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Föreningen kondolerade vid Sven-Arvid Svenssons urnsättning den 31 maj i Ingelstorp kyrka 
där Kjell med stora delar av manskören och delar ur damkören sjöng ”Österlenvisan” och ”Utan 
dej” därefter placerades varsin ros vid urnan. Den 30 december avled vår tidigare medlem Jan 
Leo Grabellus. Föreningen kondolerar med sång och blommor den 27 januari i Tomelilla kyrka.. 

 
Antal medlemmar vid årets utgång var 48 varav 41 korister 
 

Styrelsen har under 2022 bemannats av: 

 Ordförande Emil Sjörup, omvald. 

 Ledamot Anders Julin. 

 Ledamot Hans-Åke Nilsson. 

 Ledamot May Saethre, mandatperiod ett år kvar. 

 Ledamot Stefan Andersson,har lämnat föreningen. 

o Suppleant, nyvald Barbro Fhager. 

o Suppleant, nyvald Ole Böttern, tillika kontaktperson Ystad kommun. 
o Dirigent och musikalisk ledare Violeta Todorova. 
o Dirigent, ackompanjatör och musikalisk ledare Kjell Edstrand 
o Representant ur Valberedningen – ofta Margareta Josefsson  

 

Aktiviteter under 2022: 
 

Året inleddes med Styrelsemöte torsdagen den 13 januari, terminsstart den 18 respektive den 
19 januari. Årsmöte genomfördes torsdagen den 17 februari. Årets första konsert planerades 
av Violeta som en vårkonsert av damkören med gästartist Anna Vild lördagen den 23 april. 
Ystad kommun beviljade inget bidrag och gästartisten kom med ökade ekonomiska krav varpå 
styrelsen avbröt hennes gästspel. Egen konsert på nytt datum den 15 maj – även den inställd. 
Del av repertoaren återanvändes i ringen av Ales stenar. 
 

Manskören planerade en tvådelars vårkonsert i anslutning till Valborg. Den 30 april är även den 
internationella jazzdagen och därför inriktades repertoaren i del 1 på jazz med gästartisterna 
Hannah Svensson och Jan Lundgren. Del 2 utomhus skulle inledas med ett fackeltåg. Under 
våren inledde Ryssland sitt angrepp på Ukraina och Valborgskonserten dedicerades för Röda 
Korsets insatser i Ukraina. 
 

Inte heller till denna konsert beviljade Ystad kommun något bidrag men Stiftelsen Sparbanken 
Syd gav ett bidrag. Saluhallen blev utsåld och i täten för fackeltåget gick FBC tamburmajor och 
trumslagare följda av våra två svenska fanor och Ukrainas flagga. Ca 300 deltog i tåget som 
avslutades på S:ta Maria kyrkplan för traditionell Valborgskonsert med vårtal av 
kommundirektören Randi Graungaard. Insamlade medel resulterade i 15 000 kr i bidrag till 
Röda Korset/Ukraina. 
 

Nytt inslag under 2022 blev en gemensam vårkonsert i Restaurang Surbrunnen på 
eftermiddagen den 1 maj och även där visades Ukrainas flagga. Till detta arrangemang 
beviljade Ystad kommun bidrag! Gemensam inledning ”Dona Nobis” i kanonformat, därefter 
växelvis framförande av körerna och avslutning med solosång av Kjell Edstrand och körerna 
gemensamt på refrängerna i ”Mitt eget land”  
 

Den 14 maj var det återinvigning av Bollhusparken och manskören framförde sånger ur 
vårkonserterna. Inget traditionellt Nationaldagsfirande och för första gången på väldigt, väldigt 
många år inget sångframträdande. Besvikna insändare i YA! 
 

Den sedan 2021 uppskjutna jubileumskonserten i ringen av Ales stenar skulle äntligen ges. 
Storebæltskoret skulle ersätta musikkåren och Gunlis Ardevall ersatte Ossian Edlund bastuba. 
Men Storebæltskoret reducerade sin planerade flerdygnsvistelse till en ToR samma dag och då 
meddelades de att vi ansåg det som för stor väderrisk. En gemensam höstkonsert planeras.   



Sida 2 av 2 

 
Som ett led i förberedelserna genomfördes en workshop ”Ales stenar” följt av kickoff torsdagen 
den 2 juni i Saluhallens utmärkta lokaler. Två hemliga entusiasmerande gäster Gunlis Ardevall 
och Mikael Neumann förhöjde kvällen med härliga sångarrangemang. Tack till May Saethre 
och Stefan Andersson för en väl planerad och genomförd workshop med efterföljande kickoff!  
 

Genomförandet av konserten i ringen av Ales stenar samlade en rekordpublik och blev en 
”Magisk afton – Mellan Himmel och Hav” som avslutades med uruppförandet av Stefano 
Olceses arrangemang ”Mellan Hav och Himmel” skrivet för oss. 
 

Sommarlov! 
 

Höststart med full fokus på konsert i S:ta Maria kyrka söndagen den 23 oktober. Inte heller 
denna aktivitet gav Ystad kommun bidrag till utan vi fick själva ta alla kostnaderna! Fortfarande 
pågick hänsynslös rysk krigföring i Ukraina och vi valde att även denna konsert skulle samla in 
medel men denna gång till det 80-tal som tvingats fly kriget och hamnat i Ystad. Ett femtontal 
av dem närvarade under konserten och en ung flicka, Maiia Matling, deltog med pianospel. 
Den talrika publiken uppmanades Swisha bidrag till stöd för den lokala gruppen och 13 665 kr 
samlades in plus kontanter till summan 15 000 kr. Ole Böttern genomför vandringar och Pia 
Grahn ger svensklektioner. Varmt tack till er båda! Kläder håller på att samlas in för fördelning. 
 

Manskören gav redan lördagen den 1 oktober en minikonsert vid Lv4 80-års-jubileum på 
MilMus. Återkopplingen från publiken var ”en mycket uppskattad och variationsrik konsert”. 
 

Manskören gav ytterligare en minikonsert tisdagen den 1 november då det på dagen var 125-år 
sedan regementsområdet invigdes. Firandet innehöll brassensemblen Skånska 
Dragonregementets Musikkår och talare för de fyra epokerna fram till nerläggningen den 31 
december 1997. Kommunen bidrog med information om kulturen idag och framåt. Som 
avslutning sjöng manskören. Tyvärr bidrog kommunen enbart med 50% av kostnaderna! 
  
Manskören gav en manlig Luciakonsert den 13 december i Cabinen och publiktillströmningen 

blev så stor att två konserter fick arrangeras med totalt 92 i publiken. Stor uppskattning från 
publiken för blandning av allvar och skoj med lite spex. ”Lucio” gestaltad av Thomas Nilsson 
gav en oförglömlig version av ”Sway”! Arrangemanget beviljades inget bidrag från kommunen. 
 

Musikalisk utveckling under 2022 – Kjell Edstrand: 

Det gångna året 2022 har varit ett år fyllt av lekfulla konserter. Det var flera konserter som fick 
generös uppskattning av publiken. Repetitionerna innebar ytterligare framsteg i lyssnandet 
inom kören, något som vi ska fortsätta utveckla. Intonationen har blivit ännu bättre. Ibland har 
vi varit få vid repetitionerna men när folk återvänt har de varit väl förberedda. Det vi behöver 
jobba vidare med är inlärning utantill. Att brista ut i sång är att bära fram texterna. 
Ales stenar blev magisk, minikonserterna på Milmus var mycket uppskattade. Många beröm 
efter konserten i Mariakyrkan och Luciakonserten i Cabinen gav mersmak!  
 

Förvaltningsberättelse:  

2022 års resultat blev ett större underskott minus 16 369 kr främst beroende på uteblivna 
arrangemangsbidrag för höstkonserten, enbart 50% av regementets 125-årsjubileum och 
inget stöd till Lucio-konserten. Styrelsen föreslår att resultatet minus 16 369 kr överförs i 
löpande räkning i ingående balans för 2023. Resultaträkning och Balansräkning bifogas. 
 

Kulturnämnden har beslutat att prolongera 2022 års verksamhetsbidrag för 2023 men det är 
oklart om tidigare uppmaning att söka Arrangemang/projektbidrag för planerade konserter 
gäller. 
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Emil Sjörup, Ordförande   Anders Julin, Ledamot  Hans-Åke Nilsson, Ledamot 
 
 
 

 
May Saethre, Ledamot   Stefan Andersson, Ledamot Karin Edmén, Kassör 


