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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
Seminarieserien Hållbara körledare fortsätter
Seminarieserien om hållbara körledare fortsätter med sex tillfällen under hösten: 24 aug, 8
och 20 sep, 5 och 18 okt samt 10 nov. Seminarierna pågår alltid digitalt mellan 10 och 11:30
och innehåller inspel på ett tema samt samtal i grupp. 24 augusti, med temat ”att börja i sig
själv”, medverkar Kjell Fagéus, och Katarina Solén Hiller. Hållbara körledare är ett samarbete med Kyrkomusikernas Riksförbund, Föreningen Sveriges Körledare och Sensus.
Anmälningslänk finns i kalendariet på sjungikyrkan.nu.

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. Det blir fyra kurstillfällen om musik,
teologi, samspel, delaktighet och ledarskap: 7 och 22 sep, 13 okt och 11 nov. Fortbildningen
vänder sig till yrkesgrupper inom Svenska kyrkan som på något sätt arbetar med
körverksamhet i församling. Arrangörer är Svenska kyrkan, Sensus studieförbund, Sveriges
Kyrkosångsförbund och Soulful Music. Anmälan senast 27 aug garanterar plats. Läs mer
på korensomvaxtplats.se

Sjungande barn-satsning med samtal och argumentationsguide
SKsf driver tillsammans med Sensus ett särskilt arbete om sjungande barn. I maj gjordes en
argumentationsguide för barn- och ungdomskörer. Vi bjuder också in till
”digitalt personalrum” om sång, barn och församling: 16 sep, 26 okt och 18 nov. Länk till
anmälan kommer i kalendariet på hemsidan.

Uruppföranden i ny Youtube-kanal
I juni lanserades Sveriges Kyrkosångsförbunds Youtube-kanal. Premiärvisningarna var
uruppföranden av vinnarstyckena i förbundets tonsättartävling 2020, skrivna av Ida Fahl,
Agneta Sköld och Christina Varenius. De sjöngs in av ensembler från Umeå stads kyrka.
Under hösten planeras för två nya uruppföranden: ett beställningsverk av Andreas
Söderberg som också spelas in i Umeå och ett stycke av Linda Sandström som sjungs in av
deltagarna i höstens ungdomskörfest.

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.

Nytt koncept för ungdomskörfest
Under 2021 och 2022 för vi ihop två ungdomskörfester till en helhet med två fristående delar.
I höst sker deltagandet från respektive hemorter. Kostnaden är 500 kr per kör. Anmälan görs
senast 31 aug och körledaren deltar på en digital körledarträff 9 sep. Hela kören är med 9
okt. Deltagarna ska spela in en nyskriven sång av Linda Sandström samt arbeta med
repertoar inför ungdomskörfesten i Jönköping nästa år. Arrangörer är SKsf, Svenska kyrkan
Jönköping och Sensus studieförbund och temat är tacksamhet. Läs mer

Motionera till förbundsstämman
I november är det dags för Sveriges Kyrkosångsförbund att hålla förbundsstämma. Alla
delförbund har rätt att skicka in motioner till stämman. Motioner skickas till
ekonomi@sjungikyrkan.nu senast två månader före stämman, det vill säga 12 september.

Vintermötet tillbaka i januari
10–12 januari blir det Vintermöte i Sigtuna. Bland talarna finns Maria Löfberg, Mattias
Lundberg, Marie-Louise Beckman, Hans Davidsson, Karin Thorén och biskop Karin
Johannesson. Vintermötet är en fortbildningskurs för alla som är intresserade av kyrkans
musik och gudstjänstliv och består av föredrag, sång, samtal och gudstjänster.

Fortsatt kritisk ekonomi
Osäkerheten kring Sveriges Kyrkosångsförbunds ekonomi är fortfarande stor. Förbundet
väntar på svar från Svenska kyrkans kyrkostyrelse på en förfrågan om krisstöd. På
tacksägelsedagen är det rikskollekt till SKsf och vi vill uppmuntra till en rik kollekt denna dag.
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.

Nordisk kyrkosångsfest ställs in, noter ges ut
På grund av Kyrkosångsförbundets krisande ekonomi har Nordisk kyrkosångsfest 2022 i
Visby ställts in. Ett resultat finns ändå av planeringen av kyrkosångsfesten: På Gehrmans
förlag finns nu utgivet arrangemang av Per Gunnar Petersson till tre nordiska psalmer, från
Färöarna, Norge och Sverige. Översättningar har gjorts av Marita Sköldberg.

Aktuellt i Kör-Sverige
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 och
körer över hela landet uppmuntras att göra flashmobs och sjunga på gator och torg. 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

Inga nya kör-rekommendationer
Sveriges Kyrkosångsförbund arbetar, tillsammans med Sveriges Körförbund, Föreningen
Sveriges Körledare, UNGiKÖR och Equmeniakyrkans sångarförbund, för att körverksamhet
ska kunna startas under smittsäkra former. I början av september kommer representanter
från förbunden och Folkhälsomyndigheten sammanträda och efter det hoppas vi kunna ge
konkret vägledning inför höstens körverksamhet. Tills vidare hänvisar vi till ”tips och råd” från
förra hösten samt den information som FHM uppdaterade i april om Kör-, musik- och
orkesterverksamhet under covid-19.

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund
Alla fysiska evenemang är preliminära. Läs mer om aktiviteterna på sjungikyrkan.nu.
24 aug

Hållbara körledare: Att börja i sig själv (digitalt)

26–29 aug Nordiskt kyrkomusiksymposium i Helsingfors nks2020.fi
31 aug

Kyrkokörjournalen nr 4 utkommer

3 sep

Gosskörsledarfrukost, Svenska kyrkans gosskörsförening, länk

4 sep

Körsångens dag

7 sep

Distanskurs: Kören som växtplats, första kurstillfället av fyra

8 sep

Hållbara körledare: Kollegialt nätverkande (digitalt)

9 sep

Körledarträff inför ungdomskörfest (digital)

16 sep

Samtalsforum Sjungande barn (digitalt)

20 sep

Hållbara körledare: Terminsstarten (digitalt)

22 sep

Distanskurs: Kören som växtplats, kurstillfälle 2

1–2 okt

Gregorianskt dygn i Vadstena, LPS, anmälan senast 5 sep

5 okt

Hållbara körledare: Balans och arbetsrätt (digitalt)

9 okt

Ungdomskörfest – deltagande på hemmaplan

10 okt

Tacksägelsedagen med rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund

13 okt

Distanskurs: Kören som växtplats, kurstillfälle 3

16–17 okt Barnkörfest i Linköping
18 okt

Hållbara körledare: Långsiktig planering (digitalt)

19 okt

Kyrkokörjournalen nr 5 utkommer

26 okt

Samtalsforum Sjungande barn (digitalt)

8 nov

Gosskörsledarfrukost, Svenska kyrkans gosskörsförening

10 nov

Hållbara körledare: Kris och konflikthantering (digitalt)

11 nov

Distanskurs: Kören som växtplats, sista kurstillfället

12–13 nov Förbundsstämma i Höör
18 nov

Samtalsforum Sjungande barn (digitalt)

7 dec

Kyrkokörjournalen nr 6 utkommer

10–12 jan Vintermöte i Sigtuna
19–21 maj 2023 Vuxenkörfest i Halmstad
16–18 juni 2023 Vuxenkörfest i Umeå
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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

