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Hej kyrkomusiker!    Göteborg 20210423 

 

Aprilsolen lyser på oss i denna pandemi som ännu håller greppet om oss. Här kommer information om några 

saker som kan vara bra att känna till. 

 

Samtal om sjungande barn 

Kyrksångsförbundet satsar på sjungande barn. En del i detta är det ”Digitala personalrummet” med samtal om 

barn och sång i kyrkan. Nästa gång 25/5 medverkar Åsa Nyström, biskop i Luleå. Läs mer här: 

Samtal om Sjungade barn, med Åsa Nyström | Sensus 

 

 

Samtal om hållbara körledare 

Sensus inbjuder till digitala samtal om att hålla som körledare. Första samtalet äger rum  

10/5 kl 10.30-12.00. Mer info här: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/samtal-om-hallbara-korledare-

436749/  8/6 kl 9.30-12.00 äger nästa samtal rum, då med temat: Nystart - inspiration för körledare inför 

kommande återstart av fysiska körövningar 
 

 

Den försvunna psalmskatten – digital introduktion till musikalen 

Karin Runow har skrivit en ny musikal med psalmboken som tema. Måndag 17 maj erbjuds en genomgång av 

musikalen, en hjälp att komma på banan för dig som kanske vill sätta upp musikalen. Läs mer här: 

Musikalgenomgång: Jakten på den försvunna psalmskatten | Sensus  

 

På djupet gudstjänst 

Många av er deltog i På djupet för kyrkomusiker för ett antal år sedan. Då efterfrågades liknande kurser att få gå 

tillsammans med prästerna. Nu kommer På djupet gudstjänst som riktar sig till arbetslaget kring gudstjänsten. 

Start i september, läs med här: På djupet - Gudstjänst - Svenska kyrkan intranät - Göteborgs stift 

 

Kultursatsning 

Svenska kyrkan på nationell nivå satsar likt förra sommaren på att lyfta kultursatsningar som görs runt om i 

landets församlingar. Avsikten är att lägga ut eller länka till arrangemang på vår www.svenskakyrkan.se, där det 

precis som förra sommaren kommer att finnas en särskild sida www.svenskakyrkan.se/sommar. Arrangemangen 

kommer också att marknadsföras genom pressmeddelande och via sociala medier. Därför önskas tips på speciella 

händelser som är på gång i stiftets församlingar under juni-augusti, gärna sådant som är utöver det vanliga och 

innebär nytänkande på något sätt. Något som kan vara ”värt en omväg eller värt en hel resa” i sommar-Sverige 

2021.  Det kan både vara en bokstavligt fysisk resa eller en stund i en smartphone, surfplatta eller dator. Jag har 

lovat samordna ett antal tips från Göteborgs stift så om du har något på gång i sommar som passar in enligt ovan, 

maila mig innan 28/4! 

 

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/var-med-och-samtala-om-sjungande-barn-25-maj-436515/
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/samtal-om-hallbara-korledare-436749/
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/samtal-om-hallbara-korledare-436749/
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/musikalgenomgang-jakten-pa-den-forsvunna-psalmskatten-436741/
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/pa-djupet
https://www.svenskakyrkan.se/sommar


Utbildningsinstitutet satsar på nytt upplägg  

Svenska kyrkans utbildningsinstitut planerar för antagning sitt kyrkomusikerprogram med utbildningsstart våren 

2022. Upplägget för pilotutbildningen kombinerar platsbundna campusveckor i Uppsala med nätbaserade 

undervisningsmoment, gruppsamlingar (regionalt eller lokalt) och verksamhetsförlagda utbildningsmoment som 

fördelas under hela utbildningstiden under ett läsår. Kanske är detta något för dig som ännu inte fullgjort din 

kyrkomusikerutbildning. Läs mer här: 

Pilotutbildning 2022 - Svenska kyrkans utbildningsinstitut 

 

 

 

Kompetenskatalogen 
Idag 1 april öppnade anmälan för höstens kurser som nu också ligger på intranätet: 

https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/kompetenskatalogen.  

 

 

Corona-information 
På Göteborgs stifts intranät finns aktuell information med anledning av Covid-19. Informationen uppdateras 

kontinuerligt.  https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/corona-information 

 

Göteborgs stifts nyhetsbrev 
Göteborgs stifts nyhetsbrev kommer ut varje tisdag och riktar sig till alla ideella, förtroendevalda och anställda 

medarbetare i stiftet. Här kommer till exempel aktuell information om orgelinventeringen. Teckna dig gärna för 

prenumeration om du inte redan gjort detta: 

https://pub.editnews.com/Subscribe/Form/120/40e18e92b154 

 

 

Intranätet 
Vill också påminna om att du finner mycket information, inklusive det brev du nyss läst, på intranätet: 

https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/fortbildning-musik 

 

 

 

Jag önskar dig nu en fin helg! 

 

 

Varma hälsningar, Ulrika 

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/pilotutbildning-2022
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/kompetenskatalogen
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/corona-information
https://pub.editnews.com/Subscribe/Form/120/40e18e92b154
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/fortbildning-musik

