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Bästa medlemmar! 
När vi nu går in i februari månad är verksamheten i gång bland våra körer och terminsplaneringen ska 
genomföras. Trots att det nu är mycket att tänka på vill jag påminna om årets två gosskörfestivaler och att 
det är hög tid för anmälan! Ni ser mer information längre ner i nyhetsbrevet.  
Det är en glädjande utvecklingen i svenska kyrkan då fler gosskörer bildas. Även om körerna kanske är 
små och i början av sin verksamhet är det roligt och viktigt att detta syns i gosskörkalendariet. Var 
frimodiga! Anmäl medverkan med era gosskörer!  
 
Allt gott! 
Dag Videke, styrelseledamot  
 
 
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  
 
 
INBJUDAN TILL GOSSKÖRSFESTIVAL 
Vi påminner om möjligheten att anmäla sig till 2023 års gosskörsfestivaler. Gosskörsfestivalen i 
Rättvik äger rum i maj månad och gosskörsfestivalen på Tallnäs äger rum i september månad. 
Sista datum för anmälan är 1 mars (Rättvik) och 1 april (Tallnäs). Ni hittar fullständiga 
repertoarlistor samt anmälningsblanketter och allmän information på SKGF:s hemsida:   
Svenska Kyrkans Gosskörsförening (sjungikyrkan.nu) 
 
HAR VI JUBILARER BLAND KÖRERNA?   
År 2022 fyllde både Linköpings Gosskör och Fredrikskyrkans gosskör & herrkör i Karlskrona 10 år! Vi 
gratulerar! Finns det fler jubilarer bland våra körer under de kommande åren?  
 
 
GOSSKÖRSTIPSET!   
Närmare 70 gosskörstips har insamlats och publicerats i nyhetsbrev, under flera år. Tipsen finns på 
föreningens hemsida: https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/  
 
 
NORDISK GOSSKÖRLEDARKONFERENS FRAMFLYTTAD  
Detta forum för gosskörledare är framflyttat till maj 2024. Konferensen kommer sannolikt att ligga i 
anslutning till gosskörsfestivalen i Rättvik, som tidigare planerat. Håll ögonen öppna!  
 
 
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  
Vi vill ha med stort som smått i gosskörkalendariet. Sjunger din gosskör i gudstjänsten? Eller 
musikgudstjänsten? Eller en konsert?  
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  
 
2023  

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   

v.18 Maj special 

 
 
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.  
 

  
      

      
 
     KONTAKT:   

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

                                                           Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se  
     www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorsforening/ 


