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Varma hälsningar från Karlskrona!

Här har vi inte fått börja körrepetitioner ännu pga smittspridningen, och jag anar att det också kan gälla
hos er.  Oavsett om vi har planerat en fullspäckad termin eller varit konservativa i väntan på nya tider,
hoppas jag att vi kan hitta styrka och mod i varandra—för vår egen skull och inte minst för killarnas.

DIGITALT FRUKOSTMÖTE MED KYRKOHERDAR OCH KYRKOMUSIKER
Har flyttats till fredagen den 1 april kl 09.30-11. Kyrkomusiker och kyrkoherdar i Svenska kyrkan har
fått inbjudan under januari månad. Anmälan senast 20 mars: fredrik.unger@svenskakyrkan.se. Du
som redan har anmält dig till det inställda tillfället behöver inte anmäla dig igen utan kommer att
kontaktas innan det nya frukostmötet äger rum.

GOSSKÖRLEDARFRUKOST
Fredagen den 8 april kl. 09:30-11.  Styrelseledamot Justin Hazelgrove inleder genom att berätta om
sin uppväxt i USA och hur det påverkar hans arbete med killar i Sverige.  Under resterande tid finns
möjlighet till samtal och gemenskap.

ÖVNINGSDAG INFÖR GOSKÖRSFESTIVALEN
Inför gosskörsfestivalen ordnar vi traditionsenligt en övningsdag i Örebro Olaus Petri. Den äger rum
lördagen den 2 april 2022 kl 10-17. Vi kommer att öva repertoaren som ska sjungas i Rättvik. Dagen
vänder sig till alla, även aspiranter. Anmälan senast 1 mars till Vivi Boozon:
vivi.boozon@svenskakyrkan.se.  Anmälningsblankett bifogas.

GOSSKÖRSFESTIVAL 2022
26-29 maj 2022 blir det gosskörsfestival i Rättvik! Sista datum att anmäla sig är den 1 mars.
Anmälningsblankett bifogas.

NORDISK GOSSKÖRLEDARKONFERENS
Är uppskjuten till 2023.  Mer information följer.

BILDER SKGF:s HEMSIDA
Det finns fortfarande möjlighet att synas på SKGFs hemsida. Det måste inte vara formella, fint
uppställda bilder. Det går med mingelbilder, och annat som visar på glädjen att sjunga i (goss)kör.
Sänd en bild till joakim.olssonkruse@gosskor.se

BILDER SKGF:s NYA GOSSKÖRSBROSCHYR
Vi samlar in bilder till en uppdaterad gosskörsbroschyr. Dessa skickas till justin.hazelgrove@gosskor.se
Sänd bilderna i högupplöst form.

GOSSKÖRERNAS DAG 2022
Den femte upplagan av gosskörernas dag går av stapeln 8 maj. Efter de två senaste digitala åren vill
vi förstås få stor uppmärksamhet åt våra sjungande pojkar. Dela gärna med oss vad ni har planerat,
förslagsvis genom att skicka information till gosskörkalendariet (se nedan).
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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
Tidigare gosskörstips finns här: https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/

TIPS FRÅN FREDRIKSKYRKANS GOSSKÖR—Gör kören till en del av killarnas vardag.
Mobiltelefoner är förbjudna i samband med våra repetitioner, men utanför repetitionerna är de ett
viktigt verktyg.  Gosskören har ett Snapchat grupp och herrkören en grupp på Facebook messenger.
Jag försöker ”checka in” med killarna några gånger i veckan.  Med Herrkören tex: ”Vad jag ser fram
emot att träffa er—har ni har det bra?  Ni vet var jag finns om ni behöver något!  Ska vi inte planera
en filmkväll snart?”  Det är långt ifrån alla herrar som svarar direkt i chatten, men jag ser att de läst
meddelandet och/eller reagerar med ett hjärta eller tummen upp.  Med gossarna är det oftast lite
lättsammare diskussioner och random bilder från deras vardag.  Jag upplever detta som ett enkelt
sätt att nå varje individ utanför repet och göra körens gemenskap till en del av vardagen.

Justin Hazelgrove, Fredrikskyrkans gosskör och herrkör.

Körledarnas presentationsrunda!

Presentationerna löper på enligt följande lista. Bekräfta snarast ert deltagande samt sänd text + foto
senast en vecka före publicering till styrelsen@gosskor.se.

v.6 Sofia Albertina Gosskör, Landskrona
v.8 Sollentuna Gosskör
v.10 Kungsbacka Gosskör
v.12 Sofia församlings gosskör, Jönköping
v.14 Fredrikskyrkans gosskör & herrkör, Karlskrona
v.16 Storkyrkans Gosskör, Stockholm
v.18 Härnösands domkyrkas gosskör
v.20 Enskede gosskör
v.22 Dalby gosskör / Sångligan

Hälsningar från SKGFs styrelse genom Justin Hazelgrove, körledare för Fredrikskyrkans
gosskör och herrkör.
justin.hazelgrove@gosskor.se

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

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.
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