
Plaketten Musica Sacra, för korister som 
redan fått Musica Sacra-medaljen.

30 år Bronsplakett med etui. 350 kronor.

40 år Silverplakett, försilvrat brons med etui. 
400 kronor.

50 år Guldplakett, förgyllt brons med etui.  
450 kronor.

0 år Förbundsnål 
Förgylld med  
kråsnål. Diameter 
14 mm, 80 kronor 

5 år Femårsnål.  
Pinmodell, försilvrad.  
Diameter 16 mm,  
120 kronor.

10 år Tioårsnål.  
Pinmodell, förgyllt brons.  
Diameter 16 mm,  
140 kronor.

Medaljen Musica Sacra, med rosett eller 
band samt etui.

20 år Koristmedalj, 31 mm, 900 kronor.
20 år Miniatyrmedalj, 16 mm, 400 kronor.
(går ej att gravera på)

20 år Dirigentmedalj, 36 mm, 1000 kronor.

Sveriges Kyrkosångsförbunds smycken och utmärkelser

Utmärkelser beställs via delförbundets kassör  
(blankett och fullständiga kriterier för utdelande på www.sjungikyrkan.nu)

Kan köpas av alla 
Körmärke            Manschettknappar  Slipsklämma Berlock 140 kr  Pin 120 kr Örhängen 330 kr
15 kr                      350 kr                         200 kr Förgylld silver Förgylld metall   Förgyllt silver
                               Förgylld emalj           Förgylld mässing

Märkesförsäljningen: Sofia Lindström, 072-727 12 12, bestallning@sjungikyrkan.nu



Sveriges Kyrkosångsförbund 
Sofia Lindström
Gryningsvägen 63
743 32 Storvreta

Härmed rekvireras till _____________________kyrkokör ansluten till________________________________________________

följande märken etc avsedda att utdelas den ____________________

Antal Art nr 
Smycken/märken (behöver inte delförbundets godkännande utan kan beställas  
  direkt från märkesansvarig på Sverigs Kyrkosångsförbund)

___ st  925 Körmärke, pinmodell á 15:-

___ st  991  Berlock, förgylld polerad äkta silver (g-klav) á 140:-

___ st  992 Pin, förgylld polerad metall (g-klav) á 120:-

___ st  993 Örhängen, förgyllt polerat äkta silver i etui á 330:-

___ st  994 Manschettknappar, förgyllda emaljerade i etui á 350:-

___ st  995 Slipsklämma, förgylld mässing i etui á 200:-

Utmärkelser (behöver delförbundets godkännande) 

___ st 920 Förbundsnål á 80:- 

___ st  930 Femårsnål á 120:-

___ st  940 Tioårsnål á 140:-

___ st  981 Miniatyrmedalj (herr) á 400:-

___ st  982 Miniatyrmedalj (dam) á 400:-

Gravyr kan beställas på följande utmärkelser :
___ st  951 Bronsplakett á 350:-

___ st  952 Silverplakett á 400:-

___ st  953 Guldplakett á 450:-

___ st 971  MUSICA SACRA 31 mm (Koristmedalj herr) á 900:-

___ st 972  MUSICA SACRA 31 mm (Koristmedalj dam) á 900:-

___ st 961  MUSICA SACRA 36 mm (Dirigentmedalj herr) á 1000:-

___ st 962  MUSICA SACRA 36 mm (Dirigentmedalj dam) á 1000:-

Priserna gäller från 6 september 2022. Porto tillkommer. 

Fullständiga kriterier för utdelande finns i ”Allmänna bestämmelser”, som finns på www.sjungikyrkan.nu under Utmärkelser. 

Det beställda sänds till _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________( OBS! fullständig adress) 

Fakturan sändes till ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

REKVISITION
Sänds till kassören i det delförbund som kören tillhör för vidare 
befordran till märkesansvarig. Gäller beställningen bara smycken 
(991–995) sänds den direkt till märkesansvarig. 

delförbund i Sveriges Kyrkosångsförbund

Regionala förbundets noteringar

Tillstyrkes 

Avstyrkes   Datum: _______________________

Delförbund _________________________________________

Genom kassör _______________________________________

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga 

___________________________ den ___ / ___ 20_____

Beställare _____________________________________

E-post ________________________________________

Telefon _______________________________________

Art nr      Mottagarens namn                   Föd år     Antal 
              tjänsteår

Kryssa i rutan om ni önskar gravyr av  
Plakett och MUSICA SACRA Pris 175:-/ 
föremål (max 25 tecken, därefter 5 kr/tecken) 

Text som önskas graveras:


