
 
  

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 
 
Nu finns boken! 
Boken om den stora körinventering som Sveriges Kyrkosångsförbund gjort under 2019–2020 
är nu klar. Vi älskar att sjunga! av Ragnar Håkanson och Marita Sköldberg 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. En perfekt julklapp till körsångare! 
Boken kostar 230 kronor, men med mängdrabatt samt ytterligare rabatt för 
Kyrkokörjournalens prenumeranter. Boken beställs från Wessmans musikförlag.  
 
Psalmkonsert 1 advent 
På första advent, 29 november kl 18, anordnar Sveriges Kyrkosångsförbund en digital 
psalmsångskonsert i samarbete med Svenska kyrkans kultursatsning 2020 och Luleå stifts 
södra kyrkosångsförbund. En kör med musiker kommer att sjunga i Umeå stads kyrka under 
ledning av förbundsdirigent Jonas Östlund och alla som vill hänga på kan göra det via sin 
dator hemifrån, eller kanske i mindre körgrupper. Konserten kommer sedan att finnas kvar 
på Svenska kyrkans Youtube-kanal. Repertoarlista finns på sjungikyrkan.nu. 
Det krävs anmälan för att få tillgång till det körarrangemang som Jonas Östlund gjort till Carl 
Bertil Agnestigs Adventstid, som kommer att sjungas under konserten. Ange antal sångare i 
en anmälan till marita@sjungikyrkan.nu så får du noten mejlad till dig som pdf. 
 
Seminarium om Kören som växtplats 
Den 16 november bjuds kyrkomusiker, präster och pedagoger in till ett digitalt 
eftermiddagsseminarium under rubriken ”Kören som växtplats”. Rådande situation berörs 
men fokus ligger på körens betydelse i våra församlingar i ett större och längre perspektiv.  
Christian Schultze, organist i S:t Johannes kyrka i Malmö, och Diane Clayton-White, 
körledare, doktor i komposition och vocal consultant medverkar. 
Dagen introduceras och hålls samman av körledare och initiativtagare Jonas Engström. 
Boken Vi älskar att sjunga! som är resultatet av Sveriges Kyrkosångsförbunds tvååriga 
inventeringsarbete kommer också att presenteras. 
Arrangörer: Lunds stift, Sensus studieförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, Soulful Music 
och Svenska Gospelverkstaden 
Anmälan senast 13 november garanterar plats. Kostnaden 200:- faktureras av Sensus. 
Detaljerad information och anmälan  
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Föreläsningar om Anti-aging 
Eftersom årets Dirigent- och körledarkurser i Malmö blev inställda på grund av pandemin, 
vill arrangörerna istället ge möjlighet till inspiration och kompetensutveckling genom en 
miniserie av föreläsningar på temat Anti-aging för rösten. De tre föreläsningarna är 
kostnadsfria och genomförs via Zoom. Lärare är Susanne Carlström. Datum är 19 och 26 
november samt 10 december, en timme per tillfälle. Du deltar vid alla tre tillfällen.  
Arrangörer: Körcentrum Syd, Sveriges Körförbund, UNGiKÖR, Sveriges Kyrkosångsförbund, 
Föreningen Sveriges Körledare och Sensus 
Mer info och anmälan hos Sensus. 
 
Bra klappar för körentusiaster  
Boken Vi älskar att sjunga! är inte den enda julklappen som Sveriges Kyrkosångsförbund 
erbjuder. På förbundets hemsida finns både smått och gott till försäljning. Olika smycken 
med g-klav och det lilla körsångarhäftet Sjung i kyrkan – en tongivande liten guide vill vi 
särskilt tipsa om. En prenumeration på Kyrkokörjournalen är en klapp som räcker hela året. 
 
Ekonomisk kris för Kyrkosångsförbundet 
Större delen av Sveriges Kyrkosångsförbunds intäkter kommer från den årliga rikskollekten  
på Tacksägelsedagen, en mindre del från den halva rikskollekten på Marie bebådelsedag. I 
år, med begränsat antal kyrkobesökare, ser kollekterna ut att inbringa ungefär hälften av vad 
de brukar göra. Vi vädjar därför till alla att göra insatser för att trygga Kyrkosångsförbundets 
framtid. 
Minskade utgifter i och med inställda och framflyttade evenemang och resor väger upp för en 
mindre del av den minskade kollekten, men prognosen ser ut att bli över en halv miljon 
kronor i förlust i år, vilket är mycket pengar för en liten organisation. 
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. 
 
Kurser med körpedagogen 
Sveriges Kyrkosångsförbunds nationella körpedagog Lovisa Kronstrand Alinder leder kurser 
främst för körledare. Det finns 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. Kurser kan ske både på plats och digitalt. 
Lovisa ligger också i startgroparna för ett nätverk för ungomskörledare. Vill du vara med? 
Skicka då din e-postadress till lovisa@sjungikyrkan.nu. 
 
Körfest(er) flyttas fram 
Barnkörfesten i Linköping som skulle ha arrangerats i oktober i år har flyttats fram till 
motsvarande helg nästa höst, det vill säga 16–17 oktober.  
2021 års vuxenkörfester har flyttats till motsvarande helger om två år. Körfesten i Halmstad 
planeras till Kristi himmelsfärdshelgen 19–21 maj 2023 och den i Umeå till 16–18 juni. 
Vi hoppas 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. 
Körfesterna arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund och lokala församlingar. 
Givetvis kommer information om eventuellt framflyttade körfester också att finnas på 
sjungikyrkan.nu. 
 
  
 



Aktuellt i Kör-Sverige 
 
Tips & råd i coronatider 
Fem körförbund, däribland Sveriges Kyrkosångsförbund, tog i början på hösten 
tillsammans fram de tips och råd för körsång i coronatid som finns på körförbundens olika 
digitala kanaler.  
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. 
 
  
 

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund  
Alla fysiska evenemang är förstås preliminära i dessa osäkra tider.  
16 nov Seminarium: Kören som växtplats 
17 nov Distanskurs: Ung musikplats 
19 nov, 26 nov och 10 dec Föreläsningar om Anti-aging, för körledare  
29 nov Digital psalmsångskonsert 
2 dec Nytt nummer av Kyrkokörjournalen 
10 dec Distanskurs: Barnkör – vardagen och visionerna  
8–10 okt 2021 Ungdomskörfest i Jönköping 
16–17 okt 2021 Barnkörfest i Linköping 
25–29 maj 2022 Nordisk kyrkosångsfest i Visby, repertoaren finns nu på nksf2022.se 

19–21 maj 2023 Vuxenkörfest i Halmstad 
16–18 juni 2023 Vuxenkörfest i Umeå 
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 


