
        Pensionärskören bjöd på uppskattad jubileumskonsert 

 
Pensionärskören Vi Norrifrån bjöd på en fin jubileumskonsert i Mikaelsalen. Här poserar     

kören tillsammans med pianisten Kenneth Ågren t.v. och körens dirigent och körledare 

sedan starten John Storbacka. Bild: Birgitta Nygård. 

 

Pensionärskören Vi Norrifråns jubileumskonsert den 10 maj i Mikaelsalen i 

Karleby blev en stor framgång. Egentligen skulle konserten hållas i oktober 2020 

då kören fyllde 15 år, men på grund av coronapandemin måste den framskjutas. 

Sedan hösten har kören varje vecka samlats till övningar och kände sig redo för 

en konsert.  

Konserten inleddes stämningsfullt med allsången Min hembygd med text av Frans Österholm 

varefter Vi Norrifråns ordförande hälsade publiken, kören, dess dirigent John Storbacka och 

pianist Kenneth Ågren välkomna. 

John Storbacka hade byggt upp ett intressant program med delvis österbottniska förmågor 

när det gäller text och musik. Kören inledde med texter av Alexander Slotte: Gästerna samlas, 

Liljorna de växa om våren och Slumrande toner. Mellan varven sjöngs allsång och publiken 

engagerades.  



Den första inleddes med En sommardag i Kangasala eller Jag gungar i högsta grenen med text 

av Zacharias Topelius. Därefter uppträdde kören med Ett kantat ur Karleby sockens 600 års 

jubileum. Musik av Erik Fordell och text av Kerstin Martinazzooli. Morgongåva med musik av 

Karl-Gustav Sundman, text Siw Sundman samt Hembygd med text och musik av öjasonen Kurt 

Svenfors. 

I allsången sjöngs Svanen av nationalskalden J L Runeberg med musik av Fredrik August 

Ehrström. Sedan följde Majvals av Selim Segerstam, Sommarpsalm – En vänlig grönska och En 

juninatt med text av Ernst V. Knape och musik av A von Kother. 

Allsången Barfotavisan med text och musik av Mats Paulson sjöngs av hjärtans lust. Efter 

kaffepausen medverkade kören med visor av Evert Taube: Änglamark, Nocturne och 

Fragancia. Pierina sjöngs som allsång. 

Kören fortsatte med Vårkänslor – Gå upp och pröva dina vingar. Hjärtats saga av Vilhelm 

Åström text av Paul Jansson. Solist Ingmar Kulla. Hjärtats saga har arrangerats för körer av 

Kalixkörens dirigent Markku Putila. 

Konserten avslutades med Nu går sista visan. Den sjungs alltid som avslutningssång vid 

pensionärsföreningens månadsträffar. Kören, dess dirigent och pianist avtackades. En trevlig 

eftermiddag i sångens tecken blev ett fint minne. Nästa år fyller Pensionärsföreningen Vi 

Norrifrån 50 år.  

Ole Granholm 

 

 

 

 


