
Kyrkokörjournalen har många läsare, men vill 
ha fler! Därför utlyser vi nu en prenumerations-
tävling. Två vinnare får en kördag med Sveriges 
Kyrkosångs förbunds nationella kör pedagog 
 Birgitta Rosenquist Brorson. 

Prenumerera mera 
och vinn en kördag !

Så här går det till: 
Skaffa fler prenumerationer med samma faktureringsadress! Den kör/församling/
pastorat som mellan 7 december 2016 och sista februari 2017 har skaffat flest prenu-
meranter i antal, respektive den som har skaffat flest prenumeranter procentuellt sett vinner 
en kördag med Birgitta. Kördagen bokas för hösten 2017 eller våren 2018. Ökning från 0 till 1 
prenumeration räknas som 100 procent.

Ytterligare åtta vinnare lottas bland alla dem som under denna period ökar antalet prenu-
meranter med samma faktureringsadress (om befintliga prenumeranter byter fakturerings-
adress räknas de inte). Dessa vinnare får ett Kyrkosångsförbundspaket till hela kören eller 
körerna, max 35 personer. Paketet består av en penna, en reflex och ett körmärke till alla 
samt ett exemplar av skivan Pärlor med Nationella Ungdomskören.

För att ändra i prenumerationen eller skaffa en ny, kontakta för-
bundskamrer Sofia Wahlstedt, sofia@sjungikyrkan.nu.
Kyrkokörjournalen utkommer med sex nummer om året.  
En prenumeration kostar 170 kr/år. Rabatter ges från sex prenumeranter med samma faktureringsadress. 

Birgitta Rosenquist Brorson är Sveriges Kyrkosångsförbunds nationella kör-
pedagog. Hon besöker enskilda körer, arbetslag, kontrakt eller delförbund 
och ger inspirationsdagar eller workshops på symposier och utbildningar. 
Hon leder Nationella Ungdomskören och den årliga ungdomskörfestivalen.

Birgitta är organist, körpedagog och körledare, med en lång och gedigen er-
farenhet av att jobba med körer i alla åldrar. Sedan 2006 är hon anställd som 
körpedagog i Sveriges Kyrkosångsförbund. 2008 fick hon utmärkelsen Årets 
barn- och ungdomskörledare av UNGiKÖR.

Julklappstips
Ge bort ett paket med läs- och 
 musikupplevelser

Sjung i kyrkan Kyrko-
sångsfester under 90 år.
80 sidor

Pärlor med Nationella 
Ungdomskören, cd-
skiva med bland annat 
några av Martin Lönne-
bos och Lars Åbergs 
frälsarkranssångerBeställ senast den 14 dec så postar vi den 16 dec.

bestallning@sjungikyrkan.nu

Sveriges Kyrkosångsförbunds

150 kr för båda 

Vinn en dag åt er kör, full med glädje och sång!  Värde 4 000–6 000 kr!


