
 
 

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 
Ungdomskörfest i Umeå 
Den 4 februari startar anmälan till årets ungdomskörfest. Den äger rum i Umeå 22–24 maj. 
Huvudnumret i repertoaren är John Rutters Gloria. Sista dag för anmälan är 27 mars. Info 
och anmälan 
 
Vi vill veta mer om ungdomskörer 
Sveriges Kyrkosångsförbunds körinventering fortsätter, nu med en särskild enkät om 
ungdomskör. Det är några få frågor som vi hoppas att många körledare svarar på, både de 
som leder, har lett och vill starta ungdomskör. Svara på enkäten senast 9 februari. 
I höstas gjordes bland annat fördjupande intervjuer på 18 platser i Svenska kyrkan. Nu är 
analysarbetet igång. Det ska resultera i en bok som presenteras under en seminariedag i 
Uppsala 12 november. Det kommer att finnas möjlighet för allmänheten att anmäla sig.  
 
Kurs i att leda gosskör 
Välkommen till en kurs i att leda gosskör! Kursen äger rum den 4 mars i Linköping och leds 
av Sveriges Kyrkosångsförbunds nationella körpedagog Lovisa Kronstrand Alinder. "Rötter 
och tillväxt – så fortsätter arbetet" är namnet på kursen.  
Förutom det specifika i arbetet med sjungande killar, målbrott och gossröst kommer dagen 
att handla om upplägg för utveckling, bildning och tillväxt. Dagen innehåller auskultation vid 
repetitioner med Linköpings Gosskörs aspiranter och diskanter. Läs mer och anmäl dig 
senast 15 februari. 
 
Kyrkokörjournalen fyller 30 
År 1990 startade Sveriges Kyrkosångsförbunds tidning Kyrkokörjournalen. Tidningen fyller 
alltså 30 i år och firar med att ta reda på vad som hände sedan med en del av körerna, 
människorna och företeelserna som beskrivits genom åren. Vill du vara med från 
början men är ännu inte prenumerant? Beställ en prenumeration, eller flera, genom att skriva 
till bestallning@sjungikyrkan.nu En prenumeration (6 nr) kostar 170 kronor. Rabatt 
ges från 6 prenumerationer med samma faktureringsadress. Nr 1 kommer ut 4 februari. 
 
Tonsättartävling – deadline 1 mars 
Sista dag för att skicka in bidrag till Sveriges Kyrkosångsförbunds tonsättartävling är 1 mars. 
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. Läs mer på sjungikyrkan.nu 
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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. 
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 
 
Uppmuntran till körsångare 
Ett fint sätt att uppmuntra trogna körsångare är Sveriges Kyrkosångsförbunds olika smycken 
och utmärkelser. Smycken kan beställas direkt från förbundskamrer Sofia Lindström, 
beställning av märken, medaljer och plaketter går via delförbundets kassör. För beställningar 
och information: bestallning@sjungikyrkan.nu eller 072-727 12 12. Mer information, bilder på 
samtliga objekt och lista över kassörer finns på sjungikyrkan under Vad gör vi, Utmärkelser 
respektive Till försäljning. Helt gratis är de kördiplom som finns för nedladdning på 
hemsidan.  
 
 

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund  
inklusive arrangemang i delförbunden dit alla är välkomna 
(adress till delförbunden finns på sjungikyrkan.nu)  
2 februari Stiftskollekt till kyrkosångsförbunden i de flesta stift 
4 februari Nytt nummer av Kyrkokörjournalen 
4 mars Leda gosskör-kurs, Linköping  
7 mars Konsert med Nationella Ungdomskören i Växjö domkyrka kl 16 
8 mars Nationella Ungdomskören sjunger i högmässan i Söraby kyrka kl 10 
22 mars Rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund 
24–26 april Schützhelg i Strängnäs (Schützsällskapet) 
25 april Barnkördag i Stora Tuna kyrka, 6–12 år (Västerås stifts ksf) 
8–9 maj Gregorianskt dygn i Vadstena (LPS) 
9 maj Seniorkördag i Leksands kyrka, från 60 år (Västerås stifts ksf) 
21–24 maj Gosskörsfestival i Rättvik (Sv ky gosskörsförening) 
22–24 maj Ungdomskörfest i Umeå  
10–16 augusti Dirigent- och körledarkurser i Malmö 
22 augusti Inspirationsdag för vuxenkörsångare och körledare, Sjöviks folkhögskola 
(Västerås stifts ksf, hela landet i mån av plats) 
17 oktober Barnkördag i Söderbärke kyrka, 6–12 år (Västerås stifts ksf) 
17–18 oktober Barnkörfest i Linköping 
12 november Boksläpp och seminariedag om resultatet i körinventeringen, Uppsala 
13–14 november Funktionärskonferens i Uppsala 
14–16 maj 2021 Vuxenkörfest i Halmstad 



18–20 juni 2021 Vuxenkörfest i Umeå 
okt 2021 Ungdomskörfest i Jönköping 
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 


