
Svenska kyrkans gosskörsförening 
Nyhetsbrev april 2021 

 
 
 
 

 
 

 

 

Gosskörsvänner! 

Att vi inte kommer att kunna genomföra årets gosskörsfestival känns fortfarande väldigt ledsamt och 

tråkigt. Men vi blickar framåt och har ett par spännande planer och aktiviteter som vi gärna vill dela 

med oss av. Först ut är en gosskörledarfrukost i april samt Gosskörernas dag i maj, följt av fler 

spännande saker som vi kommer att dela med oss av längre fram.  

 
Gosskörledarfrukost 23 april 
I ett avspänt forum får du samtala med andra (goss)körledare och funktionärer vid gosskörer. Vi 
utbyter tankar och idéer, funderingar och farhågor, inspireras och puffar varandra - både kring 
gosskörarbete i stort och kring den rådande situationen.  
 
Fixa en kopp kaffe/te och en macka och tillbringa fredagens förmiddagsfika med dina 
gosskörskompisar. Dag Videke inleder med samlande tankar. 
 
Datumet är fredagen den 23 april kl 9.30- senast 11.00 via zoom.  
Ingen anmälan krävs.  
Länk till eventet: https://lnu-
se.zoom.us/j/69586046547?pwd=VHliVFRqWjhCR3R5OW1ZRVdybjZVdz09  
 
 
Årsmöte 2021 
Årets årsmöte kommer att ske digitalt och äga rum i slutet av maj/början av juni. Separat kallelse 
kommer att skickas ut till alla medlemmar i god tid innan mötet. 
 
 
Gosskörernas dag 2021 
Vi blickar framåt mot gosskörernas dag 2021. I dagsläget vet vi inte hur restriktioner od ser ut i maj, 

men vi vill ändå manifestera pojkars sång och fira Gosskörernas dag söndagen den 9 maj. 

Filma gärna en eller två sånger med kören och skicka till vivi.boozon@gosskor.se senast tisdag 4 maj 
så ser vi till att fylla Gosskörernas dag och våra olika kanaler med skönsjungande pojkar!  
Vi hjälps åt att fylla landet med gosskörssång på gosskörernas dag!  
 
Meddela oss i styrelsen vad ni planerar så lägger vi även in det i eventet på Facebook och på 
hemsidans kalendarium. Försök gärna att uppmärksamma dagen på något sätt även om ni inte kan 
framträda. FB-evenemanget hittar ni här: https://www.facebook.com/events/319466119138262/  
 
 
Uppdatera gosskörskalendariet! 

Skicka in det som ni planerar att genomföra till styrelsen@gosskor.se.  
Använd följande mall: 
• Veckodag och datum 
• Rubrik 
• Klockslag och plats 
• Vilken gosskör 
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Stå kvar som medlem 
Vi påminner om att det är viktigt att betala medlemsavgiften för att stå kvar som medlem. Man får 
gärna vara med som enskild medlem även om man redan är medlem genom ett körmedlemskap. 

 
 
FB-grupp för gosskörledare 
Den tidigare gruppen Vi som arbetar med gosskör har nu fått ett nytt namn Gosskörsledare. Där kan vi 
dela ups and downs, hjälpa varandra med allehanda spörsmål och pepp. Det är en privat grupp, men 
kontakta styrelsen så lägger vi till dig. 
 
 
Gosskörstipset 

En serie med värdefulla tips, som vi delar med varandra! Enkla och vardagliga, våghalsiga och galna, 

lyckade och mindre lyckade. Och givetvis kan vi dela med oss av våra misstag, så att inte andra 

behöver göra dem!  

I serie hjälps vi alla åt! Skicka ett tips eller två till: styrelse@gosskor.se  

 

Fika för gemenskap 
Det sociala är etta, sången tvåa.  
Underskatta aldrig kraften av fikastunden, och den gemenskap den innebär. Vid flertalet tillfällen har vi 
i gosskören haft killar som övervägt att sluta i kören, till synes utan bakomliggande anledning. Sången 
går bra, de uppskattar musiken och har en bra relation till dirigenten och körassistenten. Trots detta är 
det något som inte känns rätt. Det visar sig nästan alltid att det handlar om att tiden kring repetitionen 
äts upp av andra aktiviteter eller av koristens familjeschema. De anländer ofta någon enstaka minut 
innan repetitionen börjar, och slits sedan snabbt därifrån av en stressad förälder så fort densamma är 
slut. Det gör att koristen aldrig får möjlighet att träffa sina körkompisar i en avslappnad miljö, ta en 
kopp te, en macka och bara prata av sig. Det är sådant som det finns tid på under fikan, tillsammans 
med tid för relationsbyggande för både körassistenten och dirigent. Underskatta aldrig fikastundens 
kraft, och hoppa aldrig över den! 

 
Daniel Falkstedt Svensson - tidigare körassistent Västerås domkyrkas gosskör 
 
Tidigare gosskörstipshittar du här: https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/ 
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Körledarnas presentationsrunda!  
Presentation löper på enligt följande lista. Vi saknar bekräftelse från alla utom Lund, Uppsala, Dörby-
Hossmo och Falun. Bekräfta snarast ert deltagande samt sänd text + foto senast en vecka före 
publicering till styrelsen@gosskor.se. 
 

v.14 April special 
v.16 Kanalkyrkans gosskör, Sandviken 
v.18 Lunds domkyrkas gosskör 
v.20 Sofia församlings gosskör, Stockholm 
v.22 Tidaholms Gosskör 
 
v.34 Uppsala domkyrkas gosskör 
v.36 Boys Voice - Varbergs gosskör 
v.38 Hägerstens gosskör 
v.40 Oktober special 
v.42 Falu Kristine gosskör 
v.44 Katarina kyrkas gosskör, Stockholm 
v.46 Laudate - Lerums gosskör och herrkör 
v.48 Stockholms Gosskör 
v.50 Åmåls församlings gosskör 
 
v.2 Göteborgs gosskör 
v.4 Österåkers gosskör 
v.6 Sofia Albertina Gosskör, Landskrona 
v.8 Sollentuna Gosskör 
v.10 Kungsbacka Gosskör 
v.12 Sofia församlings gosskör, Jönköping 
v.14 Fredrikskyrkans gosskör & herrkör, Karlskrona  
v.16 Storkyrkans Gosskör, Stockholm 
v.18 Härnösands domkyrkas gosskör 
v.20 Enskede gosskör 
v.22 Dalby gosskör / Sångligan 
 

 
Varma hälsningar från styrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Pettersson, gosskoristrepresentant 
david.pettersson@gosskor.se  
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