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Gosskörsvänner!  
 
December månad är äntligen här, juldekorationerna är (förhoppningsvis) uppsatta och julsånger övas 
för fullt inför en av de mest aktiva perioderna för körsångare. Även denna jul blir speciell utifrån den 
pågående pandemin, men längtan efter lucia och jul är stor.  
 
Här följer lite information för december månad och 2021-års sista nyhetsbrev.  
 
 
DIGITALT FRUKOSTMÖTE MED KYRKOHERDAR OCH KYRKOMUSIKER 

Kollegor, 

i dagarna hoppas jag att du från din stiftsmusiker får en inbjudan till digitalt frukostmöte med 

kyrkoherdar och kyrkomusiker. Mötet kommer att handla om pojkars sång i kyrkan. 

Svenska kyrkans gosskörsförening har skickat inbjudan till alla stiftsmusiker för vidarebefordran. Men 

vi har stora problem med att få ut inbjudan till landets kyrkoherdar.  

Vi ber därför dig om hjälp med att vidarebefordra inbjudan till din kyrkoherde. 

Hör mycket gärna av dig till mig om du inte har fått inbjudan, så att vi vet i vilka stift den inte har gått 

ut. Tack för att du vill stötta pojkars sång i Svenska kyrkan! Inbjudan bifogas. 
 
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/ 
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ÖVA GUDSTJÄNST  
Ofta är körledare noga med att ordna genomtänkta övningar och generalrepetitioner innan konserter, 
men inte i lika stor utsträckning inför gudstjänster. Detta trots att en högmässa kan innehålla minst lika 
många sångmoment som en konsert, och dessutom många andra komponenter: växelsånger, 
psalmer, liturgiska partier, böner och annat som ska läsas med församling. Man ska dessutom gå i 
procession(er) och till nattvard – eller vänta på sin plats när andra går till nattvard. Man ska också 
sjunga under denna, när församlingens inställning ”förändras” från att vara enbart lyssnande, till att 
röra sig i kyrkorummet. Under allt detta ska man orientera sig i agendan. 

För alla korister, och i synnerhet nytillkomna, är detta mängder med ny information som inte bara ska 
”råka ske” i skarpt läge under pågående högmässa, eller snabbt rabblas igenom kl 10.30. Under 
gudstjänsten ska koristerna ges möjlighet att också delta och fira gudstjänst – inte bara med hjärtat i 
halsgropen stå på tå inför vad som ska hända härnäst. 
Öva därför gudstjänst! Psalmerna övas vid flera vanliga repetitioner, så att koristerna lär sig att hitta i 
psalmboken. Man får förklara att dessa (och annat) ska sjungas med församlingen. I växelsånger 
måste det förklaras att församlingen kommer att delta i vissa delar men andra är körens egna.    
På plats i kyrkan, gärna också omklädda i körkläder, övas logistik – att gå och stå och sitta. Öva 
givetvis Herrens bön och Trosbekännelsen separat och regelbundet, och förklara att de finns på 
psalmbokens bakersta pärm. Snabba övergångar eller ”byte av material”, t.ex direkt från körnot till 
psalmbok vidare in i agendaläsning, måste klargöras och övas. 
Se till att ingångsprocessionen är glasklar för alla! Inget fäller så effektivt krokben för nya och nervösa 
korister som att med stök och oreda försöka ordna procession när klockringningen redan börjat. 
 
Detta kan tyckas överjobbat med korister som sjungit i kören i “hundra år”, men faktiskt har flera av de 
mest rutinerade koristerna efterfrågat detta ändå: de känner att det hjälper de yngre och nyare 
koristerna att göra ett bra jobb, och tar därmed stress från dem själva att i skarpt läge satsa men inte 
ha de ljusare stämmorna med på banan. Ett tydligt tecken på den omtanke som ofta finns från de 
äldre i våra körer!  
Joakim Olsson Kruse, körledare Västerås domkyrka  
 
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.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, genom David Pettersson  
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