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Konserter med Carolina och Olof:
20/8 onsd. Ekeby kyrka kl. 19
   Sommarmusik med Carolina och Olof 
24/8 sönd. Gårdstånga kyrka kl. 18
   Sommarmusik med Carolina och Olof 
31/8 sönd. Frillestads kyrka kl. 18
   Sångare och musiker fr ån bygden musicerar under Olofs ledning 
28/9 sönd. Ränneslövs kyrka, Halland kl. 18
   Konsert med Carolina och Olof 
4/10 lörd. Sofi a Albertina kyrka, Landskrona kl. 15
   Konsert med Carolina och Olof samt Maria Hultberg, fl öjt

29/11 lörd. Konsthallen, Krapperup, kl. 16
30/11 sönd. Adventskonsert med Carolina och Olof

28/12 sönd. JULKONSERT i Ekeby kyrka kl. 16 och 19 (Biljetter säljes på pastorsexp!)
   Julkonserter med Carolina och Olof, Anne Augustinsson, violin och Christer Ekstedt, trumpet.

MusikMusikMusikMusik
i sommarkvällen

Psalm 752

Psalm 190

3. Och när dagens ljus från Guds eget hus
nu fl ödar över din dag,
minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.

2. Minns att var sekund är en liten stund
av evigheten hos Gud,
och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.

1. Över berg och dal som en mjuk koral 
drar sommarn över vårt land.
Livet fl ödar fram såsom sav i stam, 
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Livet fl ödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.

1. Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig.
Bli du min ro, min starkhet, 
min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar få leva av din nåd.

2. Förlåt mig alla synder, mig rena i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad 
oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter till nattens vila gå.

(Text: Lina Sandell 1860, Musik: Svensk folkmelodi)

(Text och musik: Tore Littmarck 1988)
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Sommarvindens viskningar

Pie Jesu ur Requiem av J. Rutter

Pie Jesu Domine,
dona eis requiem,
requiem aeternam,
dona eis, Domine,
dona eis requiem,
sempiternam requiem.

O Jesu, kärleksfulle Herre,
giv oss din fr id,
giv oss oförgänglig ro,
giv oss, Herre,
giv oss din fr id,
oförgänglig fr id.

Exultate, jubilate  Motett för sopran och orkester av W. A. Mozart

Exultate, jubilate
O vos animae beatae,
Dulcia cantica canendo;
Cantui vestro respondendo
Psallant aethera cum me.

Jubla, gläd er, 
ni välsignade själar,
ni som sjunger ljuva sånger;
Som ett svar på era sånger
lovsjunger himmelen med mig.

Carolina Th olander har fem års studier vid solist- och 
sångpedagogutbildningen vid Musikhögskolan i 

Malmö bakom sig. Hon har nu antagits till operahögsko-
lan i Malmö, där hon i höst påbörjar två års studier. Utbild-
ningen är ett samarbete mellan operan i Malmö och mu-
sikhögskolan. Under hösten kommer hon bland annat att 
medverka i operan ”La Traviata” av Verdi på Malmö Opera.
 Förutom sina sångframträdanden, bland annat vid en 
operagala i Stockholm, har hon under året även arbetat 
som sångpedagog och varit vikarierande körledare för 
Raus vokalensemble och i Kropps pastorat.

O lof Th olander är organist i Kropps pastorat och frilansande musiker. Han komponerar även 
egen musik, är redaktör för tidningen ”Kyrknytt” och webbredaktör i Kropps pastorat. 

Under åren där har han bland annat satt upp musikalerna ”Jesus Christ Superstar” och den egna 
musikalen ”Mose i tiden” (text av Bo Gustafsson) med körer, solister och orkester.

T illsammans har Carolina och Olof bland annat musicerat vid ett 100-tal kyrkokonserter i 
södra Sverige och i Köpenhamn.     Läs mer på www.carolinaolof.com

STUDIEFÖRBUND

Medarrangör:

Psalm 752     Aftonbön     Psalm 190

Torsten Nilsson   Vem tassade i gräset
(1920-1999)   ur ”Djuren, människan, naturen” 

Olof Th olander   Entrata di chiesa (2008)
     (orgel)

Hugo Alfvén   Skogen sover 
(1872-1960) 

Wilhelm Peterson-Berger Sommarnattsdagg  
 (1867-1942)   
     Solen skinner vakkert om kvælden

Wilhelm Stenhammar  I skogen
(1871-1927)

Olof Th olander   Sången från en annan tid
     Text: Carolina Th olander

Wolfgang Amadeus Mozart Exultate jubilate
(1756-1791)   ur motetten ”Exultate jubilate”

Gustaf Hägg   Festmarsch
(1867-1925)   (orgel)

John Rutter   Pie Jesu
(f. 1945)    ur Requiem

Gaetano Donizetti  Norinas cavatina
(1797-1848)   ur operan ”Don Pasquale” 

Richard Rodgers  Naturen får liv
(1902-1979)   ur musikalen ”Th e Sound of Music”

Andrew Lloyd Webber  Mindes du (Th ink of me)
(f. 1948)    ur musikalen ”Th e Phantom of the Opera”

Medverkande:

Carolina Tholander
sopran

Olof Tholander
orgel, piano och synthesizer

Maria Dahlman
aft onbön


