordnas
vid konserterna. Rolls Buss har transporterat kören vid valborgssången till ett kraftigt
reducerat pris.
Körövningar och framträdanden
Kören har varit samlad vid 44 tillfällen under året.
Årsmötet
I samband med övningen den 25:e februari genomfördes körens 99:e ordinarie
årsmöte.
Styrelse och övriga funktionärer
Ordförande:
Hans Kling, B2
Kassör:
Kjell Lundquist, B1
Sekreterare:
Olof Tillander, B1
Övriga ledamöter:
Bengt Julin, T1
Carl Gustaf Brolin, B1
Sture Howding, B2
Tomas Dahlberg, T2
Revisorer:
Gösta Pettersson, B1 och Mats Wiklund T2, ordinarie
Göran Magnusson, T2, ersättare
Första dirigent:
Elias Aaron Johansson
Assisterande dirigent:
Stefan Svennerby
Stämfiskaler:
T1 - Gösta Lundqvist och Finn Hultman
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Notbibliotekarie:
Fanbärare:
Valberedning:

T2 – Mats Eriksson och Mats Wiklund
B1 - Kjell Lundquist och Gösta Pettersson
B2 - Günther Steffensen och John Öster
Tomas Dahlberg, B2
Gösta Lundqvist, T1
Jan Olsson, T1 (sammankallande)
Gösta Lundqvist, T1
Günter Steffensen, B2 (avgick under året)

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
Uppvaktningar, utmärkelser och förtjänsttecken
Förtjänsttecken i silver har under året tilldelats Kjell Lundqvist och förtjänsttecken i
brons har tilldelats Jan Olsson och Carl Gustav Brolin. Kören har också medverkat vid
uppvaktning på Sture Howdings 80-årsdag.

Slutord
Årets verksamhet har till stor del präglats av förberedelser inför firandet av körens 100årsjubileum. Arbetet med att gå igenom gamla dokument och skriva körens historia har
engagerat många av körens medlemmar. Ett viktigt arbete för att planera ett värdigt
jubileumsfirande.
Vad gäller den sångliga verksamheten ser det bra ut. Våra konserter drar fortfarande
bra med publik och körens medlemmar är entusiastiska och tycker att det är roligt att
sjunga i Järfälla Manskör. Elias leder kören mycket bra och han har det som kören
behöver och där ser styrelsen optimistiskt på framtiden.
Riktigt bra körledare är en förutsättning för att få fler sångare till kören och publik till
våra konserter. En förutsättning för att kören skall kunna behålla och utveckla den goda
standard som uppnåtts under åren är att kören även fortsättningsvis kan ledas av en
dirigent med hög kvalitet och stora ambitioner. Detta är också av största vikt för att
kunna rekrytera nya medlemmar vilket är en kritisk faktor. Vi behöver bli fler sångare
och framförallt är det våra förstatenorer som behöver fyllas på. Det är då mycket
glädjande att körens medlemsantal har ökat något under året.
Styrelsen anser att det i dessa tider, då de icke hel- eller halvprofessionella
manskörerna för en alltmer tynande tillvaro, ligger ett stort ansvar på Järfälla Manskör
att vidmakthålla den egna körens standard och bemanning för att på så sätt bidra till att
manskörssång skall bestå och utvecklas även i framtiden. En viktig händelse i detta
sammanhang är det påbörjade samarbetet med Sundbybergs MK och till viss del även
Stockholms Allmänna Sångsällskap. Vi hoppas att det skall utvecklas och innebära ett
fördjupat samarbete under kommande år.
Dock får vi inte bortse från att kvalitet kostar pengar. Körens ekonomiska situation är
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inte den bästa. Hyror och andra utgifter har ökat och vi brottas hela tiden med knappa
resurser vilket gör oss helt beroende av kommunala kulturbidrag och sponsring. Höjda
biljettpriser och medlemsavgifter är inget alternativ.
Den kommande styrelsens viktigaste uppgift under det kommande verksamhetsåret
kommer därför att bli rekrytering av nya medlemmar och fortsatt god planeringen av
verksamheten så att en långsiktig finansiering är möjlig.
Vi i styrelsen vill med dessa ord tacka för förtroendet under det gångna verksamhetsåret
och ser med spänning och tillförsikt fram mot ett verksamhetsår helt präglat av vårt 100årsjubiléum.

Järfälla i mars 2020
Järfälla Manskörs styrelse
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