Svenska kyrkans gosskörsförening
maj 2022

Efter några terminers ständiga pandemi-frågetecken har äntligen saker börjat röra på sig! Under våren
har våra medlemskörer kommit igång med sina verksamheter. Glädjande är att de flesta inte verkar ha
upplevt det stora tapp av sångare som många befarade.
Under våren har SKGF organiserat både gosskörledarfrukostar och givande frukostsamtal med
kyrkoherdar och kyrkomusiker. Och Uppsala domkyrkas gosskör äntligen kunnat fira sitt försenade
100-årsjubileumI Vi har haft övningsdag inför gosskörsfestivalen i Örebro och är jättetacksamma för
hur fint örebroarna hade ordnat för oss! TACK, Örebro!
Nu ser vi fram emot Gosskörernas dag 8 maj och Gosskörsfestivalen på stiftsgården i Rättvik 26-29
maj och hoppas att inga strejker ska kunna ställa till det för oss!
GOSSKÖRERNAS DAG 2022 – Skandinaviens gosskörsdag!
Den femte upplagan av gosskörernas dag går av stapeln 8 maj. Efter två digitala år är vi glada över att
åter kunna manifestera live. Och detta år firas dagen även i Norge och Danmark! 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:
Programmet:
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.
11.00 S:ta Maria kyrka, Helsingborg. Högmässa med Helsingborgs gosskör
11.00 Töreboda kyrka. Högmässa med Töreboda gosskör och Töreboda vokalensemble.
11.00 Åkersberga kyrka. Högmässa med Österåkers gosskör
15.00 Tveta kyrka. Gudstjänst med Åmåls församlings gosskör
16.00 Nävlinge kyrka. Musikmässa med Voice for boys, Vinslöv
Det går ännu att lägga till aktiviteter! Sänd till vivi.boozon@gosskor.se
GOSSKÖRERNAS DAG 2023 – ”Att växa i tro”
Planera redan nu för Gosskörernas dag 2023, som infaller 7 maj, 5e söndagen i påsktiden.
Temat är ”Att växa i tro”, och dagens psaltarpsalm är 98:e psalmen:
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting!
…
Hylla Herren hela världen, brist ut i jubel och i sång!
Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga!
ÅRSMÖTE
SKGF:s årsmöte hålls 29 maj under gosskörsfestivalen i Rättvik.
NORDISK GOSSKÖRLEDARKONFERENS
I anslutning till gosskörsfestivalen 2023 inbjuder vi till nordisk gosskörledarkonferens. Mer information
följer.

BILDER till 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
BILDER till 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.
BOKTIPSET: ”Pojkar i skolan”
Egentligen har boken den längre titeln ”Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska
lyckas i skolan” – och den är ytterst relevant för oss (goss)körledare! Fredrik Zimmerman är doktor i
barn- och ungdomsvetenskap, och har forskat kring varför pojkar presterar sämre i skola. Han sätter
fingret på många viktiga aspekter - förebilder, attityder, motivation, hierarkier – som körledare har all
anledning att lära mer om.
Beställes lätt via t.ex Bokus.

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.
GOSSKÖRSLEDARFRUKOSTAR
Dessa tillfällen är synnerligen uppskattade och ”gosskörledarnas eget virtuella personalrum”. SKGF
kommer att fortsätta organisera dessa några gånger per termin. Håll utkik efter höstens datum!
Varje möte är olika: kanske en talare inleder med några reflektioner, som sätter igång tankarna. Det
finns alltid tillfälle att ventilera
Hälsningar från styrelsen genom Joakim Olsson Kruse
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