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Nu händer det saker! I dag hölls ett givande frukostsamtal om pojkars sång i kyrkan med kyrkoherdar 
och kyrkomusiker. I morgon ses många av oss i Örebro för en övningsdag inför gosskörsfestivalen. 
Årets gosskörsfestival är mer än fullbokad och vi ser fram emot att äntligen få mötas på härliga 
stiftsgården i Rättvik igen. 
 
Själv fick jag förra lördagen tillsammans med Uppsala domkyrkas gosskör äntligen ha 100-
årsjubileumskonsert, två år försenat. Närmare 90 tidigare korister och tidigare dirigenter i alla åldrar 
slöt upp för att sjunga med nuvarande gosskören. Några av dem sjöng i gosskören på 1950-talet! Det 
blev en hejdundrande konsert med magnifik kör och därefter mingel, festmåltid i domkyrkan och 
avslutande pub. Några foton bifogas, varav en från Lilla gosskörens mingelträning en vecka före 
konserten. Under det verkliga minglet gick de vant runt och ställde intresserade frågor till tidigare 
korister om hur det var i gosskören förr i tiden.                                                             

 
 
GOSSKÖRSLEDARFRUKOST 
Vi fortsätter med våra gosskörsledarfrukostar. Nästa tillfälle är fredagen den 8 april kl. 09:30-11.00. 
Styrelseledamot Justin Hazelgrove inleder genom att berätta om sin uppväxt i USA och hur det 
påverkar hans arbete med killar i Sverige.  Under resterande tid finns möjlighet till samtal och 
gemenskap.  
Länk till mötet: https://us06web.zoom.us/j/85899182305 

 
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. Dela gärna med oss vad ni har planerat, 
förslagsvis genom att skicka information till gosskörkalendariet (se nedan). 
Hjälp oss att sprida information om dagen: https://www.facebook.com/gosskorernasdag 
Hittills är följande anmälda: 
 

10.30 Vor Frue Kirke, Assens, Danmark. Højmesse med Syngedrengerne.  
11:00 Fredrikskyrkan, Karlskrona. Högmässa med Lunds stifts gosskörer. 
11:00 Uppsala domkyrka. Högmässa med Uppsala domkyrkas gosskör. 
11:00 S:t Hans kyrka, Linköping. Högmässa med Linköpings Gosskör. 
11.00 Västerås domkyrka. Högmässa med Västerås domkyrkas gosskör och herrkör. 
11.00 Åmåls kyrka. Högmässa med Åmåls församlings gosskör.  
11.00 Nidarosdomen, Trondheim, Norge. Høymesse med Nidarosdomens Guttekor. 

 
ÅRSMÖTE 

SKGF:s årsmöte hålls 29 maj under gosskörsfestivalen. Kallelse bifogas. 

 
NORDISK GOSSKÖRLEDARKONFERENS 

I anslutning till gosskörsfestivalen 2023 inbjuder vi till nordisk gosskörledarkonferens. Mer information 

följer. 

 
BILDER SKGF:s HEMSIDA 
Vi tar gärna emot bilder på medlemskörerna som kommer att rulla på hemsidan. Det måste inte vara 
formella, fint uppställda bilder. Det går med mingelbilder, och annat som visar på glädjen att sjunga i 
gosskör. Sänd en bild till joakim.olssonkruse@gosskor.se  
  

https://us06web.zoom.us/j/85899182305
https://www.facebook.com/gosskorernasdag
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BILDER SKGF:s NYA GOSSKÖRSBROSCHYR 
Vi jobbar med en uppdaterad gosskörsbroschyr och söker bilder att pryda den med. Dessa skickas till 
justin.hazelgrove@gosskor.se Sänd bilderna i högupplöst form. 

 
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/ 
Tipsen är nu helt slut och vi behöver fler bidrag för att kunna fortsätta serien.  

                                       
KÖRLEDARNAS PRESENTATIONSRUNDA 
Presentationerna löper på enligt följande lista. Vi väntar på omgående bekräftelse på deltagande från  
nedanstående körer. Sänd text + foto senast en vecka före publicering till styrelsen@gosskor.se. 
 

v.14 Fredrikskyrkans gosskör & herrkör, Karlskrona 
v.16 Storkyrkans Gosskör, Stockholm 
v.18 Härnösands domkyrkas gosskör 
v.20 Enskede gosskör 

 
FORUM FÖR GOSSKÖRLEDARE PÅ FACEBOOK 
Gå med i gruppen genom att skicka ett e-brev till styrelsen@gosskor.se. Du kommer då att få en 
inbjudan. 
 

 

Hälsningar från styrelsen genom Margareta Raab 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Raab, ordförande 
margareta.raab@gosskor.se  
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