Välkommen till nyhetsbrevet
Sveriges Kyrkosångsförbunds nyhetsbrev kommer ut fyra gånger per år.
Välkommen att prenumerera! Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som du tror är intresserade.

Aktuellt i Sveriges Kyrkosångsförbund
Några platser kvar till Vintermötet

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Vintermötet i Sigtuna 9–11 januari.
Välkommen att starta det nya året med två inspirerande och samtidigt vilsamma dygn i den
härliga miljön på Sigtunastiftelsen. Allra sista dag för anmälan är 27 november – om platserna
inte tagit slut innan dess. Läs mer och anmäl dig.

Supererbjudande på Kyrkokörjournalen

Den 6 december kommer årets sista Kyrkokörjournalen ut, med artiklar om bland annat hur
många körsångare som finns i Sverige, vad som händer när Svenska kyrkans psalminsamling
stänger vid nyår och Ellinor Wimans alla tonsättningar till de nya psalmtexterna i Körjournalen
2021. Och så avslöjas vilka som är Sveriges morgonpiggaste kyrkokörsångare. Lösnummerpriset
är 40 kronor, ordinarie helårsprenumeration (6 nr) kostar 190 kr. Inför nästa år finns ett
supererbjudande: Halva priset för hela kören under hela 2023. Faktureringsadressen ska vara
samma för alla men själva tidningen kan skickas antingen till en gemensam adress eller till varje
mottagare. Beställ senast den 16 januari på bestallning@sjungikyrkan.nu. Passa på att ge en
högst körsångarrelevant julklapp! Om du vill ge bort något fysiskt går det bra att skriva ut ett
gåvokort från vår hemsida.

Vuxenkörfest i Halmstad och Umeå

Den 1 december öppnar anmälan till nästa års Vuxenkörfest i Halmstad. Körfesten äger rum 19–
21 maj. Fyra veckor senare är det en motsvarande körfest i Umeå, till den öppnar anmälan 10
januari. Repertoaren är densamma och programmet liknande på båda orterna. Den lokala
prägeln sitter i de ack så viktiga detaljerna. All information och länk till anmälan finns på
sensus.se/korfest.

Ungdomskörfester runtom i landet

Arbetet med SKUR – Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomsarbete Riks&Region – fortskrider.
Under våren är flera körfester inplanerade i regionerna och i månadsskiftet september–oktober
är det åter dags för en nationell ungdomskörfest. Denna gång äger den rum i Sundsvall. Även
några av regionernas körfester är öppna för ungdomskörer från andra håll i landet. De
regionevenemang som finns i kalendariet nedan är ”riksmärkta”, ett begrepp som
Kyrkosångsförbundet nu lanserar.

Snart firar vi 100

Den 27 januari 2025 fyller Sveriges Kyrkosångsförbund 100 år, vilket ska uppmärksammas på
många sätt, med inriktningen att hela Kyrkokör-Sverige ska fira under ett helt år. Hösten 2024
kommer Årsboken för Svenskt Gudstjänstliv att ha Sveriges Kyrkosångsförbund som tema och 1
advent drar det kyrkoårslånga jubileumsfirandet igång på riktigt. En tonsättartävling kommer
att utlysas i samarbete med Gehrmans Musikförlag och musik som tidigare har tagits fram
kommer att användas på olika sätt. Bland annat planeras för att 100 körer ska framföra 100
körstycken från 100 år i våra sociala medier. Tre söndagar blir särskilda firardagar:
kyndelsmässodagen, påskdagen och tacksägelsedagen. Den stora körfesten väntar förbundet
med till 2027, då det är 100 år sedan den första rikskyrkosångshögtiden hölls.

Ny medlem i förbundet

Svenska kyrkan Los Cristianos Teneriffa är ny medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. Sedan
förbundet 2019 beslutade att öppna för direktmedlemskap för körverksamheter i Svenska
kyrkan i utlandet har fyra utlandsmedlemmar tillkommit. Förutom församlingen i Teneriffa
handlar det om Svenska kyrkan i Wien och i Norge samt Skandiviska kyrkan i Cypern.

Tack för rikskollekten!

Stort tack för all sång och insamlade medel till Sveriges Kyrkosångsförbundet på
tacksägelsedagen. Prognosen pekar på att rikskollekten i Svenska kyrkan denna dag inbringade
ungefär lika mycket som 2021, det vill säga cirka 1,2 miljoner kronor.

Aktuellt i Kör-Sverige
Gemensamt upprop för körsången

Den 1 september spred de fem körförbund som utgör Körliv i samverkan ett upprop om
körsångens viktiga roll i samhället och att den behöver värnas och främjas. Uppropet, inklusive
kontaktuppgifter till de olika körförbunden, finns bland annat i nyhetsflödet på sjungikyrkan.nu

Var med i körförbundets julkalender

Om din kör är snabb har ni chansen att vara med i Sveriges Körförbunds julkalender.
Julkalendern finns på förbundets Facebook och hemsida, där det går att läsa mer. Skicka en
julhälsning eller en bild, sjung en sång eller dela ett konsertevenemang. Alla är körer är
välkomna att skicka in bidrag, men körförbundets medlemmar har förtur. Senast 24 november
måste bidraget vara inskickat.

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund
Här finns ”riksmärkta” aktiviteter i riks- och delförbund samt SKUR-regioner, som alla är
välkomna till. Läs mer om riksförbundets aktiviteter på sjungikyrkan.nu och övriga på
respektive länk nedan.
6 dec

Kyrkokörjournalen nr 6 kommer ut

2023
6 jan

Carols vid Betlehem, Karlstads domkyrka, Karlstads stifts kyrkosångsförbund

9–11 jan

Vintermöte i Sigtuna

27–29 jan

Ungdomskörläger i Nybro, SKUR Öst

7 feb

Kyrkokörjournalen nr 1 kommer ut

25 feb
Kördag i Nora, Kramfors, ”Vi har vårt ursprung”, Västernorrlands
kyrkosångsförbund
18 mars

Dansdag i Varberg, Psalto – Kristna Dansgemenskapen i Skandinavien

25 mars
Kördag i Gudmundrå, ”Vi har vårt ursprung”, Västernorrlands
kyrkosångsförbund
28 mars

Kyrkokörjournalen nr 2 kommer ut

21–23 april Flickkörfestival i Rättvik, SKUR Mitt
22 april

Kördag i Selånger, ”Vi har vårt ursprung”, Västernorrlands kyrkosångsförbund

7 maj

Gosskörernas Dag, hela landet

12–13 maj Gregorianskt dygn i Vadstena, Laurentius Petri Sällskapet
13 maj

Barnkördag, Stiftsgården Stjärnholm, Strängnäs stifts kyrkosångsförbund

16 maj

Kyrkokörjournalen nr 3 kommer ut

18–21 maj Gosskörsfestival i Rättvik, Svenska kyrkans gosskörsförening
19–21 maj Vuxenkörfest i Halmstad
16–18 juni Vuxenkörfest i Umeå
17–18 juni Barnkörläger i Örnsköldsvik, Västernorrlands kyrkosångsförbund
5 sep

Kyrkokörjournalen nr 4 kommer ut

13–18 sep Liturgikkurs i Solesmes
22–24 sep Gosskörsfestival på Tallnäs stiftsgård, Svenska kyrkans gosskörsförening
29 sep–1 okt
24 okt

Nationell ungdomskörfest i Sundsvall

Kyrkokörjournalen nr 5 kommer ut

10–11 nov Förbundsstämma, plats ännu ej klart
12 dec

Kyrkokörjournalen nr 6 kommer ut

__________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________

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

