
Arrangemanget är ett samarbete mellan Svenska kyrkan Umeå, Sveriges kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund, 
Luleå stift och Luleå stifts södra kyrkosångsförbund(LUSK)  
  

SKUR Norr inbjuder till 

Ungdomskörfest 2023 
Umeå stads kyrka 27-28 maj! 
 
Vad är SKUR? 
Bildandet av SKUR (Sveriges Kyrkosångsförbunds ungdomsarbete Riks & Region) är en del i en långsiktig och 
riksomfattande satsning av arbete Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf) för att bygga upp 
ungdomskörsången i svenska kyrkan. Du som får denna inbjudan befinner dig i den nordligaste 
regionen som kallas SKUR Norr och består av både Härnösand och Luleå stift. 
Mer info om SKUR hittar du här https://ungdomskor.nu/vad-ar-skur/ 
 
Ungdomskörfest 2023 
Vi vill vara med och skapa mötesplatser för ungdomar som sjunger kör i svenska kyrkan. 
Därför bjuder vi in till en helg fylld av körsång, mat och umgänge i Umeå i maj 2023 och hoppas att 
många vill ta chansen att möta andra unga körsångare!  
 

Under helgen sjunger vi både Buxtehude och Smallwood, Öhrwall och Chilcott. Enkelt, svårt, 
meditativt och svängigt. Målet är att det ska finnas något för alla och om något känns för svårt så 
hoppar ni över det. Det viktiga är att komma och delta och låta ungdomarna bada i körsång! 

PROGRAM 

Lördag 27 maj 
09.30 Samling i Umeå stads kyrka 
09.45 Uppvärmning 
10.00 Repetitioner 
12.00 Lunch 
14.30 Repetitioner 
17.00 Ombyte/Fika 
18.00 Konsert 
19.30 Festmiddag 
 
Söndag 28 maj 
09.30 repetition  
11.00 Högmässa  
 

REPERTOAR 
Magnificat anima mea  D. Buxtehude 
Rejoice in the Lord alway G.Rathbone 
Sommarpsalm   W. Åhlén 
I denna ljuva    (Öhrvall) 
When You Believe  Stewen Schwarz(SATB) 
Glaspolska    Ale Möller 
Total praise    Richard Smallwood 
Praise his Holy name   Keith Hampton SAM 
Vid dagens slut   Chilcott (SAB) 
Vår Fader    Chillcot (SATB) 
Adiemus    Karl Jenkins 
 
KOSTNAD: 500 kr (inkl. mat)

LEDARE 
   Jonas Östlund      Malin Björkman Hietala 
   Kyrkomusiker och körledare     Pedagog och körledare 
   Svarar på frågor om repertoar    Svarar på praktiska frågor  
   Kontakt: 090-200 26 27    Kontakt: 090-200 26 31 
 
Är du politiker? Kyrkoherde? Eller sitter du på någon annan beslutande befattning inom Svenska 
kyrkan? Ta chansen att vara med och uppleva vad som händer när ungdomskörsång uppmuntras 
och satsas på. Ta tillfället att träffa och samtala med oss som brinner för detta om hur ni kan hjälpa till 

att bana väg för ungdomen och sången i Svenska kyrkan! 
 
Jonas Östlund, kyrkomusiker Umeå stadsförsamling, förbundsdirigent SKsf, ansvarig för SKUR norr. 

https://ungdomskor.nu/vad-ar-skur/

