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Vi kan nu summera hösten 21 och våren 22. Konstigt nog har jag nästan redan glömt nedstängning av 
körverksamheten och minns klarast de månader vi fick av övande, gudstjänstmedverkan och 
konserter. Jag tror att de pojkar vi arbetar med fungerar likadant! För mig var vårterminens stora 
upplevelse gosskörfestivalen i Rättvik. Min första. Denna gång reste jag ensam, nästa gång tar jag 
med mig några av gossarna jag bedömer kunna orka den långa resan. Årets gosskörfestival var så 
oerhört efterlängtad att man nästan kunde ta på känslan. Tack till er alla som gjorde denna så 
fantastisk och inspirerande. Med detta i minne känns det bra med en sommars återhämtning och jag 
ser med förväntan fram emot höstens gosskörverksamhet.  
 
 
 
UPPHITTAD KLOCKA i FALU KRISTINE KYRKA 
Efter gosskörsfestivalens avslutningskonsert hittades en Apple-watch i Falu Kristine kyrka. Om man 
tappat bort den kan man kontakta david.pettersson@gosskor.se. 
 
 
 
NORDISK GOSSKÖRLEDARKONFERENS 
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/ 
 
 
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 
 
 
 
 



TIPSET  
 
Gossar som hänger före och efter… 
Jag har hört från flera kollegor att gosskoristerna och herrarna gärna samlas innan körrepetitionen. 
Man umgås, någon gör lite läxor, man fikar om sådan finnes. Detta kan sköta sig självt men det kan 
också bli stökigt, busigt och inte den trygga miljö vi önskar att kören ska vara. 
Sedan hösten 21 har min församling haft en öppen verksamhet på torsdagarna när körerna övar. Till 
denna är alla barn är välkomna, korist eller inte. Det bjuds på fika. Vi har skapande verksamhet, pingis 
och andra fysiska aktiviteter. Allt under ledning och överinseende av två församlingspedagoger. 
Öppna verksamheten öppnar en halvtimme innan körrepetitionerna börjar. När tiden är inne går 
koristerna till sina körer, flickkören eller gosskören. Öppna verksamheten pågår sedan en halvtimme 
efter sista körrepetitionen.  
Vi märker många positiva effekter. Vi som leder körerna kan fokusera på repetitionsarbetet och 
körledandet samtidigt som vi vet att runtomkring-tiden är trygg och meningsfull. Våra kollegor 
församlingspedagogerna har också fått en inblick i - och bättre förståelse för - skillnader i dynamiken 
mellan flickkören och gosskören vilket de har nytta av i sitt pedagogiska upplägg. Därtill har vi fått en 
viss rekrytering till körerna från den öppna verksamheten.  
Svårigheten att få till detta är ofta av schemateknisk art då pedagoger och kyrkomusiker/körledare 
kanske jobbar olika tider. Men det kan ändå vara värt att ta upp i sin församling. Samordning av detta 
slag kan komma många till gagn.  
 
Dag Videke, Organist och körledare i Landskrona församling.  
 
Tidigare gosskörstips finns här: https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/ 
 

                                       
BOKTIPSET: ”Veni, veni Immanuel – Uppsala domkyrkas gosskör 100 år” 
Sveriges äldsta och idag aktiva gosskör har fyllt 100 år! Redaktören Annika Sjökvist Platzer har gjort 
ett strålande arbete att sammanställa en historia och intervjua många personer – korister, ledare och 
personer med värdefulla minnen. Det är en historia med både upp- och nedgångar och i med- och 
motvind! Den är mycket läsvärd och kan fungera som en inspiration (och tröst!) åt oss alla när vi tycker 
att det är motigt. Om till och med ärkedômens gosskör haft svåra perioder och klarat sitt första sekel, 
så klarar vi det också! Köp och ägna några eftermiddagar i hängmattan med 100 års svensk 
gosskörshistoria!   
Beställes via t.ex Bokus eller Akademibokhandeln  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 Dag Videke  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se  
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