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GLAD PÅSK! 

Här kommer årets första nyhets-/informationsbrev från Västerås stifts 

kyrkosångsförbund. Två till fyra gånger per år skickar vi ut aktuell 

information om kommande kördagar för barn, unga och vuxna. Brevet kan 

innehålla information från vår samarbetspartner Sensus, info från Sveriges 

kyrkosångsförbund, Västerås stift eller något som just du tycker att vi ska 

skriva om. Hör av dig med tips! Det här brevet är till alla medlemmar och vi är 

tacksamma om du som körledare skickar det vidare till dina körsångare. Vill 

du som körsångare ha ett eget nyhetsbrev så hör av dig. 

Året med covid-19 har präglat körverksamheten och de flesta av oss har inte 

haft möjlighet att hålla igång körerna varken som sångare eller ledare. 

Aktiviteterna som kyrkosångsförbundet hade planerat för både 2020 och 

2021 har fått flyttas fram eller ställas in. Planering för inspirerande kördagar 

är på gång hela tiden, men ovissheten kring fysiska möten och vaccinering gör 

det svårt att sätta datum redan nu som kommer fungera. Sveriges 

Kyrkosångsförbund digitaliserar till exempel höstens ungdomskörfest som 

skulle ägt rum i Jönköping. Du som har ungdomskör, häng med på den 

dagen. Mer info på deras hemsida. 

 

Den här våren skulle vi firat Ung kyrkomusiks 70-års jubileum i Rättvik, men 

nästa vår, någon gång i april/maj planeras 70+1 att firas storslaget för alla 

stiftets barnkörer. Anti Aging-dagen i Leksand längtar vi alla efter. Håll utkik, 

den kommer så snart vi har möjlighet att träffas i stor grupp igen! I 

kalendariet på baksidan av detta brev ser ni det som ligger framför och så 

snart mer information finns kring aktiviteter så informerar vi om det på vår 

hemsida samt på vår Facebooksida.  

 

 

Till vänster ser vi en glädjeskuttande Falu ungdomskör som kunnat träffas några 

veckor i mars för att repetera inför gudstjänsten i Sveriges Radio P1 på påskdagen. 

Ett ljus i mörkret och en stor glädje för alla sångare i kören. Lyssna gärna på 

gudstjänsten via Sveriges radios webb. Den spelades in i Stora Kopparbergs kyrka. 

 

 

 

Den här tiden på året kommer fakturan på medlemsavgiften. Den grundar sig på respektive körledare och är 300 kr (grundavgift) 

för den första kören du leder och därefter 100 kr för varje övrig kör. Medlemskap ger subventionerade deltagaravgifter i våra 

arrangemang. På grund av covid-19, när de flesta av våra planerade arrangemang har fått ställas in och vi inte kan ha kördagar 

och festivaler i stiftet, halveras årets avgift. Detta sker med automatik, du som körledare behöver inte göra något. Har du frågor 

kring ditt medlemskap, kontakta vice ordförande Anki Resare. Kontaktuppgifter till henne finns på sidan två.   

 

HISTORIK DEL 4 

Under 60-talet fortsattes det att 

anordna kyrkosångshögtider för 

barn och ungdomar i stiftet. 1963 

togs ett beslut att ändra namnet 

till Barn- och ungdomskörs- 

sektionen och då inbjuda till 

särskilda ungdomskördagar 

varje år. Barn inbjöds till flera 

högtider under våren och 

ungdomar träffades på hösten. 

Sektionen som under 60-talet 

bestod av Ingvar Wersell, 

Björskog, Börje Ellerstedt, 

Söderbärke, Thorild Ahlund, 

Torsång, Jon Sunnerheim, 

Insjön och Bertil Stoltz, Arboga, 

var drivande och ambitiösa. 

Ingvar Werssell tog över 

ordförandeskapet från Ebbe 

König i början av 60-talet. 

 

 

                    

 
 

 



 

ETT VIRUS SÅ MAN INTE FÅR KRAMAS 
 

På vår digitala andakt till Kyndelsmässodagen medverkande tre sjungande tjejer från 
minikören i Vansbro. Jag passade på att fråga lite om hur de funderar kring Covid -19. 
-I början pratade folk mycket och skrämde upp varandra. Då fick vi reda på vad 
Corona var och hur det funkade och då kändes det bättre. 
Vad har varit tråkigast med Corona? 
-Att man inte får ta hem kompisar och så kan vi inte ha pianolektioner. -Vi får inte 
ha några aktiviteter och ingen kör. Det är jättetråkigt. -Jag fick inte komma till 
tandläkaren när jag hade tid, fast det vet jag inte om det var bra eller dåligt. 
Finns det något som har varit bra med Corona? 
-Man får vara ute mycket mer, det hoppas jag att vi kan vara sen också. -Idag har vi 
fått se hur det går till att göra en inspelning och det hade vi inte vetat annars. 
Finns det något särskilt som ni lärt er det senaste året. 
-Att man kan jobba hemifrån. Det visste inte vi att man kunde göra tidigare.  
När ni blir vuxna och ska berätta för barn om hur tiden med Corona såg ut, vad 
kommer ni berätta om då? 
-Att vi inte kunde få göra något Luciatåg utan spelade in ett digitalt Luciatåg där 
alla stod hemma och sjöng. Det blev bra men det var konstigt. -Att vi inte fick fira jul 
tillsammans kommer vi alltid att komma ihåg och att vi inte fick kramas. Tänk, att 
det kom ett virus så man inte får kramas. Man kan säga att det var ett riktigt skräp 
Corona. 
Det är så spännande att prata med barn. ”Ett riktigt skräp Corona”. De kan 
sammanfatta och fundera över livet ur en helt annan synvinkel än vi vuxna. Vi borde  
fråga mer och lyssna mycket mer på dessa fantastiska små människor. Tänk så kloka 
vi skulle bli! 
                                                     Anki Resare 

 

 
Sångare ur Vansbro minikör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du stödja eller delta i verksamheten 
även om du inte sjunger i någon av 
medlemskörerna? Välkommen som enskild 
medlem där avgiften är 100 kr/år. Enskilda 
gåvor kan sättas in på bankgiro 5392-1441 
eller via swish till 123 286 26 39. Tack för 
att du stödjer vår verksamhet! 

 

 

 

 

  

Kontakta oss 

Västerås stifts 

kyrkosångsförbund 

Anna Kjellin, ordförande 

anna.kjellin@svenskakyrkan.se 

 

www.vasteras.sjungikyrkan.nu 

www.facebook.com/sjungikyrkan 

instagram: 

västeråsstiftskyrkosångsförbund 

 

Redaktionell grupp för nyhetsbrev, 

facebook och instagram: 

Anna Kjellin, Falun 

Joakim Olsson Kruse, Västerås 

joakim.olssonkruse@svenskakyrkan.se 

Ulrika Jonsson, Sala 

ulrika.jonsson@svenskakyrkan.se 

Anki Resare, Dala Järna 

anki.resare@svenskakyrkan.se 

Agnes Falk, Lindesberg 

agnes.falk@svenskakyrkan.se 

Kalendarium 

2021 

31/5  AU (Arbetsutskott) 

13/6  Stiftskollekt till Ung kyrkomusik   

22-23/8  Styrelsemöte, hela styrelsen, Rättvik  

23-25/8  Kyrkomusikerdagar, Stiftsgården, Rättvik 

9/10  Digital ungdomskörfest del 1, tjejer och killar från 14 år 

Arrangeras av Sveriges Kyrkosångsförbund 

16-17/10  Barnkörfest i Linköping 

  Arrangeras av Sveriges Kyrkosångsförbund 

18/10  AU (Arbetsutskott) 

12-13/11  Förbundsstämma i Höör 

Arrangeras av Sveriges Kyrkosångsförbund 

2022 

21-22/1  Styrelsemöte, Hela styrelsen 

29-30/1  Jubilatedagar, Sala Kristina kyrka 

Vuxenkörsångare och körledare - Bachs Magnificat 

6/2  Kyrkomusikens dag 

28/3  AU (Arbetsutskott) 

mars/april Flickkörfestival 

april/maj Jubileumsdag Ung kyrkomusik 70 + 1 år,  

Rättviks kyrka och Stiftsgården, tjejer och killar 6-13 år 

26-29/5  Gosskörfestival, Stiftsgården, Rättvik, killar 8-25 år 

 Arrangeras av Svenska kyrkans gosskörförening 
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