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Hej!
Så är terminen igång och förhoppningsvis är tappet litet och tillströmningen större. Jag som skriver
heter Ellinor Wiman och jag är vice ordförande i styrelsen och blev invald i våras. Min arbetsplats är i
Åmåls församling och vi startade gosskör hösten 2019, så jag är ganska ny både vad det gäller att ha
gosskör och att sitta i styrelsen. Däremot är intresset för gosskör inte lika nytt, och det känns
spännande och kul att få vara med i ”gosskörsvärlden”. Jag ska göra mitt bästa för att bidra med det
jag kan.
Jag vet inte hur ni känner – men inför varje höstterminsstart smyger sig oron på. Hur många finns
kvar? Kommer jag ha en kör? Sommaren känns plötsligt så oändligt lång i körperspektiv. Särskilt med
barn/unga. Har de tröttnat? Blivit sugna på något annat? Eller glömt att de egentligen tycker om att
sjunga? Så kom första övningen och en efter en ramlar dom in, pratiga och sångsugna. Och hjärtat
svämmar över av glädje!
Hälsar
Ellinor Wiman, vice 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

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?
GOSSKÖRLEDARFRUKOST 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.
18/11: ”Gosskörssång: Åmål-Barcelona-Valencia-Trondheim”
Deltagarna vid studieresan till gosskörerna i Valencia och Barcelona berättar.
Länk till frukosten:

Join Zoom Meeting
https://sensus-se.zoom.us/j/89048028803
Meeting ID: 890 4802 8803

GOSSKÖRSTIPSET!
Närmre 70 gosskörstips har insamlats och publicerats i nyhetsbrev, under flera år. 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.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 Ellinor Wiman

KONTAKT:
Joakim Olsson Kruse, ordförande
joakim.olssonkruse@gosskor.se
Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se
www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorsforening/

