Karlstad Stifts Kyrkosångsförbund

Körer i Karlstad stifts kyrkosångsförbund

Skrivelse inför årsmötet 2021
År 2020 kommer antagligen att gå till historien för många verksamheter och av många
olika anledningar.
För vår del, körsångarna, så har det säkert inneburit osäkerhet, grusade planer,
nedstängda verksamheter/körer, frustration, sorg, väntan m.m.
I styrelsen har vi egentligen bara kunnat följa de råd och bestämmelser som gäller men
vi har samtidigt försökt behålla optimismen och framtidstron och försökt planera för
bättre tider. Några av de frågor som vi ofta ställer oss är: Vad vill våra medlemmar? Hur
kan vi på bästa sätt stötta våra körer?
Därav detta brev till Er inför årsmötet. Vi förstår att många verksamheter ligger nere
och att det därför kan vara svårt att diskutera internt vad just Ni upplever att Ni vill ha
hjälp/stöttning med. Vi brinner för kyrkosången!
Meddela/fråga oss gärna, om vad som helst när som helst! Det är ju för Er vi finns till!
Två frågor vi ställer just nu, och som vi önskar Era svar på, är:
 Hur stort är intresset av att delta på Nordisk kyrkosångsfest i Visby i maj 2022
och få hjälp med ex. gemensamma övningar inför det?
 Hur stort är intresset av att delta på någon av Vuxenkörfesterna 2023 och få
hjälp med ex. gemensamma övningar inför det?
Så fort verksamheterna kommer igång till mer normala förhållanden så är vårt önskemål
att få besöka Er kör vid något övningstillfälle för att få en dialog kring hur vi kan stötta
både Er verksamhet och stiftets körer i stort. Så bjud gärna in oss vid lämpligt tillfälle,
det behöver inte inkräkta för mycket på Er övningstid.
Vi passar på att önska Er alla en fortsatt fin vinter och ett begynnande gott sångarår!
Varmt välkomna till årsmötet den 18 mars. Se separat kallelse.

På Karlstad stifts kyrkosångsförbunds styrelses vägnar.
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