
 

 
   
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 
 
Körledarträffar inför nystart 
I höst hoppas vi att körerna kan träffas i större grupper och sjunga på gudstjänster och  
konserter igen. Som en hjälp inför nystarten startar samtalsserien Hållbara kyrkomusiker.  
Det är ett samarbete med Sensus studieförbund, Kyrkomusikernas Riksförbund och  
Föreningen Sveriges Körledare. Det 10 maj kl 10:30–12 är rubriken Hållbara körledare –  
vad händer efter pandemin och den 8 juni kl 9:30–12 blir det inspirationsföreläsningar med  
(kyrko)musikerna Hanna Sandman, Joakim Olsson Kruse, Edward Eklöf, Anna Renström 
och Kjell Fagéus. Fler tillfällen kommer i höst. Mer info och länk till anmälan: sjungikyrkan.nu. 
 
Var med och samtala om sjungande barn 
Sveriges Kyrkosångsförbund startade i vintras ett särskilt arbete om sjungande barn.  
Välkommen att vara med och samtala om detta viktiga ämne! Tillsammans med Sensus  
bjuder vi in till ”digitalt personalrum” på drygt en timme om sång, barn och församling. Det  
tredje samtalet äger rum 25 maj med start kl 10. Biskop Åsa Nyström medverkar. I höst blir  
det tre nya träffar: 16 sep, 21 okt och 18 nov. Länk till anmälan finns på sjungikyrkan.nu. 
Inom ramen för Sjungande barn-satsningen tas också en argumentationsguide för barns 
sång i församlingsarbetet fram. Den kommer snart att finnas på vår hemsida. 
 
Uruppföranden i ny Youtube-kanal 
Sveriges Kyrkosångsförbund lanserar inom kort en Youtube-kanal. Premiärvisningarna  
i kanalen blir filmade uruppföranden av de tre vinnarna i Sveriges Kyrkosångsförbunds  
tonsättartävling 2020. Styckena framförs av ensembler i Umeå stads kyrka. 
 
Barnkörfest i Linköping med stipendier 
Barnkörfesten i Linköping 16–17 oktober är redan fullbokad. Körfesten var tänkt att hållas i  
höstas, men blev framflyttad, och intresset för återanmälan var alltså stort. Givetvis finns  
en osäkerhet kring hur barnkörerna kommer att se ut efter sommaren, så det kan eventuellt  
finnas reservplatser. Läs mer 
Under barnkörfesten ska stipendier delas ut till dels en barnkör, dels en barnkörledare.  
Känner du till någon som du tycker borde få särskild uppmärksamhet? Tipsa i så fall 
styrelsen i ditt delförbund av Sveriges Kyrkosångsförbund, eller förbundsstyrelsen. Sista  
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dag för styrelserna att lämna sina förslag är den 16 juli. Om du vill skicka tips till  
förbundsstyrelsen – gör det senast 10 maj, till info@sjungikyrkan.nu. Läs mer om stipendiet. 
 
Nytt koncept för ungdomskörfest 
Under 2021 och 2022 för vi ihop två ungdomskörfester till en helhet med två fristående delar.  
I höst kan alla ungdomskörer delta från sina respektive hemorter. Kostnaden är 500 kr per  
kör. Anmälan görs i augusti och körledaren deltar på en digital körledarträff den 9 september,  
då upplägget gås igenom. Hela kören är med den 9 oktober. Deltagande körer ska spela in  
en nyskriven sång av Linda Sandström och Katarina Stolt. Den kommer senare att visas på  
vår Youtube-kanal. Körerna ska också arbeta fram texter och förslag på repertoar inför  
ungdomskörfesten i Jönköping nästa år. Arrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund,  
Svenska kyrkan Jönköping och Sensus studieförbund och temat är tacksamhet. Läs mer 
 
Teckna 1 prenumeration – tidning till hela kören 
Årets psalmtema i tidningen Kyrkokörjournalen har rönt uppmärksamhet och upplagan ökar.  
För att fler ska kunna ta del av tidningen har vi nu ett specialerbjudande för körer. Teckna  
minst en ny årsprenumeration på Kyrkokörjournalen så får hela kören nästa nummer som  
utkommer 31 augusti helt gratis (max 25 personer). Ett extra tjockt nummer utlovas! Skicka  
din beställning med adresslista senast 17 augusti till bestallning@sjungikyrkan.nu. En   
årsprenumeration, 6 nummer, kostar 190 kr. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter.  
Under året intervjuas många människor som arbetar med psalmer på olika sätt, nya  
psalmtexter publiceras, det finns läs- och lyssningstips, en historisk psalmodyssé, läsarnas  
favoritpsalmer utses med mera. Chansen finns fortfarande att ta del av hela årets utgivning.  
Det går att köpa nummer 1-3 för bara 5 kr styck plus porto!  
 
Ny Kören som växtplats-kurs i höst   
Vårens digitala kurs Kören som växtplats blev mycket uppskattad med omkring 400  
deltagare. I höst kommer en ny omgång av kursen, med ungefär samma upplägg och  
innehåll. Det blir fyra kurstillfällen om musik, teologi, samspel, delaktighet och ledarskap  
under perioden september–november. Startdatum är 7 september. Fortbildningen vänder  
sig till yrkesgrupper inom Svenska kyrkan som på något sätt arbetar med körverksamhet i  
församling. Arrangörer är Svenska kyrkan, Sensus studieförbund, Sveriges Kyrkosångs- 
förbund och Soulful Music. Anmälan startar 7 maj. Läs mer på korensomvaxtplats.se  
 
Vintermötet tillbaka i januari 
10–12 januari är det åter dags för Vintermöte i Sigtuna. Bland talarna finns Maria Löfberg,  
Mattias Lundberg, Marie-Louise Beckman, Hans Davidsson och biskop Karin Johannesson.  
Vintermötet är en fortbildningskurs för alla som är intresserade av kyrkans musik och  
gudstjänstliv. Vintermötet består av föredrag, sång, samtal och gudstjänster. Sedan många  
år äger det rum på Sigtunastiftelsen och uppskattas av många som en god start på året.  
 
Krisen tilltar för Kyrkosångsförbundet 
Omkring 350 000 kronor mindre i kassan än ett normalår ser årets första rikskollekt till SKsf  
ut att resultera i. Det är en fjärdedel av summan 2019. Ett första möte med bland andra  
Svenska kyrkans generalsekreterare har hållits i god anda, men resulterade inte i något  
ekonomiskt stöd. SKsf hoppas fortfarande att Svenska kyrkan ska bidra med såväl kortsiktigt  
krisstöd som ett kontinuerligt anslag för att minska förbundets sårbarhet i framtiden.  
Därigenom skulle neddragningar eller i värsta fall nedläggning kunna undvikas. 
Vill du ge en gåva till Sveriges Kyrkosångsförbund går det alltid bra att göra det via  
bankgironummer 880-0617 eller Swishnummer 123 084 5222. Ange att det är en gåva. 



   
 

Aktuellt i Kör-Sverige 
 
Dirigent- och körledarkurser i Malmö 
Körförbunden som står bakom de årliga dirigent- och körledarkurserna i Malmö hoppas att  
årets kurser ska kunna genomföras 9–15 augusti. Följande kurser planeras: dirigering  
elementär och fortsättning, Master Class, barnkörledning och Anti Aging för rösten. Sista dag  
för anmälan är 31 maj (för Master Class har sista datum passerats). Läs mer 
 
Körsångens dag 4 september 
Sveriges Körförbund har lanserat den 4 september som Körsångens dag, som ett sätt att  
manifestera och glädjas över att åter kunna sjunga tillsammans i större körer igen. Under  
dagen planeras bland annat för ett livestreamat körmaraton i Stockholm och Göteborg, där  
medlemskörer i Sveriges Körförbunds regioner Öst och Väst inbjuds att medverka.  
Körer över hela landet uppmuntras att göra flashmobs och sjunga på gator och torg denna  
dag. I Facebookgruppen Körsångens Dag kan körer ladda upp klipp från sina aktiviteter.  
Sveriges Körförbund har startat ett samarbete med Hjärnfonden kring forskning om sång och  
hälsa, och under dagen kommer en insamling till detta arbete att göras. Läs mer 
 
 

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund  

Alla fysiska evenemang är preliminära. Läs mer om aktiviteterna på sjungikyrkan.nu. 

9 maj Gosskörernas dag, på Svenska kyrkans gosskörsförenings Facebooksida 
10 maj Hållbara kyrkomusiker – vad händer efter pandemin (digitalt) 
10 maj Sista dag lämna förslag på barnkörstipendiater till förbundsstyrelsen 
11 maj  Kyrkokörjournalen nr 3 utkommer 
25 maj  Samtalsforum Sjungande barn (digitalt) 
8 juni Hållbara kyrkomusiker: inspirationsföreläsningar (digitalt) 
16 juli Sista dag för delförbunden att nominera barnkörstipendiater 
9–15 aug  Dirigent- och körledarkurser i Malmö 
26–29 aug Nordiskt kyrkomusiksymposium i Helsingfors nks2020.fi 
31 aug Kyrkokörjournalen nr 4 utkommer 
7 sep Distanskurs: Kören som växtplats, första kurstillfället av fyra 
9 sep Körledarträff inför ungdomskörfest (digitalt) 
16 sep  Samtalsforum Sjungande barn (digitalt) 
9 okt  Ungdomskörfest – deltagande på hemmaplan 
16–17 okt Barnkörfest i Linköping 
19 okt Kyrkokörjournalen nr 5 utkommer 
21 okt  Samtalsforum Sjungande barn (digitalt) 
12–13 nov Förbundsstämma i Höör 



18 nov Samtalsforum Sjungande barn (digitalt) 
7 dec  Kyrkokörjournalen nr 6 utkommer 
10–12 jan Vintermöte i Sigtuna 
25–29 maj 2022 Nordisk kyrkosångsfest i Visby, nksf2022.se 
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 
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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 
 


