
 
  

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 
 
Körevenemang med digital hjälp 
Det finns idéer till ett par digitala körevenemang i Sveriges Kyrkosångsförbunds regi 
framöver. Ännu är inget beslutat, men håll utkik på vår hemsida eller Facebook för  
mer information. Sannolikt kan en eller annan julsång bli inblandad.   
 
Ida Fahl vann tonsättartävlingen 
Sveriges Kyrkosångsförbunds tonsättartävling handlade om att få fram ny körmusik för  
kyrkoåret. Tre vinnande bidrag valdes ut. Förstapris gick till Ida Fahl, organist i Förlösa- 
Kläckeberga församling utanför Kalmar. Vinnarstycket Jag sjunger om din storhet är skrivet  
för SA eller SATB och orgel. Texten kommer från Ps 145:1–7, som läses 2 söndagen i  
påsktiden. Andra pris gick till Agneta Sköld, tidigare domkyrkoorganist i Västerås domkyrka.  
Natten skall vika, för SATB a cappella, är skrivet för julnatten till texten från Jes 9:1–2.  
Bakom tredjepriset står flöjtisten Christina Varenius, Linghem. Vilket djup av rikedom är  
skrivet för SSA och piano, till en episteltext till Heliga Trefaldighets dag, Rom 1:33-36. 
Planen var att styckena skulle framföras under Vuxenkörfest 2021 i Halmstad och Umeå.  
De kommer att ges ut på Wessmans Musikförlag. 
 
Kurser med körpedagogen 
Sveriges Kyrkosångsförbunds nationella körpedagog Lovisa Kronstrand Alinder är i full gång  
med kursverksamhet. Det finns nu ett utbud av kurser som det går att anlita Lovisa för. Som  
enskild person går det också att anmäla sig till de kurser som finns i kalendariet på  
sjungikyrkan.nu. Höstens kurser sker på distans. 
 
Körfest(er) flyttas fram 
Barnkörfesten i Linköping som skulle ha arrangerats i oktober flyttas fram. Planen är att ha  
motsvarande körfest nästa höst i stället. Inom kort hoppas vi kunna meddela ett nytt datum.  
Eftersom körfesten flyttas fram senareläggs också utdelandet av årets barnkörstipendium. 
Beslut om Vuxenkörfest 2021 kommer att fattas senast i oktober. Eventuellt flyttas kör- 
festerna som är planerade att äga rum i Halmstad i maj och Umeå i juni till 2022 eller 2023. 
Senast nästa höst hoppas vi att vi kan återgå till mer normal verksamhet och vi tror att  
ungdomskörfesten i Jönköping kan arrangeras i oktober nästa år som planerat. 
Alla körfester som är på gång finns 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  
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samarbete med Sensus studieförbund och lokala församlingar. Givetvis kommer information  
om eventuellt framflyttade körfester också att finnas på sjungikyrkan.nu. 
 
Snart kommer boken 
Sveriges Kyrkosångsförbunds stora körinventering är nästan i hamn. Bokmanuset är nu  
i korrekturstadiet och kommer snart att skickas till tryck. Boken är både en grundlig  
forskningsrapport och en lättillgänglig bok för en bred kultur- och kyrkintresserad allmänhet.  
Den är fullspäckad med fakta, tabeller, citat, bilder och reflektioner och ger många uppslag  
för diskussioner om kyrkans körer. Boken kommer att kosta 230 kronor, men med  
mängdrabatt samt rabatt för Kyrkokörjournalens prenumeranter. Läs mer om prenumeration.  
Planen är fortfarande att det blir ett boksläpp i Uppsala den 12 november, men ett mindre  
sådant. Förmodligen finns det endast plats för särskilt inbjudna gäster.  
 
Nätverk för ungdomskörledare 
SKsf:s nationella körpedagog Lovisa Kronstrand Alinder ligger i startgroparna för ett nätverk  
för ungomskörledare. Vill du vara med? Skicka då din e-postadress till  
lovisa@sjungikyrkan.nu. 
 
Vi hoppas på funktionärskonferens 
Vartannat år anordnar SKsf en konferens för funktionärer i delförbundens styrelser. I år är  
den planerad till 13–14 november. Vi hoppas fortfarande kunna genomföra konferensen,  
med begränsat antal deltagare. Mer information kommer direkt till delförbunden.  
 
Stöd Kyrkosångsförbundet ekonomiskt 
Större delen av Sveriges Kyrkosångsförbunds intäkter kommer från den årliga rikskollekten  
på Tacksägelsedagen. I år, då antalet kyrkobesökare är begränsat och kollekt inte alltid tas  
upp, vädjar vi till alla att göra insatser för att trygga Kyrkosångsförbundets framtid. 
Rikskollekten på Marie bebådelsedag, då hälften av kollekten tillföll SKsf, inbringade i år  
ungefär hälften så mycket pengar som de senaste åren. Minskade utgifter i och med  
inställda och framflyttade evenemang och resor väger ungefär upp för denna minskning,  
men en halverad kollekt på Tacksägelsedagen skulle försätta förbundet i en mycket svår  
situation. 
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 
 
Tips & råd i coronatider 
Fem körförbund, däribland Sveriges Kyrkosångsförbund, har tillsammans tagit fram de tips  
och råd för körsång i coronatid som lades ut i körförbundens digitala kanaler den 26 augusti.  
Det fyrsidiga dokumentet med råd om allt från lokaler till kommunikation utgår från  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om körsång som kom den 13 augusti. De är  
tänkta att ge stöd och skapa större trygghet för alla inblandade. Läs och ladda ner  
dokumentet här eller från sjungikyrkan.nu. 
 
  
 



Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund  
inklusive arrangemang i delförbunden dit alla är välkomna  
Alla evenemang är förstås preliminära i dessa osäkra tider.  
1 sep Nytt nummer av Kyrkokörjournalen 
22 sep Distanskurs: Ung Musikplats med Lovisa Kronstrand Alinder 
8 okt Distanskurs: Lär din barnkör läsa noter med Lovisa Kronstrand Alinder  
11 okt Rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund 
13 okt Nytt nummer av Kyrkokörjournalen 
23–25 okt Nationell danshelg på Åh stiftsgård (Psalto – Kristna Dansgemenskapen i 
Sverige) 
12 nov Boksläpp om resultatet i körinventeringen, Uppsala 
13–14 nov Funktionärskonferens i Uppsala 
2 dec Nytt nummer av Kyrkokörjournalen 
10 dec Distanskurs: Barnkör – vardagen och visionerna med Lovisa Kronstrand Alinder 
14–16 maj 2021 Vuxenkörfest i Halmstad. Flyttas eventuellt fram 
18–20 juni 2021 Vuxenkörfest i Umeå. Flyttas eventuellt fram 
8–10 okt 2021 Ungdomskörfest i Jönköping 
Hösten 2021 Barnkörfest i Linköping 
25–29 maj 2022 Nordisk kyrkosångsfest i Visby, info inom kort på nksf2022.se 
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 


