
PENSIONÄRSKÖREN  BILDAS 

Vid pensionärsföreningens månadsmöte den 6 oktober 2005 berättade John Storbacka som 
tillfrågats och lovat ställa upp som ledare, hur han hade tänkt sig att kören skulle bli. Fritz 
Kortell som skrivit en historik över de första åren, minns att han bland annat yttrade: "För att 
få sångare till damstämmorna brukar inte vara något problem. Däremot brukar det vara 
svårare att få tillräckligt med sångare i mansstämmorna, speciellt tenorer brukar det vara 
brist på. Men om det kommer för lite sångare i mansstämmorna kan man tänka sig att starta 
en trestämmig kör." 

När John Storbacka som lett och sjungit med i många olika körer ända från ungdomen lovat ställa 

upp som dirigent var detta en garant för att kören skulle lyckas. Nu gällde det bara att få sångare. 

Därför beslöt man att sammankalla till en träff i Mikaelsalen den 17 oktober 2005 för att eventuellt 

starta en pensionärskör. Vid detta tillfälle sammankom 22 sångare som var villiga att börja sjunga i 

kör. Det fanns sångare i alla stämmor, dock endast ett fåtal i basstämman. Men Vi Norrifråns 

pensionärskör var ett faktum. 

Vid föreningens julfest den 1 december 2005 uppträdde kören för första gången inför publik. Kören 

sjöng följande sånger: Och sången väller fram, Mjuk och lätt faller snön samt Betlehemsstjärnan. 

Efter premiären har uppträdanden avlöst varandra och Vi Norrifråns pensionärskör som sjunger 

fyrstämming har blivit ett begrepp. 

Vid Svenska pensionärsförbundets vårmöte i Karleby den 17 april 2012 gjorde kören ett uppskattat 

framträdande. I maj 2014 hade föreningen besök av Pensionärskören Lyckan från Piteå. Våren 2016 

besökte kören Piteå och uppträdde vid pensionärskören Lyckans jubileumsfest. 

Söndagen den 11 mars 2018 hade kören besök av Mixtakören från Närpes och bjöd på en gemensam 

konsert i stadshuset. Den 27 april 2019 är Pensionärskören Vi Norrifrån bjuden på svarsvisit till 

Närpes. Kören deltog med framgång i PangSångfesten 2017. I årets upplaga väckte kören och dess 

dirigent, festens grand old man, John Storbacka stor beundran. 

Den 10 oktober 2015 firade pensionärskören Vi Norrifrån sitt 10-årsjubileum och bjöd på en 

välbesökt jubileumskonsert i stadshuset i Karleby. 

 


