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Hoppas att det känns bra för er alla när det gått en bit in på terminen! Vi har kommit igång, och kanske
hunnit fira en eller några gudstjänster? Vi är väl många som startat åter med lite bävan: vad har hänt
med gossarna och deras röster? Hur blir uppslutningen?
För egen del kunde jag konstatera, på högmässan i söndags, att 13 av 16 gossar är nya, och av dem
hade fåtalet varit i kyrkan och firat gudstjänst. 2 av “de gamla” hade firat högmässa, och en hade
hunnit med en enda evensong innan pandemin. Så jag är imponerad över de 13 som gick från att i
somras inte sjungit i (denna typ av kör) till att på 5-6 veckor sjunga vid en festhögmässa i domkyrkan -
med alla liturgiska moment och församlingssvar, och nattvard och långa texter och predikan…

Många hälsningar till er alla från Joakim OK i Västerås, och här är oktober månads nyhetsbrev!

GOSSKÖRLEDARFRUKOST måndag 8/11
Terminens andra gosskörledarfrukost blir måndag 8/11 kl 9.30-11. Ellinor Wiman (dirigent för Åmål
församlings gosskör) inleder och sätter oss på banan! dessa frukostar är uppskattade: man sitter
hemma eller på jobbet, med sin egen förmiddagsfika, och får dryfta sådant som vi har på hjärtat -
bland sådana som förstår vad det innebär att ha sjungande pjkar runt sig.

Länk till frukosten: https://us06web.zoom.us/j/81230723491

BILDER SKGF:s HEMSIDA
Det finns fortfarande möjlighet att synas på SKGFs hemsida. Det måste inte vaar formella, fint
uppställda bilder: det går med mingelbilder, och annat som visar på glädjen att sjunga i (goss)kör.
Sänd en 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 GOSSKÖRKALENDARIET
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 serien hjälps vi alla åt. Skicka ett tips eller två till: styrelse@gosskor.se
Tidigare gosskörstips finns här: https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/

“SITT NER MEDAN DU LYSSNAR - STÅ UPP NÄR DU ÄR REDO ATT SJUNGA”
Barn lär sig snabbt. Inte sällan behöver nytillkomna sångare lära en sång som de ‘gamla’ redan kan,
och ett annat grepp kan behövas för att ge inlärningen något extra:
Jag förklarar att vi nu ska lära våra nya kompisar en sång som de äldre redan kan. Vi kommer att
sjunga varje fras/slinga om och om igen: de gamla står upp och sjunger på sitt bästa sätt, och de nya
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sitter ner och lyssnar noggrant. Så fort man känner att man kan denna slinga ställer man sig upp och
ansluter. Men man måste vara väldigt koncentrerad och lyssna: det är INTE meningen att ställa sig
upp för tidigt och inte ha lärt sig frasen: Hellre lyssna (och sjunga med sin inre röst) en eller två gånger
för mycket, för att sedan verkligen kunna ansluta och bidra.
Det är alltså en tävling mot sig själv, inte mot andra i kören.
Det blir också tydligt för många killar att de kanske “slarvsjunger” när de är i ett inlärningsskede: när
de ansluter märker de att de slirar, och jag som ledare kan påpeka att han var för tidig att stå upp:
“Lyssna några vändor till”.

Extra fint blir det när en ny kille verkligen vågar lyssna ganska många gånger (medan man som ledare
har möjlighet att finjustera saker i den aktuella frasen) och ensam tryggt sitta kvar och lyssna - för att
sedan resa sig och totalt leverera frasen!

Joakim Olsson Kruse, dirigent för Västerås domkyrkas gosskör

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.42 Falu Kristine gosskörv.
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

Hälsningar från SKGFs styrelse gm Joakim
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