Nyhetsbrev april 2020

Corona, corona, corona…
Vi möts dagligen av direktiv kring hur vi ska förhålla oss till covid-19. Och de nya direktiven får konsekvenser.
För Svenska kyrkan, och kanske främst körverksamheten, innebär de nya riktlinjerna en stor omställning.
Körrepetitioner och framträdanden ställs in i en gigantisk omfattning. I vårt sammanhang är den
gosskörsfestival som många av oss har sett fram emot flyttad ett år framåt.
Coronapandemin är förstås en katastrof totalt sett. Men kan det finnas någonting positivt med den? Jag tror
det. I nuläget är samhället inte likgiltigt utan vidtar ordentliga åtgärder. Likaså kyrkan och dess
musikverksamhet tar sitt ansvar att försöka begränsa spridningen. Vi har också fått höra hur enskilda
personer köpt engångshandskar och skänkt till sjukhusen som har brist, människor har lämnat matkassar till
äldre som inte har vågat ge sig ut på grund av rädsla för smitta. Människor tar ansvar för sina medmänniskor.
Så må den här coronapandemin påminna oss om ansvartagande och engagemang även när det sedan blir
vanlig vardag! Ett sätt för oss körvänner att ta ansvar när det här har lagt sig är att gå på varandras
körframträdanden vid konserter och gudstjänster. Så kan vi stötta varandra när vi ska få igång en
välfungerande körverksamhet igen.
Ta hand om er i dessa tider.
Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.
Kalendarium på hemsidan
Vi vill nu be er att använda nedanstående mall när ni skickar in info om era framträdanden. Detta för att göra
arbetet med vårt fina kalendarium smidigare och för att kunna erbjuda ett mer utförligt kalendarium.
Tack på förhand!
• Veckodag och datum
• Rubrik
• Klockslag och plats
• Brödtext/medverkande etc.
Exempel:
Fredag 15 december
Julkonsert
17.00 Mumindalens domkyrka
Mumindalens gosskör
Muminpappan, dirigent samt Snusmumriken, munspel

Årsmötet
På grund av coronavirusets framfart flyttas föreningens årsmöte. Vi återkommer om tid och plats vid senare
tillfälle.
Mitt gosskörstips
https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/
I den här serien delar vi med oss av våra tips. Enkla, vardagliga, våghalsiga, lyckade samt mindre lyckade
som varning. Serien bygger på att alla hjälps åt. Skicka ditt tips till styrelsen@gosskor.se
Gå på varandras konserter och gudstjänster! När man tar del av framträdanden som andra körer har kan
man få nya perspektiv och bli inspirerad i sitt eget musikutövande.
Fredrik Unger, kyrkoherde i Bergsjö församling, gammal gosskorist.

Studieresa 2021
Res med Svenska kyrkans gosskörsförening till Valencia och Barcelona i april 2021:
https://skgf.sjungikyrkan.nu/content/files/inbjudan_skgf_studieresa_2021.pdf

Presentation av enskilda gosskorister
Text + foto senast en vecka före publicering.
Vecka
16 Storkyrkans Gosskör, Stockholm, Gregory Lloyd
18 Sofia församlings gosskör, Jönköping, Pär Hammarlund
20 Sofia Albertina Gosskör, Landskrona, Dag Videke
22 Olaus Petri gosskör, Örebro, Anna Ytterberg
24 Lunds domkyrkas gosskör, Robert Bennesh
34 Katarina kyrkas gosskör, Stockholm, Gregory Lloyd

Fredrik Unger, ledamot
fredrik.unger@svenskakyrkan.se
073-367 00 60
Svenska kyrkans gosskörsförening
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.se
htps://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening/

