
 
  

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 
Samlingssida för körfester 
Från hösten hoppas vi åter kunna välkomna körsångare till Sveriges Kyrkosångsförbunds 
körfester. Först ut är barnkörfesten i Linköping i oktober. Nästa år är det dags för två 
vuxenkörfester, i Halmstad i maj och Umeå i juni, och ungdomskörfest i Jönköping i oktober. 
Nu finns alla körfester som är på gång samlade på ett och samma ställe: sensus.se/korfest. 
Så vill du veta vilka körfester som är på gång kan du alltid titta in där. Körfesterna arrangeras 
i samarbete med Sensus studieförbund och lokala församlingar. 
 
Stanna hemma-rabatt 
I dessa tider kan det vara svårt att hålla kontakt med kören, visa uppskattning och bidra till 
utveckling. Därför ger vi fram till 15 juni specialpris på två av Kyrkosångsförbundets 
flaggskepp.  
Sjung i kyrkan – en tongivande liten guide är riktad speciellt till körsångare och handlar bland 
annat om kyrkoåret och körsångarens roll i gudstjänsten. Författare är Majken Frid Larsson 
och Per Larsson. Guiden passar för såväl nya som erfarna kyrkokörsångare, från 
ungdomskör och uppåt. Specialpris just nu: 15 ex 200 kr + porto. Ordinarie pris 30 kr/st, 5 ex 
för 100 kr. 
Tidningen Kyrkokörjournalen som kommer ut med 6 nr/år fyller i år 30 år och firar med 
diverse uppföljningar i varje nummer. Specialpris just nu: Teckna minst 15 
årsprenumerationer för 100 kr styck. Ordinarie pris 170 kr/årsprenumeration med rabatt från 
6 prenumerationer med samfakturering.  
Beställ på bestallning@sjungikyrkan.nu.  
 
Tonsättartävling – snart utses vinnarna 
Hela 63 bidrag kom in till Sveriges Kyrkosångsförbunds tonsättartävling, som handlar om att 
få fram ny körmusik till kyrkoåret. De vinnande styckena kommer att uruppföras under 
Vuxenkörfest 2021. Vinnarna kommer att avslöjas under juni månad. Håll koll på 
sjungikyrkan.nu 
 
Stipendium till barnkör 
Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska Kyrkans Unga delar sedan 2016 ut stipendier till 
barn- och ungdomskörer. I år är det dags för en barnkör och en barnkörledare att utses och 
ta emot sina stipendier vid Barnkörfest 2020 i Linköping i oktober. Förslag på stipendiat kan 
lämnas av respektive förbundsstyrelse samt delförbund och distrikt i de två organisationerna. 
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Enskilda personer kan ge förslag på kandidater, i första hand till sina respektive delförbund. 
Sista dag för delförbunden att nominera är 17 juli, så tipsa ditt delförbund nu! Läs mer 
 
I höst kommer boken 
Sveriges Kyrkosångsförbunds stora körinventering närmar sig upploppet. Bokmanuset har 
just skickats till en grupp granskare. Därefter vidtar formgivning och tryckning och i höst 
kommer boken. Planen är ett boksläpp i Uppsala den 12 november.  
  
 

Aktuellt i Kör-Sverige 
Att bedriva körverksamhet den här våren är inte lätt. Många prövar bland annat olika digitala 
lösningar. Sensus studieförbund har samlat ihop tips för körsång i denna tid: 
digitalaverktyg.sensus.se/kategori/korsang. Sensus erbjuder också ett seminarium för 
inspiration kring körsång på distans den 19 maj kl 13-15. Läs mer om seminariet.  
  
 

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund  
inklusive arrangemang i delförbunden dit alla är välkomna  
Alla evenemang är förstås preliminära i dessa osäkra tider.  
12 maj Kyrkokörjournalen nr 3 kommer ut 
17 juli Sista dag att nominera barnkör och barnkörledare till stipendium 
27 juli–2 aug Ljungskile körvecka, Ljungskile folkhögskola (Skara stifts kyrkosångsförbund) 
10–16 aug Dirigent- och körledarkurser i Malmö 
22 aug Inspirationsdag för vuxenkörsångare och körledare, Sjöviks folkhögskola (Västerås 
stifts kyrkosångsförbund) 
1 sep Nytt nummer av Kyrkokörjournalen 
26 sep Anti-aging-dag i Leksand (Västerås stifts kyrkosångsförbund) 
11 okt Rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund 
17 okt Barnkördag i Söderbärke, 6–12 år (Västerås stifts ksf) 
17–18 okt Barnkörfest i Linköping 
23–25 okt Nationell danshelg på Åh stiftsgård (Psalto – Kristna Dansgemenskapen i 
Sverige) 
12 nov Boksläpp och seminariedag om resultatet i körinventeringen, Uppsala 
13–14 nov Funktionärskonferens i Uppsala 
14–16 maj 2021 Vuxenkörfest i Halmstad 
18–20 juni 2021 Vuxenkörfest i Umeå 
8–10 okt 2021 Ungdomskörfest i Jönköping 
25–29 maj 2022 Nordisk kyrkosångsfest i Visby, info inom kort på nksf2022.se 
Läs mer om aktiviteterna på sjungikyrkan.nu 
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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 


