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SKUR är Sveriges Kyrkosångsförbunds landsomfattande  
storsatsning på ungdomskörer. Målet är att tillföra  
näring till de lokala körerna och körsångarna i  
Svenska kyrkans församlingar och pastorat och  
få fler ungdomar att sjunga i kyrkans körer. 

Sverige blir rikare med sjungande ungdomar.  
Kyrkan blir rikare med sjungande ungdomar.  
Ungdomar blir rikare av att sjunga. Kören är  
en fantastisk plats för ungdomar att växa som 
människor, bli aktiva församlingsmedlemmar  
och i vissa fall även hitta en framtida yrkesväg  
inom kyrkan. 

Sex regioner bildas i landet. Alla körsångare  
i lokala församlingskörer får möjlighet att  
utvecklas och inspireras i större arrangemang  
på både region- och nationell nivå. Regionerna  
gör egna satsningar i form av ungdomskörs- 
evenemang och/eller regionungdomskörer  
och kan även erbjuda fortbildningar.  

På riksnivå fortsätter vi med den nationella  
ungdomskörfesten och bygger på sikt upp  
en ny nationell ungdomskör. Ny musik och  
material för ungdomskör ska tas fram, såsom  
olika bildningspaket om musikteori, rösten  
och kyrkan. Det har också bildats ett ungdomsråd  
med representanter från regionerna. Rådet har i  
första hand digitala möten. En annan viktig del  
i arbetet är kunskapsdelning mellan körledare. 

SKUR drivs i samarbete med Sensus studie- 
förbund och Svenska kyrkan på alla nivåer.  
Hela syftet med arbetet är att främja ungdoms- 
körsången i Svenska kyrkan, och därför är synpunkter  
från alla som jobbar med och sjunger i ungdomskör viktiga.  
Välkommen att höra av dig med frågor, synpunkter och önskemål!  
Kontaktuppgifter finns på baksidan.
Mer information finns på ungdomskor.nu.



Kontaktpersoner
Du som arbetar med ungdomskör eller är intresserad av didaktik,  
repertoar och upplägg av ungdomskörsverksamhet – ta kontakt  
med din region eller SKUR Riks enligt nedan.

SKUR Riks
Sveriges Kyrkosångsförbunds nationella körpedagog  
Lovisa Kronstrand Alinder,  
lovisa@sjungikyrkan.nu

SKUR Norr
Västernorrlands kyrkosångsförbund: Birgitta Urbán,  
birgitta.urban@svenskakyrkan.se
Kyrkosångsförbundet Jämtland/Härjedalen: Lena Moen,  
lena.moen@svenskakyrkan.se, Anna Brandt, anna.brandt@svenskakyrkan.se
Luleå stifts södra kyrkosångsförbund: Jonas Östlund, jonas.ostlund@svenskakyrkan.se
Luleå stifts norra kyrkosångsförbund: Monica Wasberg, monica.wasberg@telia.com

SKUR Mitt
Uppsala stifts kyrkosångsförbund: Ellen Weiss, ellen.weiss@svenskakyrkan.se
Västerås stifts kyrkosångsförbund: Anki Resare, anki.resare@svenskakyrkan.se

SKUR Stockholm-Strängnäs 
Stockholms stifts kyrkosångsförbund: Karin Skogberg Ankarmo,  
Karin.SkogbergAnkarmo@svenskakyrkan.se 
Strängnäs stifts kyrkosångsförbund: Maria Säfsten, maria.safsten@svenskakyrkan.se

SKUR Öst
Linköpings stifts kyrkosångsförbund: Annelie Eriksson, Annelie.Eriksson@svenskakyrkan.se 
Växjö stifts kyrkosångsförbund: Sara Karinsdotter, Sara.karinsdotter@svenskakyrkan.se
Gotlands körförbund: Anne Dungner Hjellström, anne.dungner@svenskakyrkan.se 

SKUR Väst
Hallands kyrkosångsförbund: Eva Johbarn, eva.johbarn@svenskakyrkan.se 
Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund: Nina Norrman, nina.norrman@svenskakyrkan.se
Karlstads stifts kyrkosångsförbund: Ellinor Wiman, ellinor.wiman@svenskakyrkan.se
Skara stifts kyrkosångsförbund: Annika Lagerquist, annika.lagerquist@svenskakyrkan.se
Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund: Carl-Gustaf Ekström, ekstrom.carlgustaf@gmail.com

SKUR Syd
Kyrkosångsförbundet i Lunds stift: Stefan Ekblad, stefan.ekblad@svenskakyrkan.se 

Svenska kyrkans gosskörsförening: Dag Videke, Dag.Videke@svenskakyrkan.se


