
Allmänna bestämmelser om  
Sveriges Kyrkosångsförbunds utmärkelser

Beställning/ansökan om utmärkelser sker via SKsf:s rekvisitionsblankett som skickas till kassören i respektive delför-
bund. Kassörens uppgift är att intyga att kören är medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. Lista över kassörer. 

Rekvisitionen ska innehålla körens/ensemblens namn, vilket delförbund den är ansluten till samt vilket datum utmär-
kelsen ska delas ut. Vidare ska artikelnummer, mottagarens namn, födelseår och tjänsteår anges (mottagare behöver 
inte specificeras vid beställning av förbundsnål). Antal beställda artiklar samt leverans- och faktureringsadress anges i 
avsedda fält. Slutligen intygar beställaren riktigheten i lämnade uppgifter. Rekvisitionen sänds till delförbundets kassör 
som efter godkännande sänder rekvisitionen vidare till märkesansvarig hos Sveriges Kyrkosångsförbund

Önskas gravyr (gäller plaketter och Musica Sacra art nr 951, 952, 953, 971, 972, 961 och 962) anges detta i avsett fält 
på rekvisitionsblanketten. Beställningen av utmärkelser bör vara SKsf: märkesansvarige tillhanda senast en månad före 
utdelningsdagen. Kostnaden betalas av beställaren. Kostnad för porto och emballage tillkommer.

Inga tjänsteår behövs, art 920  Minst 5 år i kören, art 930  Minst 10 år i kören, art 940
Förbundsnål (från 1946)   Femårsnål (från 1972)   Tioårsnål (från 1972)

Minst 20 år i kören, art 971, 972, 981, 982, 961, 962
Musica Sacra (från 1946)
Medalj i förgyllt silver med violett band/rosett, präglas i tre storlekar: 16 mm och 31 mm avsedd för korister/instru-
mentalister och 36 mm för körledare/andra funktionärer. Berättigad att få utmärkelsen är person som under minst  
20 år aktivt deltagit i regelbundet arbetande kör eller instrumentalensemble. I tjänstetiden inräknas den sammanlagda 
tiden i kyrkomusikalisk ensemble, t ex flera kyrkokörer på olika orter. Även tid i barn- och ungdomskörer räknas. 

Minst 30, 40 respektive 50 år i kören, art 951, 952, 953
Plaketten Musica Sacra (från 1972)
Finns i tre utföranden. Bronsplaketten kan ges till den som har deltagit aktivt i minst 30 år, för silverplaketten krävs 40 
år och för guldplaketten 50 år. 

     För särskild insats
     Guldmedaljen Musica Sacra (från 1946)
     Den stora guldmedaljen delas endast ut efter beslut av Sveriges Kyrko-  
     sångsförbunds styrelse. Den som ska få guldmedaljen måste ha fyllt 60 år   
     och utfört långvarig, framstående insats som förbundsdirigent eller på   
     motsvarande sätt verkat i förbundets ledning. Guldmedaljen bärs i violett  
     band runt halsen. 

Sveriges Kyrkosångsförbund säljer även smycken, de kan beställas direkt hos SKsf:s märkesansvarige. 
För bilder och information se www.sjungikyrkan.nu under Till försäljning.



930. Femårsnål, försilv-
rad, 16 mm i diameter.  
Pinmodell.

920. Förbundsnål,  
förgylld med kråsnål. 
14 mm i diameter.  
Lyra med kors. 

940. Tioårsnål, förgyllt 
silver, 16 mm i diameter. 
Pinmodell.

961. Dirigentmedalj,  
36 mm förgyllt silver,  
lyra och kors samt in-
skription Musica Sacra, 
ornamenterad bandhål-
lare med lila band 

962. Samma som ovan, 
men med rosett 

971. Koristmedaljen,  
31 mm, i övrigt lik 961 
med lila band

972. Som ovan men  
med rosett

981, 982. Miniatyrmedalj  
16 mm med band/rosett 

Etui medföljer samtliga.

Förtjänsttecknet Musica Sacra
Minst 20 år i kören

Sveriges Kyrkosångsförbunds  
utmärkelser och medaljer

951. Bronsplakett Musica Sacra. Fram-
sidan i relief, frånsidan slät med plats 
för inskription, 5 x 7 cm. Etui medföljer. 

952. Silverplakett Musica 
Sacra, i försilvrad oxiderad 
brons. I övrigt som 951. 

953. Guldplakett Musica 
Sacra, i förgylld brons. I 
övrigt som 951.

Plaketten Musica Sacra
30 år      50 år      40 år


