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Hej kyrkomusiker!    Göteborg 20200529 

 

Just som pingsten står för dörren kommer här en hälsning till dig med några saker som är bra att känna till: 

 

Göteborgs stifts orgelinventering 
Hösten 2020 startar en orgelinventering i Göteborgs stift som med finansieras av KulturAntikvarisk Ersättning. 

Inventeringen kommer att pågå 2020-2022 och omfattar samtliga piporglar i kyrkorna samt även magasinerat 

material. Inventeringen tar tillvara de inventeringar som tidigare gjorts i stiftet men är mer omfattande vad gäller 

skador och renoveringsbehov. 

Inventeringen genomförs ett kontrakt i taget. Innan inventeringen startar i kontraktet bjuds alla intresserade och 

berörda i kontraktet in till ett informationsmöte. Då görs också detaljplaneringen och avtalas tider för respektive 

instrument. Planeringen pågår just nu, mer detaljerad information kommer inom kort. Kontakt kommer också att 

tas direkt med berörda kontrakt allt eftersom. Resultatet samlas i en databas med information om samtliga 

instrument. Mer information finns på sidan som också uppdateras kontinuerligt 

https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/orgelinventering-i-goteborgs-stift 

 

Biskopens musikerdag 7 september 2020 

Vi ställer inte in, vi ställer om! På grund av Coronapandemin och folkhälsomyndighetens restriktioner äger i år 

Biskopens musikerdag rum på Zoom och följs kontraktsvis, eller pastoratsvis där så krävs. Mån 7 september 

2020 9:00 – 12.30. Dagen knyter an till programmet om lärande och undervisning och innehåller bland annat ett 

föredrag om Psalmernas teologier med Susanne Wigorts Yngvesson samt ett pass om ”Lärande i praktiken”. Du 

får information om var dagen i ditt kontrakt äger rum via din prost. Läs mer om programmet och  

anmäl dig senast 30 juni här: 

https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/biskopens-musikerdag 
 

 

Körsång på distans 

Kyrkornas världsråd har sin General Assembly i Karlsruhe Tyskland i september nästa år och önskar få in 

nyskrivna sånger av yngre förmågor (18 – 30 år) tills dess. De skriver såhär:  

Youth Songwriting Competition- in collaboration with the Assembly Worship Planning Committee 
As the World Council of Churches (WCC) 11th Assembly preparations progress, the Assembly Worship Planning 
Committee together with the WCC Youth Engagement programme are presenting a creative opportunity to 
young people between the ages of 18 and 35 who attend a WCC member church, inviting them to enter a song 
writing competition. This is part of efforts and initiatives involving and engaging young people in the planning 
and delivery of the assembly; they continue to be a part of the ecumenical movement with their young voices 
through music. Deadline is 30 June 2020 
Tipsa gärna unga människor I din närhet! 

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/young-songwriters-invited-to-shine-for-wcc-11th-assembly så  

 

 

 

 

Corona-information 

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

dagligen. https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/corona-information 
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Välkomsthögtid för nyutexaminerade församlingpedagoger och kyrkomusiker 

Tisdag 9 juni kl. 18 välkomnar vi de fyra nyutexaminerade kyrkomusikerna i Göteborg stift: Elina Bomström, 

Linus Landgren, Lowe Pettersson och Samuel Björkman. Vi önskar dem Guds välsignelse i sin tjänst! 

Välkomsthögtiden streamas på Domkyrkoförsamligens FB-sida, var gärna med därifrån! 

 

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 en underbar Pingsthelg! 

 

 

Varma hälsningar, Ulrika 
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