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Hej! Och välkomna tillbaka efter ett förhoppningsvis utvilande sommaruppehåll! Några körer kanske
redan har hunnit sätta igång med upptakter och läger, medan andra ännu längtar med förväntan!
Jag som hälsar er välkomna är Joakim, som i maj valdes till ordförande för SKGF. Detta är ett uppdrag
jag ska försöka axla efter Margareta Raab, som under 7 år hållit i ordförandeklubban. Hon har med
stabil hand lett föreningen genom både lugna vatten och snårigheter, genom en pandemi och hanterat
allas besvikelse när inte mindre än två festivaler ställts in.
Så jag vill uttrycka ett stort tack till Margareta och hennes stora insatser under dessa år! Hon finns
kvar i styrelsen som ledamot, och det känns tryggt att ha hennes erfarenheter och kontaktnät nära till
hands!
För egen del ska jag göra mitt bästa för att föra SKGF-skutan vidare under de kommande åren!
Hälsar
Joakim Olsson Kruse, ordförande
SÄND ERT MEDLEMSANTAL TILL OSS!
Såväl Sveriges kyrkosångsförbund som SKGF önskar statistik över våra körers medlemsantal.
Uppskatta så gott det går och sänd till oss:
1. Körens namn och totalt antal sångare 2. Antal under 18 år 3. Antal över 18 år
Sänd per mail till både: david.pettersson@gosskor.se och joakim.olssonkruse@gosskor.se

RAPPORT FRÅN STYRELSE-KONFERENS
Den 10-12 augusti möttes styrelsen för SKGF på den årliga styrelsekonferensen, som detta år hölls i
skånska Höör. Vi fick introducera och ännu lite mer lära känna vår nya ledamot, tillika vice ordförande,
Ellinor Wiman som till vardags arbetar i Åmål.
Under konferenserna sker mycket av styrelsearbetet: flera år framåt planeras och det gångna året
utvärderas. Små och stora beslut tas, massor av styrelse-admin fixas.
Av särskilt intresse kan vara att man redan innan pandemin upplevde att gosskörsfestivalen i Rättvik
s.a.s ”växt ur” stiftsgården, och det fanns både behov och önskemål av en festival i södra delen av
landet.
Vid konferensen har arbetats med detta och vi hoppas under kommande månader kunna presentera
upplägg för ”södra gosskörsfestivalen”.
HAR VI JUBILARER BLAND KÖRERNA?
År 2022 fyller både Linköpings Gosskör och Fredrikskyrkans gosskör & herrkör i Karlskrona 10 år! Vi
gratulerar!
Finns det fler jubilarer bland våra körer, detta eller de närmaste åren?
GOSSKÖRLEDARFRUKOSTAR 30/10 och 18/11 kl 9.30-11
De uppskattade gosskörledarfrukostarna – ”det virtuella personalrummet” – är tillbaka.
Vi möts på zoom, med kaffekopp i handen, får både höra en intressant inledning och därefter
möjlighet till kollegialt utbyte och samtal.
Ingen anmälan behövs.
Zoom-länkar sänds i resp. månads nyhetsbrev, samt finns på SKGFs facebook.
Planera i dessa – det är mycket givande och ett viktigt sätt att knyta ihop vårt kollegium över hela
Skandinavien.

30/10: ”Livslångt engagemang lönar sig!” Tidigare gosskoristen David berättar vägen från gosskorist
till att idag arbeta med kör- och musikproduktion på professionell nivå – vad mycket man lärt sig om liv
och yrke genom att sjunga i gosskör!
18/11: ”Gosskörssång: Åmål-Barcelona-Valencia-Trondheim” Deltagarna vid studieresan till
gosskörerna i Valencia och Barcelona berättar.

GOSSKÖRSTIPSET!
Närmre 70 gosskörstips har insamlats och publicerats i nyhetsbrev, under flera år. Nu tar vi paus i
publiceringen till dess att nya tips är på ingång.
Tipsen finns på föreningens hemsida: https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/

NORDISK GOSSKÖRLEDARKONFERENS från 17 maj 2023
I anslutning till gosskörsfestivalen 2023 inbjuder vi till nordisk gosskörledarkonferens. Mer information
följer.
GOSSKÖRERNAS DAG 7 maj 2023 – ”Att växa i tro”
Boka Gosskörernas dag 7 maj 2023, 5e söndagen i påsktiden: ”Att växa i tro”
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/

PRESENTATIONER AV NYARE MEDLEMSKÖRER
Varannan onsdag presenteras våra nyare medlemskörer på Facebook.
Presentationerna löper på enligt följande lista. Bekräfta snarast ert deltagande samt sänd text + foto
senast en vecka före publicering till styrelsen@gosskor.se
v.38

Åmåls församlings gosskör

v.40

Arboga gosskör

v.42

Syngedrengerne (Vor Frue Kirke, Assens, Danmark)

v.44

Västerleds gosskör, Stockholm

v.46

Sofia Albertina Gosskör, Landskrona

v.48

Växjö gosskör

v.50

Kungsbacka gosskör

2023
v.2

Januari special

v.4

Stora kyrkans Gosskör, Östersund

v.6

Högalids gosskör, Stockholm

v.8

Eftiskören, Åhus församling

v.10

Töreboda gosskör

v.12

Gosskören, Täby församlings körskola

v.14

April special

v.16

Hägerstens gosskör, Stockholm

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 Joakim Olsson Kruse

KONTAKT:
Joakim Olsson Kruse, ordförande
joakim.olssonkruse@gosskor.se
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