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Gott nytt år!
Psaltarpsalmen för nyårsdagen får inleda årets första nyhetsbrev:
Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt,
han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen,
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.
Guds välsignelse under 2022!
DIGITALT FRUKOSTMÖTE MED KYRKOHERDAR OCH KYRKOMUSIKER
Vi har av olika anledningar haft stora problem med att få ut inbjudan till kyrkoherdar. Därför har vi
också fått få anmälningar från kyrkoherdar. På grund av detta kommer vi att flytta tillfället till fredagen
den 1 april kl 09.30-11. Kyrkomusiker och kyrkoherdar i Svenska kyrkan kommer att få ny inbjudan
under januari. 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.
GOSSKÖRSFESTIVAL 2022
26-29 maj 2022 blir det gosskörsfestival i Rättvik! Sista datum att anmäla sig är den 1 mars. Folder
med info samt anmälningsblankett bifogas detta nyhetsbrev.
ÖVNINGSDAG
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
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. Börja planera redan nu!
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 TIDAHOLMS GOSSKÖR

Ofta säger vi inte vilken musik vi ska jobba med utan spelar och de får gissa.
Assia Miteva och Gergana Andersson, körledare för Tidaholms gosskör
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.2 Göteborgs gosskör
v.4 Österåkers gosskör
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 Fredrik Unger, kaplan
fredrik.unger@gosskor.se
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