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Antalet medlemmar
Under föreningens första verksamhetsår hade kören under vårterminen 158 och under
höstterminen 134 medlemmar. Vid varje repetitonstillfälle deltar i genomsnitt ca 120
melemmar.
Årsmötet 2017
Föreningens första årsmöte, då föreningen bildades, hölls i Tegskyrkans samlingssal
den 13 februari 2017. Ordförande var Kulturnämndens ordförande Thomas
Wännström och 80 medlemmar var närvarande. Konstituerande möte hölls samma
dag i Glasrummet i Tegskyrkan.
Syrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 protokollförda sammanträden. En
styrelsemedlem har vid två tillfällen representerat styrelsen som kulturombud vid
Umeå kommuns möten för Kultur för seniorer. Styrelsen har vid två tillfällen haft
planeringsmöte med körledaren Ange Turell och Sensus representant David Berguist
samt vid ett tillfälle träffat körens arbetsgrupper.
Medlemsinformation
Ett medlemsmöte har hållits under verksamhetsåret och fyra medlemsbrev med
information om bl a styrelsens arbete har skickats ut via mail.
Utveckling av kören
Under verksamhetsåret har kören repeterat i Tegskyrkan under höst respektive
vårtermin vid sammanlagt 34 tillfällen under ledning av Ange Turell. Via
SoundCloud har körmedlemmarna individuellt kunnat förbereda sig genom att öva
sina stämmor hemma. Dessutom har stämmor övats i studiecirkelform, vilket har ökat
den sociala gemenskapen. Under tre tillfällen har Ange undervisat i notkunskap och
musikteori, vilket varit till stor glädje och nytta för kören.
Körsångens betydelse för hälsa och välbefinnande är väl belagd i ett flertal
forskningsstudier. För att öka körens kunskap inom området inbjöds musikern och
forskaren Rickard Åström den 16 november. Han höll en föreläsning under

rubriken ”Sjung med hjärtat”, om hur körsång påverkar hjärta och hjärna i positiv
bemärkelse. Kören uppträdde under dagen tillsammans med Rickard på Landstingets
arrangemang för Seniorer ”Livslust 2017”. På kvällen höll Rickard föreläsning i
Vasakyrkan dit ett flertal av Umeås körer var inbjudna. Reportage och intervju med
Rickard Åström och Harrieth Allergren gjordes av Västerbottensradion samma dag.
Reportage infördes även i Väserbotenskuriren.
För att lära oss mera om rockmusik startade under hösten en studiecirkel i Rockens
historia med fyra sammankomster under hösten och med fortsättning fyra
sammankomster under våren 2018. Cirkeln leds av musiklärare Elisabeth Holm och
har 15 deltagare.
Under hösten deltog 14 av körens medlemmar i en kurs i hjärt-lungräddning
arrangerad av Röda Korset.
Föreningens hemsida
Föreningen har en egen hemsida som under året har utvecklats och förbättrats.
Hemsidan innehåller allmän information om kören, men även repetitionstider, länk
till SoundCloud, texter till låtar vi sjunger mm. Där läggs även ut löpande, aktuell
information till medlemmarna. Ansvariga för sidan är Gunny Blomgren och Inger
Karlsson.
Publika aktiviteter
Under verksamhetsåret har kören haft följande konserter:
- Den 18 maj, ”Vårrock” i Vasayrkan, Generationskörens eget arrangemang
- Den 21 maj, ”Musik i lövskprickningen” i Holmsunds kyrka, ett arrangemang av
Kulturföreningen Holmsund/Obbola
- Den 18 november, uppträdande vid Landstingets arrangemang ”Livslust 2017”, där
även Rickard Åström deltog med föreläsning.
- Den 16 decmber, konsert tillsammans med kören Good Vibrations, till förmån för
Musikhjälpen, som sändes från Umeå.
Ansvarstagande och inflytande
Utöver styrelsearbetet har medlemmarna engagerats i två ansvarsgrupper vars
deltagare anges ovan.
Festkommittén har under året haft fyra uppdrag. Vi började med en fest på Hotell
Björken för att fira bildandet av Kulturföreningen Generationskören. Då sjöng vi
också på begäran några låtar för Björkens gäster. Vi avslutade vårterminen med en
Tacomiddag på Droskan. Under höstterminen ordnade vi ett medlemsmöte, med kaffe
och dopp på församlingssalen i Tegskyrkan. I början av december avslutade vi
höstterminen på Droskan för att äta jultallrik och tacka Ange för ännu ett fantastiskt
körår. Inför festerna har kommittén sammanställt och producerat specialkomponerade
sånghäften, där Grethel Jansson bidragit med uppskattade sångtexter.

Markandsföringsgruppen har träffats åtta gånger under året i studiecirkelform.
Uppgiften har varit att ta fram underlag för marknadsföring, hitta sponsorer samt att
hitta stiftelser och fonder för att kunna söka bidrag. Gruppen har också arbetat med
att göra Generationskören synlig i media. Ett resultat av detta arbete har varit ett
trevligt reportage i Umeå Tidning.
Slutord
Kulturföreningen Generationskören har genomfört sitt första år som förening. Arbetet
har varit lärorikt, intensivt och inspirerande. Vi vill rikta ett stort tack till alla som
bidragit till detta, framför allt ett stort tack till vår engagerade och inspirerande
körledare Ange Turell samt till David Bergquist och personalen på studieförbundet
Sensus. Tack också Tegskyrkans ledning för upplåtande av kyrkan till våra
repetitioner och möten. Vi är också tacksamma för att Kulturnämnden och
Äldrenämnden bidragit med medel som gjort det möjligt att genomföra vårt arbete.
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