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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
Lindströmstipendiet till Landgren
Birgitta Landgren, kyrkomusiker i Stensjökyrkan i Mölndal, har tilldelats 2021 års stipendium
från Curt Lindströms minnesfond. ”Hon låter sina korister sjunga brett ur kyrkans sångskatt
och ger dem glädjen att upptäcka den fantastiska rikedom som kyrkan äger i sin lovsång till
Gud” står det bland annat i motiveringen. Stipendiet delades ut 12 november, i samband
med Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsstämma i Höör.

Tre nya i förbundsstyrelsen
Under förbundsstämman i november valdes tre nya ledamöter in i förbundsstyrelsen:
Anna Kjellin, Ann-Sofie Gribel och Erik Tibell. Omvalda blev Peter Lundborg, ordförande,
Felicia Glimmergård, Per Larsson, Lars Lind, Sven Milltoft, Hanna Åberg, Lars Åberg och
Jonas Östlund. Till förbundsordförande omvaldes biskop Åsa Nyström. Valberedningen,
som även den är vald till förbundsstämman 2023, utgörs av Anders Wälimäki (samman
kallande), Inga-Lill Gustafsson och Simon Urbán.

Ungdomskörssatsning
Många glada tillrop blev det under förbundsstämman till förbundsstyrelsens planer på en
storsatsning på ungdomskörsverksamhet. Avsikten är att Nationella Ungdomskören ska
kompletteras med regionkörer. Alla körernas kalendrar ska samordnas, så att det blir möjligt
för körsångare att vara med både på församlings-, region- och nationell nivå. En grupp
kommer nu att gå vidare med att bland annat söka finansiärer för uppbyggnaden av körerna.

Nytt uruppförande i Youtube-kanalen
Musikvideon Alltid i din hand är resultatet av Ungdomskörfest 2021. Den finns nu på vår
Youtube-kanal. Sången är skriven av Linda Sandström och arrangerad av Kristin Stenerhag.
För inspelningen står deltagande körer i ungdomskörfesten – som sjöng in på hemmaplan –
samt solister och instrumentalister från Jönköping. Musikvideon är gjord av Josef Sjöblom.
Sången ges ut i notform på Gehrmans musikförlag och ingår i Sensus notabonnemang som
kommer omkring jul. Lagom till 1 advent kommer också en adventskonsert att läggas ut på
kanalen. Den spelades in i Umeå stads kyrka i fjol och visades över 100 000 gånger inom
ramen för Svenska kyrkans satsning på digitala konserter i juletid.

Medalj till 1 advent – beställ nu!
Medaljen och plaketterna Musica Sacra är ett fint sätt att uppmärksamma och tacka
trogna körsångare. Ofta delas medaljer ut högtidligt på 1 advent. Nu är det hög tid att
beställa om medaljerna ska komma fram i tid till denna dag. Beställ senast 18 november,
så ska det gå. bestallning@sjungikyrkan.nu.

Hög tid anmäla sig till Vintermötet
10–12 januari är det dags för ett nytt 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. Den innehåller föredrag, sång, samtal och gudstjänster under tre
dagar med helpension på Sigtunastiftelsen. Sista dag för anmälan är 22 november.

Fler samtal om sjungande barn
Den 18 november är det dags för årets sista samtal om sjungande barn. Då är Susanne
Rydén, preses i Kungliga Musikaliska Akademin talare. Anmäl dig här. Sjungande barnsamtalen är ett digitalt personalrum om sång, barn och församling och äger alltid rum kl 10–
11.15. Samtalen fortsätter i vår: 25 januari, 24 februari, 22 mars och 28 april. Inom ramen för
arbetet med sjungande barn som SKsf driver tillsammans med Sensus gjordes i våras en
argumentationsguide för barn- och ungdomskörer.

Barnkörfest i Linköping i mars
För andra gången har barnkörfesten flyttats fram, från oktober 2020, via oktober 2021. Våren
2022 tror vi att det blir en kanonfin barnkörfest i Linköping. Nytt datum är 26–27 mars.
Barnkörfest arrangeras för deltagare mellan 9 och 13 år. Läs mer på sensus.se/korfest.
Under barnkörfesten ska stipendier delas ut till dels en barnkör, dels en barnkörledare. Sista
dag att föreslå stipendiater är 26 december, mejla till info@sjungikyrkan.nu.

Liturgikkurs i Solesmes
Vartannat år arrangeras en kurs i liturgik i det franska benediktinerklostret Abbaye SaintPierre-de-Solesmes. Fjolårets kurs flyttades fram och kommer att genomföras 14–19
september 2022. Ett fåtal platser finns kvar. Präster och musiker i aktiv tjänst samt
kyrkomusik- och teologistuderande har företräde. Kyrkosångsförbundet står för hela
kurskostnaden (ej resekostnader) för två teologi- eller kyrkomusikstuderande. Sista dag för
anmälan är 19 april.

Ungdomskörfest i oktober
Tacksamhet är temat också för 2022 års ungdomskörfest. Den äger rum i Jönköping,
preliminärt 7–9 oktober, som är Tacksägelsedagen. Sången Alltid i din hand, som spelades
in av årets deltagare, kommer att finnas med i repertoaren.

Julklappstips
Behöver du julklappstips? På vår hemsida hittar du smycken och trycksaker som passar
till körsångaren. Beställ nu så hinner du få klapparna före jul. Titta in på
sjungikyrkan.nu/hem/presenttips.

Kördiplom vid terminsslutet
På vår hemsida finns kördiplom i några olika varianter för gratis nedladdning. De kan till
exempel passa bra att ge barnkören vid terminsavslutningen.

Krisstöd från Svenska kyrkan
Den akuta ekonomiska krisen för Sveriges Kyrkosångsförbund avvärjdes när Svenska
kyrkan i september beslutade att anslå ett krisstöd på 600 000 kronor. Hur mycket den
avgörande kollekten på tacksägelsedagen inbringade vet vi ännu inte, men en första
prognos säger att det lutar åt en högre kollekt än i fjol, men lägre än 2019. Vill du ge en
gåva till Sveriges Kyrkosångsförbund går det alltid bra att göra det via bankgironummer 8800617 eller Swishnummer 123 084 5222. Ange att det är en gåva.

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund
Här finns planerade aktiviteter i riks- och delförbund. Läs mer om aktiviteterna
på sjungikyrkan.nu eller respektive länk nedan.
18 nov

Samtalsforum Sjungande barn (digitalt)

4 dec

Alla körers advent, Norsjö kyrka, anmälan senast 25 nov, Luleå stifts södra ksf

7 dec

Kyrkokörjournalen nr 6 kommer ut

26 dec

Sista dag att föreslå barnkörstipendiater

10–12 jan Vintermöte i Sigtuna
14 jan

Frukostmöte kring gossars sång, via zoom, Svenska kyrkans gosskörsförening

25 jan

Samtalsforum Sjungande barn (digitalt)

29–30 jan Jubilatedagar, Sala, Västerås stifts kyrkosångsförbund
1 feb

Kyrkokörjournalen nr 1 kommer ut

24 feb

Samtalsforum Sjungande barn (digitalt)

22 mars

Kyrkokörjournalen nr 2 kommer ut

22 mars

Samtalsforum Sjungande barn (digitalt)

25–27 mars Flickkörfestival, Stiftsgården i Rättvik, Västerås stifts ksf
26–27 mars Barnkörfest i Linköping
5 april

Ordförandemöte, digitalt

28 april

Samtalsforum Sjungande barn (digitalt)

10 maj

Kyrkokörjournalen nr 3 kommer ut

13–14 maj Gregorianskt dygn i Vadstena, Laurentius Petri Sällskapet
26–29 maj Gosskörsfestival i Rättvik, Svenska kyrkans gosskörsförening
28–29 maj Haydns Skapelsen med rep innan, Sundsvall och Kramfors, Västernorrlands ksf
14–19 sep Liturgikkurs i Solesmes
7–9 okt

Ungdomskörfest i Jönköping

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

