
 
 

   
 

Inbjudan till Kyrkosångshögtider med Förklädd Gud 

Äntligen får vi sjunga igen! 

Detta vill vi fira genom att bjuda in till Kyrkosångshögtid där vi tillsammans sjunger  

Lars-Erik Larssons fantastiska verk Förklädd Gud. Inte bara en gång utan två! 

När, var och hur? 

Kyrkosångshögtiderna kommer att ske i Frändefors kyrka lördagen den 1 oktober och i 

Brunskogs kyrka söndagen den 2 oktober. Det går att anmäla sig till båda högtiderna eller 

enbart en av högtiderna. 

Kyrkosångshögtid 1 oktober i Frändefors kyrka 

Repetitionen startar kl. 15.00 

Fika kl. 17 

Kyrkosångshögtid: kl. 18.00 

Klädsel: Damer: Svart med sober detalj. Herrar: Mörk kostym, vit skjorta och sober slips. 

Eventuella körutmärkelser uppmuntras att bära. 

Kyrkosångshögtid 2 oktober i Brunskogs kyrka 

Repetitionen startar kl. 15.00 

Fika kl. 17 

Kyrkosångshögtid: kl. 18.00 

Klädsel: Damer: Svart med sober detalj. Herrar: Mörk kostym, vit skjorta och sober slips. 

Eventuella körutmärkelser uppmuntras att bära. 

Repetitionstillfällen 

20 augusti    10 september 

Arvika: Mikaeligården   Domkyrkans församlingshem  

09.30-15.00 repetition. (Fika från kl.9)  09.30-15.00 repetition. (Fika från kl.9) 

12.00-13.00 lunch på egen hand  12.00-13.00 lunch på egen hand 

Under dagen serveras ett enklare fika   under dagen serveras ett enklare fika 

Sista anmälningsdag: 12 augusti  Sista anmälningsdag: 2 september 

24 september 

Kyrkans hus i Mellerud 

09.30-15.00 repetition. (Fika från kl.9) 

12.00-13.00 lunch på egen hand  

under dagen serveras ett enklare fika 

Sista anmälningsdag 16 september 

  



 
 

   
 

Noter: Vi kommer att använda notutgåvan CG3939 Körpartitur (Svenska) hos Gehrmans 

förlag. Låna ett exemplar av din kör eller köp ett eget via: 

https://www.gehrmans.se/butik/kor/forkladd-gud-xx1920  

OBS! Alla sidhänvisningar i samband med repetitionerna är till denna utgåva, INGA andra 

utgåvor kommer att tas någon hänsyn till.  

Övriga noter kommer ni att få i samband med repetitionsdagarna. 

Digitalt övningsverktyg: Vi rekommenderar starkt www.wearevoice.se, och deras app: we 

are voice till dig som vill använda övningsfiler. Du skapar ett konto och betalar en 

månadsavgift om 50kr månaden. Väl inne så söker du efter gruppen Karlstad stifts 

kyrkosångsförbund och när du efter ansökan blivit insläppt där så har du tillgång till 

verktyget. 

Kostnad: Att delta i Kyrkosångshögtiderna kostar ingenting. Dock behöver du själv, eller din 

kör skaffa noter till Förklädd Gud och du får själv betala för det digitala övningsverktyget om 

du vill använda det. 

Anmälan: 

Anmälan sker genom SENSUS www.sensus.se/karlstad/korprojekt   

OBS! Du måste anmäla dig separat till varje repetitionstillfälle du tänker delta vid. 

Det går att anmäla sig till enbart en kyrkosångshögtid eller till bägge två. 

Sista anmälningsdag för kyrkosångshögtiden är fredag 16 september 

För repetitionstillfällena, se respektive tillfälle. 

För att vara med så måste man delta i minst en repetition under höstterminen samt genrep 

vid respektive kyrkosångshögtid. 

Specialkost anges för varje anmälningstillfälle. 

Avanmälan: 

Fram till och med den 16 september är det kostnadsfritt att avanmäla sitt deltagande. 

Efter den 16 september så tillkommer en ”hoppa av”- avgift om 400kr per person. 

Naturligtvis debiteras du inte vid sjukdom (intyg krävs) men avhopp av andra orsaker efter 

den 16 september kommer att debiteras. 

Avanmälan görs till: SENSUS: varmland@sensus.se  

Frågor besvaras av Daniel Johansson karlstad@sjungikyrkan.nu  
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