
 
 

Välkommen till nyhetsbrevet 
Sveriges Kyrkosångsförbunds nyhetsbrev kommer ut två-fyra gånger per år. 
Välkommen att prenumerera! Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som du tror är intresserade.  
 
 

Aktuellt i Sveriges Kyrkosångsförbund 
 
Tonsättartävling 
Sveriges Kyrkosångsförbund har utlyst en tonsättartävling. Vi söker efter körstycken för 
gudstjänstbruk och för att särskilt uppmuntra kvinnor att komponera och ge ut musik är 
tävlingen endast öppen för kvinnor. De vinnande styckena kommer att uruppföras under 
Vuxenkörfest 2021. Sista tävlingsdag är 1 mars. Läs mer på sjungikyrkan.nu 
 
Sista chansen för anmälan till Vintermötet 
Välkommen till Vintermöte på Sigtunastiftelsen 7–9 januari. Anmälningstiden går ut  
22 november och än finns några platser kvar. Vintermötet är en fortbildningskurs för alla  
som är intresserade av kyrkans musik och liturgi. I programmet medverkar Anders Piltz,  
Irma Schultz, Hans Kennemark, Esbjörn Hagberg, Mattias Lundberg, Johannes Landgren, 
Lovisa Kronstrand Alinder med flera. Läs mer och anmäl dig 
 
Lindströmstipendiet till Jönköpingsmusiker 
Annica Sjöstrand, organist i Sofiakyrkan i Jönköping, har tilldelats årets stipendium från 
kyrkomusikern Curt Lindströms minnesfond. I motiveringen står det bland annat: ”Med stor 
yrkesskicklighet och entusiasm arbetar hon såväl med det grandiost storslagna som med  
det lilla och enkla.” 
 
Nya medlemmar 
Kyrkosångsförbundet fick vid förbundsstämman i Gävle 15–16 november tre nya 
medlemmar. Det är förbundets egen kör Nationella Ungdomskören som efter 13 års 
verksamhet nu kunde bli medlem i förbundet, samt körverksamheterna i Svenska kyrkan 
i Norge respektive Wien.  
Tidigare kunde endast delförbund vara medlemmar i SKsf. Vid förbundsstämman 2017 
fattades beslut om att körer som verkar på nationell nivå eller i utlandskyrkan kan vara 
direktmedlemmar. Årets stämma beslutade att det i fortsättningen är förbundsstyrelsen och 
inte förbundsstämman som beslutar om att ta in nya medlemmar.  
 
Ny förbundsordförande 
För första gången har Sveriges Kyrkosångsförbund en kvinna som förbundsordförande. 
Under förbundsstämman valdes biskopen i Luleå stift Åsa Nyström, som är både kantor och 
erfaren körsångare, till ny ordförande efter biskop emeritus Jan-Olof Johansson. 
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Ny styrelse 
Tre nya ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen under stämman i Gävle. Det är Felicia 
Glimmergård, vik. kyrkomusiker i Hässleholm, Sven Milltoft, kyrkoherde och ordförande i 
Stockholms stifts kyrkosångsförbund samt Hanna Åberg, kyrkomusiker i Toarp och sopran  
i Nationella Ungdomskören. Omvalda i styrelsen blev ordförande Peter Lundborg, domprost i 
Linköping, Per Larsson, domkyrkokaplan i Skara, Amanda Carlshamre, teologistuderande, 
Marie Englund Hyllstam, kyrkomusiker i Hyssna, Lars Lind, kyrkomusiker i Selånger, Kristina 
Meyer, församlingsvärdinna i Nybro, Lars Åberg, domkyrkoorganist emeritus i Linköping 
samt Jonas Östlund, organist i Umeå stadsförsamling.  
 
Körinventeringen fortsätter 
Intresset är stort för Sveriges Kyrkosångsförbunds körenkät som 93 procent av Svenska 
kyrkans körer svarade på i våras. Materialet tillhör Sveriges Kyrkosångsförbund som fått 
flera förfrågningar om det. Vi lämnar gärna ut material, men för att garantera anonymitet är 
stift minsta nämnare. Alla förfrågningar om att ta del av materialet går via projektledare 
Ragnar Håkanson, ragnar.hakanson@gmail.com. Körinventeringen är nu inne i en del med 
fördjupande intervjuer på 17 platser runt om i Svenska kyrkan. Intervjuerna handlar främst 
om körernas roll och uppgift i församling och gudstjänst. I vår är det dags för analysarbetet 
som ska resultera i en konferens och en bok nästa höst. Preliminärt blir det boksläpp den  
12 november.  
 
 

Aktuellt i Kör-Sverige 
Kungliga Musikaliska Akademien har tagit på sig rollen som samordnande part för det arbete 
som pågår på olika håll och inom olika organisationer för att främja barns och ungas sång.  
KMA har samlat in uppgifter från olika aktörer i landet och håller på att bilda sig en 
uppfattning om var styrkor och brister finns. De kommer att bygga en digital plattform om 
barns och ungas sång där allt från metodbank till forskning och kontaktnät finns. Arbetet 
består även i politisk påverkan, försök till ändring av läroplan för både skolelever, lärare och 
musiklärare. 
Olika aktörer i Kör-Sverige har träffats för ett första möte i ett rundabordssamtal. Vad kan vi 
göra? Vilken är vår roll? 
Kyrkosångsförbundet har tack vare sin sammansättning och sin stora geografiska spridning 
goda möjligheter till samlad påverkan inom Svenska kyrkan. 
 
 

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund  
inklusive rikstäckande delförbund 

10 december Nytt nummer av Kyrkokörjournalen 
7–9 januari Vintermötet i Sigtuna 
18 januari Konsert med Nationella Ungdomskören i Njurunda kyrka kl 18  
4 februari Nytt nummer av Kyrkokörjournalen 
7 mars Konsert med Nationella Ungdomskören i Växjö domkyrka kl 16 
8 mars Nationella Ungdomskören sjunger i högmässan i Söraby kyrka kl 10 
24–26 april Schützhelg i Strängnäs 
8–9 maj Gregorianskt dygn i Vadstena 



21–24 maj Gosskörsfestival i Rättvik 
22–24 maj Ungdomskörfest i Umeå. Anmälan från 4 februari. Läs mer 
17–18 oktober Barnkörfest i Linköping 
14–16 maj 2021 Vuxenkörfest i Halmstad 
18–20 juni 2021 Vuxenkörfest i Umeå 
25–29 maj 2022 Nordisk kyrkosångsfest i Visby 
Läs mer om aktiviteterna på sjungikyrkan.nu 
_____________________________________________________________________________________ 

Kontakt 
Lovisa Kronstrand Alinder, nationell körpedagog, lovisa@sjungikyrkan.nu, 070-952 41 21 
Marita Sköldberg, redaktör och projektledare, marita@sjungikyrkan.nu, 070-212 21 66 
Sofia Lindström, förbundskamrer och sekreterare: sofia@sjungikyrkan.nu, 072–727 12 12 
sjungikyrkan.nu 
Facebook 
_____________________________________________________________________________________ 

Prenumerera och avregistrera  
Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Dina personuppgifter sparas så länge du vill få utskick.  
Du kan när som helst avregistrera dig, och då tar vi bort dina personuppgifter från vårt register. 
Prenumerera 
Avregistrera 


