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Örträskbarnen Lovisa, Edith, Alfred, Jesper, Betty, Alva, Elsa på bakre
raden och längst fram Elvis och Frej. Foto: DAVID HENRIKSSON

Utanför Örträsk Livs i Östra Örträsk underhöll förskolan Musikanten butikens besökare i torsdags. Foto: EMMA HELLGREN

Lärarna David Henriksson och Ann-Sofi Andersson. Foto: EMMA HELLGREN

Örträsk sjunger i Musikhjälpen
ÖRTRÄSK. I veckan bakade och pysslade förskolan
Musikanten i SVT:s Musikhjälpen. Barnen har genom
en digital konsert samlat in pengar till behövande,
samtidigt som de har lärt sig massor.
Historien om förskolan Musikanten i Örträsk och Musikhjälpen startade för fyra
år sedan efter ett föräldrainitiativ.
Sedan dess har succén
blivit större och större för
förskolans engagemang i
Musikhjälpen. Förra året
blev kyrkan i Örträsk fullsatt när barnen på förskolan
och fritids med gästartister
uppträdde.
– Under de senaste två
åren har vi samlat in cirka
15 000 kronor per gång, berättar förskoleläraren David
Henriksson.

I år satsar de digitalt och
samlar in pengar genom en
konsert med flera spännande gästakter. Under början
av denna vecka hade de
överträffat tidigare rekord
med totalt 17 500 kronor till
årets insamlingsbössa.
Under den halvtimmeslånga digitala konserten
visas delar av familjen Burman/Bergrens konsert på
Gammplatsen i somras samt
Bjurholmsbandet Slingshot.
I tre videos medverkar
Lyck s elehemvä nd a r en ,
sångerskan och violinisten
Jannike Stenlund som ti-

Jag lyckades klämma in stora
delar av läroplanen i det här
projektet.

David Henriksson

digare uppträtt med bland
andra Hasse Andersson och
Ola Salo.
Förutom hennes egna låt
”Jul i Lycksele” hjälper hon
till med fiol och sång på ”Efter regnet”, en speciell låt
som förskoleläraren David
Henriksson har skrivit till
årets Musikhjälpen.
Där finns väletablerade
musiker med på både sång
och instrument, bland andra Västerbottensprofilen
och radioprataren Gun

Rehnman på sång och Andreas Nilsson, som bland
annat spelat med Tommy
Nilsson och Chris Kläfford,
på gitarr.
Även Samuel Westman,
ledare Täby gospel, och
vårdpersonalen på äldreboendet i Örträsk har hjälpt
till med sånginsatser.
Men i centrum står självklart alla nio förskolebarn
och fyra fritidsbarn på förskolan Musikanten. Förutom sånginsatserna i ”Efter

regnet” rockar de även loss
till David Henrikssons egna
låt ”Metal-jul”.
Barnen har även varit delaktiga i filmandet och redigeringen av videon.
– Detta är en stor del av
barnens utbildning under
höstterminen. Det är allt
från självkänsla, digitalisering och skapande till en
stor portion värdegrund.
– Det är mestadels roligt,
men med en allvarlig underton på den nivå som är lämplig för förskola.
Han framhäver musik
som en mycket viktig del i
barnens utbildning med både utveckling av språk och
skapande.
– Jag lyckades klämma in
stora delar av läroplanen i
det här projektet.

– Det finns de som menar
att musik i förskolan inte
främjar nånting, men de
kan tycka vad de vill tycker jag. Jag anser att det här
är ett bra sätt att undervisa
barnen.
Vad tycker barnen om
det här?
– Bra! ropar förskolebarnen enhälligt.
– Men Elsa är lite trött på
att spela in videor, särskilt
efter att ha varit ute i snön
med Jannike i fem timmar
i minusgrader, det blev lite
kallt på slutet, säger David
Henriksson och skrattar.
På
Västerbottningens
hemsida kan du se hela konserten som förskolan Musikanten gjort till förmån för
Musikhjälpen.
EMMA HELLGREN

Lyste upp med luciatåg
NORDMALING. Det var
en ovanlig syn i tätorten
när ett gäng tjejer från
Nordmalings ridklubb
genomförde ett luciatåg
genom samhället under
luciadagen.
– Jätteroligt att sprida
lite ljus och glädje, säger
Josefine Sjöberg.
Många
Nordmalingsbor
höjde på ögonbrynen när
ett luciatåg i sakta lunk travade genom tätorten under
luciadagen.
– Vi var sju tjejer från
ridklubben som arrangerade luciatåget, säger Josefine

Sjöberg.
Tjejerna möttes av glada
tillrop och handklappningar när ungdomssektionen
red på sina pyntade hästar
genom samhället, klädda i
lucia- och tomtekläder.
Färggrant och annorlunda i förhållande till det gråmulna vädret som legat som
ett lock under den senaste
tiden.
– Det var mer folk som
var ute och tittade än vad vi
trodde att det skulle vara,
säger hon.
– I de här tiderna var det
roligt att se hur glada alla
var av att se att det händer
någonting.

– Det fanns
stås de som tittade
något
som
genom fönstren, säspred
lite
ger hon.
glädje och ljus
– Det var så
Normalt den här
fint ute. Det
årstiden
brukar
hade kommit
ridklubben ha en
snö och så var
julshow vid ridskodet uppehållslan med luciatåg och
väder, blev liponnyridning.
Jultomtar red genom Nordte julkänsla.
– Men i år är alla
R y t t a r n a malings på luciadagen. sådana arrangemang
red
genom
inställda och vi känsamhället och vidare till de att vi ville göra någonting
äldreboendena Tallbacken
ändå och då kom vi på det
och Strandholmen.
här, säger hon.
–Vi stannade en stund
– Vi ville visa upp häsvid Strandholmen. Det var
tarna, de var så fina, säger
en del äldre som stod ute på Josefine Sjöberg.
PETER KÄRR
gården och tittade och för-

Sju tjejer i Nordmalings ridklubb lyste upp under luciadagen med ett
luciatåg genom Nordmaling. Foto: MAJA VÄRINGSTAM

