
 

   
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 

 

Kyrkoåret i Kyrkokörjournalen 

Den 1 februari kommer årets första nummer av Kyrkokörjournalen ut och den nära 
förestående kyndelsmässodagen är i fokus. Kyrkoåret kommer att få stor plats i tidningen  
under 2022. Det blir också uppföljningar av fjolårets framgångsrika satsning på nyskrivna  
psalmtexter. De författare som skrev texter då väljer ut en av de tonsättningar de fick in  
genom efterlysningen i Körjournalen och denna publiceras i tidningen. I nummer 1 handlar  
det om Åsa Hagbergs text inför just kyndelsmässodagen. Häng med hela året! En  
årsprenumeration (6 nr) på Körjournalen kostar 190 kronor och beställs genom ett mejl till  
bestallning@sjungikyrkan.nu. Mängdrabatt ges för minst 6 prenumerationer. 

 
Ungdomskör i hela Sverige 
Arbetet med att bygga upp regionala ungdomskörer i landet fortskrider. Under 2022 ska ett  
pilotprojekt göras där uppbyggnaden av två körer följs. Under 2023 är förhoppningen att 
regionungdomskörer ska starta i ytterligare fyra regioner. De sex regionerna är tänkta att  
täcka hela landet. Även en nationell ungdomskör planeras återstarta under 2023. Parallellt  
med starten av pilotprojektet söks finansiärer för hela projektet och även för att så småning- 
om permanenta verksamheten. För mer information, kontakta lovisa@sjungikyrkan.nu. 
 

Fler samtal om sjungande barn 

Samtalen om sjungande barn fortsätter även i vår, kommande datum är 24 februari, då  
Karin Skogberg Ankarmo berättar om materialet Sjung upp med noter, och 22 mars, då  
Margareta Raab delar tankar om pojkars sång. Sjungande barn-samtalen är ett digitalt  
personalrum om sång, barn och församling och äger alltid rum klockan 10–11.15. Inom  
ramen för arbetet med sjungande barn som SKsf driver tillsammans med Sensus gjordes  
i våras en argumentationsguide för barn- och ungdomskörer. Nu finns också en hjälp för  
delat ledarskap i barnkör. Båda kan laddas ner från vår hemsida, under bilden  
längst till vänster med rubriken Sjungande barn. 
 

Barnkörfest i Linköping 

Den 26–27 mars tror vi att det ska bli en kanonfin barnkörfest i Linköping. Bland annat  
kommer stipendium delas ut till barnkör och barnkörledare. Välkommen till högmässa i  
Linköpings domkyrka den 27 mars och lyssna till kören! Barnkörfest arrangeras för deltagare  
mellan 9 och 13 år. Läs mer på sensus.se/korfest.  

 
Psalmsymposium i Sigtuna 
Psalmintresserade inbjuds att delta i ett psalmsymposium på Sigtunastiftelsen 20–21 maj.  
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Sveriges Kyrkosångsförbund är en av arrangörerna av symposiet där kreatörer och brukare  
ska mötas under rubriken Ett vibrerande nu – Psalmen, samhället och samtalet. Symposiet  
startar vid lunch på fredagen och pågår till lördag eftermiddag. Mer information kommer inom  
kort på sjungikyrkan.nu.   

 
Liturgikkurs i Solesmes 
Vartannat år arrangeras en kurs i liturgik i det franska benediktinerklostret Abbaye Saint- 
Pierre-de-Solesmes. Fjolårets kurs kommer att genomföras 14–19 september 2022. Ett fåtal  
platser finns kvar. Präster och musiker i aktiv tjänst samt kyrkomusik- och teologistuderande  
har företräde. Kyrkosångsförbundet står för hela kurskostnaden (ej resekostnader) för två  
teologi- eller kyrkomusikstuderande. Sista dag för anmälan är 19 april.  
 

Ungdomskörfest i oktober 
Tacksägelsehelgen, 7–9 oktober, arrangeras 2022 års ungdomskörfest i Jönköping. Sången  
Alltid i din hand, som spelades in av 2021 års deltagare och finns på vår Youtube-kanal,  
finns med i repertoaren. Det gör också bland annat Earth Song av Frank Ticheli och  
Buxtehudes Magnificat. Speciellt för ungdomskörfesten görs ett nytt arrangemang av  
Michael Jacksons Cry och Vår Fader av Bob Chilcott ges ut på svenska. Anmälan öppnar 15  
april. Repertoarlista finns på ungdomskörfestsidan på sjungikyrkan.nu.  
 
Gåvor vägen ur krisen 

Tack vare många gåvor, stora och små, har Sveriges Kyrkosångsförbund klarat den  
ekonomiska krisen och lyckats återskapa den buffert som fanns före pandemin. Svenska  
kyrkan gav 600 000 i krisstöd i höstas, från Kulturrådet har kommit 440 000 kronor i extra  
stöd totalt och en mycket fin julklapp kom från vårt systerförbund Norges kirkesangsforbund,  
som beslutat att hjälpa sina grannar med 50 000 kronor. Dessutom har många andra gåvor   
och kollekter kommit in från privatpersoner och församlingar. Vi är mycket glada och ödmjukt  
tacksamma för det stora stöd vi fått i form av pengar och även många glada tillrop och  
välönskningar. Nu hoppas vi på ett fint och välbesökt gudstjänstliv framöver, kanske  
livaktigare än någonsin, och därmed också goda rikskollekter, bland annat till Sveriges  
Kyrkosångsförbund. 
 

   

 

Aktuellt i Kör-Sverige 

 
Körpodd med körförbunden 

Sveriges Körförbund driver sedan drygt tre år tillbaka Körpodden, där Körförbundets  
förbundsdirektör Karin Eklundh samtalar med olika körkunniga personer. Totalt 25 avsnitt  
har hittills publicerats. I den podd som publiceras 25 mars deltar Lovisa Kronstrand Alinder,  
Sveriges Kyrkosångsförbunds nationella körpedagog, och Lotta Wilund från UngiKör.  
Podden visas också som film för konventet Folk och Kultur 9–11 februari. En länk till filmen  
kommer därefter att läggas ut även på Kyrkosångsförbundets hemsida. 
 
 

 

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund  
Här finns planerade aktiviteter i riks- och delförbund. Läs mer om aktiviteterna  
på sjungikyrkan.nu eller respektive länk nedan. 
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1 feb  Kyrkokörjournalen nr 1 kommer ut 

24 feb Samtalsforum Sjungande barn (digitalt) 

22 mars  Kyrkokörjournalen nr 2 kommer ut 

22 mars Samtalsforum Sjungande barn (digitalt) 

25–27 mars Flickkörfestival, Stiftsgården i Rättvik, Västerås stifts ksf 

26–27 mars Barnkörfest i Linköping 

27 mars Halv rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund 

1 april Frukostsamtal: Sjungande pojkar i församlingen, SKGF 

5 april Ordförandemöte, digitalt 

10 maj  Kyrkokörjournalen nr 3 kommer ut 

13–14 maj Gregorianskt dygn i Vadstena, Laurentius Petri Sällskapet 

20–21 maj Psalmsymposium på Sigtunastiftelsen 

26–29 maj Gosskörsfestival i Rättvik, Svenska kyrkans gosskörsförening  

28–29 maj Haydns Skapelsen med rep innan, Sundsvall och Kramfors, Västernorrlands ksf  

14–19 sep Liturgikkurs i Solesmes 

7–9 okt Ungdomskörfest i Jönköping 

20 okt Ordförandemöte, digitalt 

11–12 nov  Funktionärskonferens i Sigtuna 

19–21 maj 2023 Vuxenkörfest i Halmstad 

16–18 juni 2023 Vuxenkörfest i Umeå 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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 

Instagram 
________________________________________________________________________________ 
 

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 
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