Svenska kyrkans gosskörsförening
Nyhetsbrev november 2021

Oktober är bakom oss. Allhelgonahelg stundar och så fort denna är avklarad ligger advent, Lucia och
julen i fokus för övningarna. Förhoppningsvis har gosskörverksamheten satt sig nu och känslan av att
“nu är vi igång” är tydligare.
För egen del, med en liten kör på åtta gossar, har terminen i mångt och mycket handlat om att hitta
tillbaka till situationen före pandemin, men också om nyorientering.
Inför höstens start gjorde församlingens körledare, på uppdrag av vår kyrkoherde, en genomlysning av
församlingens körverksamhet från barn- till seniorkör. Vi såg med tydlighet att det fanns en skevhet i
mängden tid som lades på vuxenkör- kontra barnkörverksamheten, där den sistnämnda hade mycket
mindre tid i våra tjänster. En förändring har gjorts och jag har nu mer av - den så viktiga - tiden för
gosskörverksamheten. Ett samarbete med församlingens flickkör har också etablerats och sista
söndagen i oktober medverkade både gosskören och flickkören tillsamman i högmässan. Inför en
välfylld Sofia Albertina kyrka gjorde de en fin insats. Kort sagt: det går åt rätt håll!
Varma hälsningar till er alla från Dag Videke i Landskrona, och här är november 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 vara 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
BILDER SKGF:s NYA GOSSKÖRBROSCHYR
Vi samlar in bilder till en uppdaterad gosskörsbroschyr. Dessa skickas till justin.hazelgrove@gosskor.se
Sänd bilderna i högupplöst form.
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/
“STÅ UPP - SITT NER”
Med aspirantkören (minigossarna) upplever jag ibland att gossarna tycker det är jobbigt att sitta på sin
stol. Det utbryter en oro i gruppen då allehanda varianter av stolsittandet ska undersökas och
koncentrationen är plötsligt borta som en flock med småfåglar. Övningen“Stå upp- sitt ner” kan då
vara till nytta.
Vi övar på välkänd sång. Gossarna vet att jag plötsligt kommer att resa mig snabbt och då det gäller
att de är på hugget och gör likadant, helst så samtidigt som möjligt! Sången får inte tystna utan skall
fortgå som om ingenting har hänt. Plötsligt sätter jag mig igen och kören följer efter utan att sluta
sjunga. Nar vi gjort denna övning i ett par minuter brukar myrorna i benen krupit iväg medans
koncentrationen åter har landat i gruppen.
Dag Videke, körledare för Sofia Albertina gosskör i Landskrona.
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.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 Dag Videke
Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se
www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorsforening/

