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

Aktuellt i Sveriges Kyrkosångsförbund 
 
Anmäl dig till körfest i Halmstad och Umeå! 
Anmälan till försommarens vuxenkörfester är i full gång. Körfesten i Halmstad äger rum 19–21 maj 
och sista dag för anmälan närmar sig: 17 februari. Hittills har cirka 250 personer anmält sig. Körfesten 
i Umeå äger rum 16–18 juni. Där pågår anmälningstiden till 15 mars. På de första tre veckorna hade 
cirka 70 personer anmält sig. Maxantalet deltagare är 400 per ort. Repertoaren är densamma och 
programmet liknande på båda orterna, men det finns även utrymme för lokal prägel. All information 
och länk till anmälan finns på sensus.se/korfest.  
 
Fåtal platser kvar till Solesmes-kurs 
Det finns fortfarande några få platser kvar till kursen i liturgik i det franska benediktinerklostret 
Abbaye Saint-Pierre-de-Solesmes 13–18 september. Präster och musiker i aktiv tjänst samt 
kyrkomusik- och teologistuderande har företräde till kursen som är en kombination av fort- 
bildning och retreat. Läs mer i informationsfoldern 
 
Nytt år med Kyrkokörjournalen 
Den 7 februari kommer 2023 års första nummer av Kyrkokörjournalen ut. Under året kommer  
de olika regionerna inom SKUR (Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomsarbete Riks&Region) att 
presenteras närmare. I första numret handlar det om SKUR Stockholm-Strängnäs. Ett annat tema  
i nummer 1 är kvinnliga tonsättare. Lösnummerpriset på Kyrkokörjournalen är 40 kronor, helårs-
prenumeration (6 nr) kostar 190 kr. Rabatt ges vid fler än 5 prenumerationer. Beställ genom att skriva 
till bestallning@sjungikyrkan.nu. Välkommen också att annonsera i tidningen! Utgivningsplan, priser 
och kontaktuppgifter finns på hemsidan.  
 
Kontakta styrelsen! 
I mitten av februari kommer Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsstyrelse att ha ett konferensdygn  
i Stockholm. Har du synpunkter, tips och funderingar kring förbundets verksamhet? Hör då av dig på 
en gång till sofia@sjungikyrkan.nu så skrivs det upp på dagordningen.  
 
Projektledare för SKUR 
Sveriges Kyrkosångsförbund håller just nu på att rekrytera en projektledare för SKUR (Sveriges 
Kyrkosångsförbunds Ungdomsarbete Riks&Region). Projektanställningen är, åtminstone till att börja 
med, på halvtid under ett år. Håll utkik på ungdomskor.nu där projektledaren kommer att presenteras 
när rekryteringen är klar. 
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Ungdomskörfester runtom i landet  
Under våren är flera ungdomskörfester inplanerade i SKUR-regionerna och i månadsskiftet 
september–oktober är det åter dags för en nationell ungdomskörfest. Denna gång äger den rum  
i Sundsvall. Även några av regionernas körfester är öppna för ungdomskörer från andra håll i  
landet. De regionevenemang som finns i kalendariet nedan är ”riksmärkta”, ett begrepp som 
Kyrkosångsförbundet har börjat använda. Läs mer om SKUR på ungdomskor.nu. 
 
Snart firar vi 100 
Den 27 januari 2025 fyller Sveriges Kyrkosångsförbund 100 år. Det ska uppmärksammas på många 
sätt, med inriktningen att hela Kyrkokör-Sverige ska fira. Jubileet pågår från 1 advent 2024 och ett år 
framåt. Bland annat planeras för att 100 körer ska framföra 100 körstycken från 100 år i våra sociala 
medier. Styckena ska ha något slags samband med kyrkosångsförbundet, och vi vill gärna lyfta fram 
gömda pärlor. Sjunger din kör någon sång som från början beställdes av förbundet, på riks- eller 
delförbundsnivå, och/eller var med på en körfest arrangerad av ett kyrkosångsförbund? Hör då av dig, 
särskilt om det handlar om sånger som du inte tror är på särskilt många körers repertoar. Repertoar-
tips för såväl barn-, ungdoms- som vuxenkör är välkomna. Skriv till info@sjungikyrkan.nu. 
 
Högtids- och minnesgåvor till Sveriges Kyrkosångsförbund 
Vill du fira en jubilar eller hedra minnet av en körsångare eller kyrkomusiker med en gåva till Sveriges 
Kyrkosångsförbund? Olika gåvokort finns för nedladdning i arkivet på sjungikyrkan.nu. Det går också 
bra att beställa ett gåvokort via info@sjungikyrkan.nu eller 070-212 21 66. 
 
 

 

Aktuellt i Kör-Sverige 
 
Kör-EM till Norrköping i höst 
Körtävlingsorganisationen Interkultur arrangerar 28 oktober–5 november European Choir Games i 
Norrköping. Körer för alla åldrar är välkomna att anmäla sig i tio olika tävlingskategorier. För körer 
från Europa finns dels en öppen tävling, dels en för körer som tidigare fått medalj i en Interkultur-
tävling. I en tredje tävling välkomnas körer från hela världen som tidigare har vunnit ett Interkultur-
arrangemang. Sista dag för anmälan är 15 mars. 2023 års European Choir Games är ett samarrange-
mang mellan Interkultur och Norrköpings kommun och innehåller även många konserter och 
workshops. Läs mer 
 
 

 
Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund  
Här finns ”riksmärkta” aktiviteter i riks- och delförbund samt SKUR-regioner. De välkomnar 
deltagare från hela landet. Läs mer om riksförbundets aktiviteter på sjungikyrkan.nu och övriga på 
respektive länk nedan. 

7 feb  Kyrkokörjournalen nr 1 kommer ut 

16–17 feb  Förbundsstyrelsekonferens 

25 feb Kördag i Nora, Kramfors, ”Vi har vårt ursprung”, Västernorrlands kyrkosångsförbund 

18 mars Dansdag i Varberg, Psalto – Kristna Dansgemenskapen i Skandinavien  

25 mars Pojkar sjunger, Västerås domkyrka, 7–25 år, Västerås stifts ksf 

25 mars Kördag i Gudmundrå, ”Vi har vårt ursprung”, Västernorrlands kyrkosångsförbund 



28 mars  Kyrkokörjournalen nr 2 kommer ut 

21–23 april Flickkörfestival i Rättvik, SKUR Mitt 

22 april Kördag i Selånger med musikgudstjänst, ”Vi har vårt ursprung” Västernorrlands ksf 

6 maj  Barnkördag i Malung, 6–12 år, Västerås stifts kyrkosångsförbund 

7 maj Gosskörernas Dag, hela landet 

12–13 maj Gregorianskt dygn i Vadstena, Laurentius Petri Sällskapet 

16 maj  Kyrkokörjournalen nr 3 kommer ut 

18–21 maj Gosskörsfestival i Rättvik, Svenska kyrkans gosskörsförening 

19–21 maj   Vuxenkörfest i Halmstad 

16–18 juni   Vuxenkörfest i Umeå 

20–21 juni Barnkörläger i Örnsköldsvik, Västernorrlands kyrkosångsförbund 

31 juli–2 aug  Ljungskile körvecka, Skara stifts kyrkosångsförbund 

2 sep Körsångens dag firas i hela landet 

5 sep  Kyrkokörjournalen nr 4 kommer ut 

13–18 sep Liturgikkurs i Solesmes 

22–24 sep Gosskörsfestival på Tallnäs stiftsgård, Svenska kyrkans gosskörsförening 

29 sep–1 okt  Nationell ungdomskörfest i Sundsvall 

24 okt  Kyrkokörjournalen nr 5 kommer ut 

10–11 nov  Förbundsstämma, Stiftsgården Åkersberg i Höör  

12 dec  Kyrkokörjournalen nr 6 kommer ut 

__________________________________________________________________________ 
 

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 


