
STARRKÄRR. I tolv år 
har Sabina Nilsson 
tjänstgjort som orga-
nist i Starrkärrs för-
samling.

För många är hon 
också körmusiken per-
sonifierad.

Nu tilldelas Sabina    
4 000 kronor i belö-
ningsstipendium från 
Ale kommun för enga-
gerat ledarskap i ortens 
kör- och musikliv.

På söndag, i samband med 
”Konsert i juletid”, prisas 
årets kulturstipendiater. För 
Sabina Nilsson kom beskedet 
som en glad överraskning.

– Jag blev jätteglad och för-
vånad, säger Sabina Nilsson 
till lokaltidningen.

Sabina Nilsson är ett 
bekant ansikte inom kyrkans 
värld. Hon är en uppskattad 
organist i Starrkärrs försam-
ling och vid sidan av det leder 
hon inte mindre än tre körer, 
Starrkärrs Flickkör, Vox femi-
nale och Voc ale. Just körmu-
sik är något som Sabina Nils-
son inte skulle kunna klara sig 
utan.

– Det innebär en sådan 
glädje att få musicera till-
sammans. Det är något som 
händer i hjärnan och i körmu-
sik är hela kroppen med. Jag 
har hört många som säger sig 
vara trötta inför en övning, 
men som känner sig pigga 
efteråt. Körsång blir ett sätt 
att skingra tankarna och för 
att under ett par timmar helt 
och hållet fokusera på musi-
ken, säger Sabina och tilläg-
ger:

– Sedan är det roligt att 
kunna göra något tillsam-
mans, man står inte ensam. 
Jag önskar bara att fler skulle 
få upptäcka körmusikens tjus-
ning.

Musiken har alltid haft en 
dominerande roll i Sabina 
Nilssons liv. Redan i leksko-
lan bestämde hon sig för att 
bli operasångerska.

Far spelade banjo
– Min far sjöng och spela-
de banjo, men han tog aldrig 
några lektioner. Ganska tidigt 
förstod mamma och pappa 
att jag tyckte det var roligt 
med musik och när jag bör-
jade i tredje klass köpte de ett 
piano till mig. Det dröjde inte 

många veckor innan jag bör-
jade spela varje dag på pianot. 
Det första som jag gjorde på 
morgnarna var att öva, säger 
Sabina Nilsson.

Någon operakarriär blev 
det inte, men kärleken till mu-
siken har hon aldrig övergi-
vit. Efter avslutade gymnasie-
studier på Hvitfeldtskas mu-
siklinje utbildade hon sig till 
musiklärare och sångpeda-
gog och senare blev det också 
kyrkomusikerlinjen samt kör-
pedagogutbildning på musik-
högskolan i Göteborg.

Alebo blev Sabina Nilsson 
först för fyra år sedan då fa-

miljen flyttade från prästgår-
den i Ale-Skövde till Alafors.

– Vi har även bott i Gö-
teborg tidigare, men mina 
rötter har jag i Stenungsund, 
säger Sabina.

Organist och körledare
Som organist och körleda-
re har Sabina Nilsson några 
hektiska veckor framför sig, 
men någon stress känner hon 
inte av.

– Det är en rolig period. 
Det är en tid fylld av förvänt-
ningar och folk kommer till 
kyrkan och är glada. Jag har 
också börjat få en viss rutin 
och vet ungefär hur det ska 
bli. Framförhållning är a och 
o i mitt arbete, så av den an-
ledningen håller jag faktiskt 
på och planerar för en del 
våraktiviteter.

Hur ser ditt julfirande 
ut?

– Julen firar jag naturligt-
vis tillsammans med familjen. 
Jag har två julböner som jag 
spelar på, sedan så äter vi gott 
och umgås.

Är det något som du inte 
kan vara utan på jul?

– Gudstjänsterna, utan 
dem hade det blivit tomt.

Hur ska du använda ditt 
belöningsstipendium?

– Jag har en dotter som 
spelar tvärflöjt. Hon använder 
min, men nu har jag funderat 
på att ta upp den tråden igen. 
Jag tycker nämligen det skulle 
vara roligt att kunna spela 
duett med Klara. Kanske får 
pengarna bli en grundplåt till 
ytterligare en tvärflöjt, det är 
åtminstone en tanke jag har.

Sist men inte minst, vem 
hade du tilldelat årets kul-
turstipendium?

– Det finns så många små 
föreningar som gör ett jät-
tefint arbete. Sedan vet jag 
att musikskolan jobbar väl-
digt hårt och kanske finns 
där någon musikledare som 
borde lyftas fram. Jag blev i 
alla fall jätteglad när jag hörde 
att Elisabeth Ehlersson fått 
priset. Hon har en fantas-
tisk sångröst och jag hoppas 
att hon blir ”upptäckt”, så att 
hon någon dag får stå på den 
stora operascenen.
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JAG FINNS

PÅ TORGET

MELLAN KL 12-15

BÅDA SÖNDAGARNA

Påminnelse!Påminnelse!

Jultorget närmast dig!

Julstämning med glögg, pepparkakor, ljus, 
sång och musik. Tomten med häst och 
vagn tar emot barnens önskelistor.
”Du har väl skrivit en?”

Öppet vardag 10-19, 
lördag 10-15, söndag 11-15.
ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar
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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder.

Vi ses 
på torget!

Ales luciakandidater gästar torget 
kl 12.00-13.30. I butikerna hittar du 
önskelistor som du kan fylla i och ge till 
tomten kl 12-15. Kanske blir det du som 
får hämta drömpaketet på julafton?

Kaninuppfödaren Sofi e visar upp sina 
kaniner. Ta med din kanin och få den 
bedömd av ett proffs. Diplom till alla.

Julen är en körig tid för 
årets kulturstipendiat
– Sabina Nilsson vet betydelsen av framförhållning

Sabina Nilsson, Starrkärrs församling, har tilldelats 4 000 kronor i belöningsstipendium av 
Ale kommun för engagerat ledarskap i ortens kör- och musikliv.

SABINA NILSSON
Ålder: 46.
Bor: Alafors.
Familj: Maken Björn och barnen 
Klara, 10, och Albin, 8.
Fritidsintresse: Barnen. Sedan 
tycker jag det är roligt att sy och att 
greja i trädgården, men något fri-
tidsintresse kan jag inte säga att 
det är.
Lyssnar du helst på: Jag lyssnar 
gärna på klassisk musik. Jag delar 
inte min dotters musiksmak, hon hör 
gärna på Mix Megapol. Av den anled-
ningen blir det en del rattande på 

radion hemma.
Senaste lästa bok: Sveriges Histo-
ria med Herman Lindqvist.
Drömresa: Jag har rest ganska 
mycket. Jag var i Tanzania under 
ett halvår och det gjorde ett väldigt 
starkt intryck. Jag jobbade bland 
annat på en skola som utbildade 
evangelister, men jag var också ute 
och träffade Aids-drabbade männis-
kor. Jag slogs av de orättvisor som 
finns i världen. Vi vet inte alltid hur 
bra vi har det här i Sverige.
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Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


