
Svenska kyrkans gosskörsförening 
styrelsen@gosskor.se 

www.gosskor.se 
https://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts 
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Hoppas att ni har fått lite välförtjänt vila och känner er redo och inspirerade inför det nya året. 
 
Hemsidan 
Hemsidan har tråkigt nog ännu en gång legat nere. Sedan alldeles nyligen fungerar den igen och vi hoppas 
att vi slipper flera problem.  
 
Gosskörsfestival 2017 
Sista anmälningsdag är 1 mars. Information och anmälningsblankett har skickats ut men finns också här: 
http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/information-och-anm%C3%A4lan-till-gossk%C3%B6rsfestivalen-2017 
 
Övningsdag för gosskörsfestivalen 
Lördag 18 mars i Kungsholmens församlingshem. Dagen vänder sig till alla, även aspiranter. Se 

festivalinbjudan. Anmälan senast 1 mars till vivi.boozon@gosskor.se. 
 
Notrabatt 
Echo Musik ger följande rabatter till SKGF:s medlemskörer:  
 

Repertoaren till gosskörsfestivalen 
20% vid köp av minst 10 ex. 
 

Övriga noter 
Medlemskörerna erbjuds 15% rabatt vid köp av 20-39 ex/titel och 20% rabatt vid 40-59 ex/titel. Större 
kvantiteter offereras. Rabatterna kan inte kombineras med andra tillfälliga rabatter eller erbjudanden. Vid köp 
genom webshopen (ange SKGF) erhålls rabatten även om den inte syns i bekräftelsen. Faktisk fraktkostnad 
debiteras. 
 
Enkät: Hur räknas gosskörstimmarna i din tjänst? 
Jag påminner om vår enkät som vi tror kan vara till hjälp för oss alla. Men vi behöver få in flera svar! 
Se bilaga. Skicka ditt svar till margareta.raab@gosskor.se. 
 
Presentation av enskilda gosskorister 
Foto och text till David, senast en vecka i förväg. Om ni inte finns med i listan men vill vara med, kontakta 
David. 
 
Vecka 2    Lunds gosskör, Egil Kolind.  
 4    Katarina kyrkas gosskör, Stockholm Gregory Lloyd. 
 6    Förde kyrkjes guttekor, Asbjörn Flåm. 
 8    Hässleholms gosskör, Birgitta Roslund. 
 10  Stockholm domkyrkas gosskör. Gregory Lloyd. 
 
Gosskörskalendarium 
http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/konsertkalender.   
Det är dags att uppdatera konsertkalendariet.  
Förhoppningen är att ge en heltäckande bild av var man kan lyssna till en gosskör när man är på resa i 
Sverige. Hjälp till att hålla kalendariet komplett genom att skicka information om era gudstjänster och 

konserter till karin@stockholmsgosskor.se. 
 

På grund av problem med hemsidan är konsertkalendern i skrivande stund inte uppdaterad med vårens 
uppgifter. Det sker så snart som möjligt. 
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Mitt gosskörstips 
I den här serien delar vi med oss av små och stora tips i gosskörsarbetet. Avsikten är att så småningom 
samla alla tipsen i ett häfte. Vi ser fram emot ditt tips. Det är roligt om alla bidrar! Skicka det till 
margareta.raab@gosskor.se. 
 
Månadens tips står jag för. 

Sista lördagen före jul gick Uppsala domkyrkas gosskör ut på stan och lekte jukebox. Vi hade byggt en enkel 
jukebox i papp. Huvudsyftet var att rekrytera till gosskören, så vi delade ut lappar med inbjudan att söka till 
gosskören samt information om julens gudstjänster med gosskören. Det blev succé och folk köpte julsånger i 
flera timmar! Mest populär var något otippat Det är en ros utsprungen. Det var så roligt att vi nog gör om det 
med sommarsånger till våren, då med en snyggare jukebox. 

 
Margareta Raab, dirigent för Uppsala domkyrkas gosskör. 

 
SKGF på Facebook 
https://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts 
 
Forum för gosskörledare på Facebook 
Gå med i gruppen genom att skicka ett e-brev till margareta.raab@gosskor.se. Du kommer då att få en 
inbjudan. 
 
 
Gott nytt år, önskar styrelsen! 
 
Margareta Raab, ordförande 
margareta.raab@gosskor.se 
018-430 36 10 
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