
Svenska kyrkans gosskörsförening
Nyhetsbrev september 2021

Välkomna till det nya verksamhetsåret! Visst känner man en försiktig förhoppning om att saker snart
kan vara någorlunda normala igen och att inspirationen och arbetsglädjen kommer med
gosskoristerna och terminsstarten?

Gosskörsledarfrukost 3/9
Ett första tillfälle till inspiration då vi får dela tankar, idéer, funderingar och farhågor är i övermorgon
fredag 3 september 9:30-11:00. SKGF:s kaplan Fredrik Unger, kyrkoherde i Bergsjö i Hälsingland och
uppvuxen i Uppsala domkyrkas gosskör där han var medlem under 15 år, inleder. Bred en smörgås,
häll upp kaffet och bänka dig framför datorn. Ingen föranmälan. Länk:
https://us06web.zoom.us/j/89876760839?pwd=QmdMWVh2QzFxZHhlei95L2xEdEhaZz09
Terminens andra gosskörledarfrukost blir 8/11 samma tid, då Ellinor Wiman, dirigent för Åmål
församlings gosskör inleder.

SKGF:s hemsida
Vi vill gärna uppdatera hemsidan med foton på flera av våra medlemskörer. Skicka din bästa bild till
joakim.olssonkruse@gosskor.se

Gosskörernas dag 2022
Den femte upplagan av gosskörernas dag går av stapeln 8 maj. Efter de två senaste digitala åren vill
vi förstås få stor uppmärksamhet åt våra sjungande pojkar. Börja planera redan nu!

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
Gosskörskalendariet finns här: https://skgf.sjungikyrkan.nu/kalendarium/

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
Dirigentens felbot
I replokalen står en burk med 100 mynt samt en sparbössa
(självklart i färgerna rött och gult). Varje gång jag spelar eller
sjunger fel, blandar ihop texten eller gör något annat galet så
får jag böta med ett mynt i bössan. Mycket populärt och
pojkarna är snabba på att döma ut böter. När burken är tom
sätter jag in 100 kr till ACT Svenska kyrkan. 
Margareta Raab, dirigent för Uppsala domkyrkas gosskör
Tidigare gosskörstips finns här:
https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/
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Körledarnas presentationsrunda!
Presentationerna löper på enligt följande lista. Vi saknar bekräftelse från alla utom Uppsala och Falun.
Bekräfta snarast ert deltagande samt sänd text + foto senast en vecka före publicering
till styrelsen@gosskor.se.
v.36 Boys Voice - Varbergs gosskör
v.38 Hägerstens gosskör
v.40 Oktober special
v.42 Falu Kristine gosskörv.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

Kyrkoval
Påminn era äldre korister att det är kyrkoval 19 september och att alla som har fyllt 16 år och är
medlemmar i Svenska kyrkan är röstberättigade.

Glada hälsningar från styrelsen, här på konferens i norduppländska Lövstabruk.

Joakim Olsson Kruse-vice ordförande, Justin Hazelgrove-ledamot, Fredrik Unger-kaplan, Margareta
Raab-ordförande, Vivi Boozon-sekreterare, David Pettersson-ekonomiansvarig, Dag Videke-ledamot

Margareta Raab, ordförande
018-430 36 10

margareta.raab@gosskor.se
Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se
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