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Gosskör under kyrkomusiksymposiet 
Det blev en rivstart på höstterminen för de körer som deltog i gosskörslägret,  
med mycket musik att studera in. Belöningen blev riktigt fina upplevelser.  
Det var nog första gången som Alta trinita beata har sjungits  
i procession längs längs Svartväcksgatan i Uppsala för att sedan  
övergå i Hallelujakören på Stora torget, med ackompanjermang från  
digitalorgel. Uppsala domkyrkas gosskör logerade deltagarna i värdfamiljer.  
Konserten i domkyrkan med de närmare 200 gosskorister blev mycket  
uppskattad. Alla åkte mycket glada och nöjda hem. 
 

Under temat Den moderna gosskören hölls även ett seminarium. Vi är förstås  
väldigt glada över att gosskör och SKGF lyftes fram och fick mycket fin  
uppmärksamhet. 

 
Gosskörernas dag 12 maj 
Vi är också överväldigade över det stora gensvaret för gosskörernas dag.  
2019 satsar vi på ännu fler deltagare. Planera in gosskören i gudstjänst  
och/eller konsert 12 maj!  
Hjälp oss att sprida FB-evenemanget: https://www.facebook.com/events/208259526626001/ 

 
Gosskörsfestivalen 
Gosskörsfestivalen äger rum 23-26 maj 2019. Gästdirigent är Christopher Ong Arceo från Manilla i 
Filippinerna, som har med sig sin unga manskör Aleron. http://aleronchoir.com/ 
Joakim Olsson Kruse från Västerås domkyrka leder aspiranterna. 

 
Mitt gosskörstips 
Under en period publicerar vi iakttagelser från studieresan i april, förmedlade av deltagarna.  
I den här serien delar vi med av våra tips. Gärna enkla vardagsgrepp. Serien bygger på att alla hjälps åt. 
Skicka ditt tips till styrelsen@gosskor.se. 
 

GOD KAMRATANDA I KÖREN  
Vi vet ju att det är god, schysst stämning i våra gosskörer, men till kören kommer killarna bara några få 
gånger i veckan. I skolan lever de sedan ett annat liv. Kören blir för många ett viktigt andrum i vardagen. 
Men blir det verkligen bra om killar bara umgås med killar i den omfattning som en enbart killskola (och 
inte minst internat) kräver? 
  

När vi besökte Regensburger Domspatzen och deras skola slogs jag av den goda, öppna, kamratliga 
och schyssta stämningen. Killarna verkade harmoniska och lugna över sin tillvaro. Det är klart att bus 
och upptåg också fanns - som sig bör! Men det fanns liksom glimten i ögat hela tiden. Självklart kan det 
vara svårt att bedöma efter ett så kortvarigt besök, men jag vågar tro att det inte var en 
engångsföreteelse. 
 

Vad är det då som gör att det funkar så bra i Regensburg? Är det musiken som gemensam nämnare 
som har en positiv verkan på killarna? Är avsaknaden av flickor ”lugnande” för pojkarna? Ger ”the 
German way” bättre resultat? Eller är det helt enkelt lärarnas sätt att arbeta på som är anpassat efter 
killars behov? 
Jag vet inte svaret, men kanske är det en kombination av olika faktorer. Hur som helst var detta något 
som fastnade lite extra och som, enligt mig, styrker behovet av fortsatt gosskörsarbete i Sverige. 
 

Erik Karlinius, kyrkomusikerstudent 
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Oktober månads gosskörskalendarium 
 

Onsdag 3/10 19:30 i Tyska kyrkan, Stockholm: Konsert. Chorknaben Uetersen och Stockholms Gosskör. 
 

Torsdag 4/10 19:00 i Uppsala domkyrka: Konsert. Chorknaben Uetersen och Uppsala domkyrkas 
gosskör. 
 

Söndag 14/10 11:00 i Uppsala domkyrka: Högmässa. Uppsala domkyrkas gosskör. 
 

Söndag 14/10 18:00 i Uppsala domkyrka: Evensong. Uppsala domkyrkas gosskör. 
 

Söndag 21/10 11:00 i Söderledskyrkan, Stockholm: Mässa. Stockholms gosskör. 
  

Måndag 29/10 17:30 i Worcester Cathedral, England: Evensong. Uppsala domkyrkas gosskör. 
  

Tisdag 30/10 19:00 i St Leonard's church, Newland-England: Konsert. Uppsala domkyrkas gosskör. 
  

Onsdag 31 okt kl 17:30 i Worcester Cathedral, England: Evensong. Uppsala domkyrkas gosskör. 
 

http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/konsertkalender 
Hjälp till att hålla kalendariet komplett genom att skicka information om era gudstjänster och konserter till 
styrelsen@gosskor.se.  

 
Presentation av nya medlemskörer 
Endast Täby församlings gosskör och Göteborgs gosskör har bekräftat. Gör det snarast 
till styrelsen@gosskor.se. Text + foto minst en vecka före publicering. 
   
40    Täby församlings Gosskör, Erika Alfredsson Bohlin 
42    Göteborgs gosskör, Inese Paulsone Johansson 
44    Kungsbacka Gosskör, Leander Franke 
46    Laudate-Lerums gosskör och herrkör, Yvonne Carlsson 
48    Sofia församlings gosskör, Stockholm, Bolla Henriksson 
50    Göteborgs domkyrkas gosskör, Petter Ekberg 
 

2019     
2    Enskede gosskör, David Åberg  
4    Härnösands domkyrkas gosskör, Per Brudsten 
6    Dalby gosskör/Sångligan, Anita Andersson 

 
Styrelsen 
SKGF:s styrelse består av: 
 

Margareta Raab, ordförande 
Joakim Olsson Kruse, vice ordförande 
Vivi, Boozon, sekreterare 
Erik Svensson, kassör 
Lovisa Kronstrand Alinder, ledamot 
Karin Skogberg, Ankarmo, ledamot 
Urban Westerlund, ledamot 
David Pettersson, gosskoristernas representant 
 

Vi presenterar oss närmare här: http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/styrelsen 
 
 
 
 

Margareta Raab, ordförande 
margareta.raab@gosskor.se 
018-430 36 10 
 
Svenska kyrkans gosskörsförening 
styrelsen@gosskor.se 
www.gosskor.se 
https://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts 
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