Västernorrlands Kyrkosångsförbund,
i Härnösands stift
Västernorrlands Kyrkosångsförbund i Härnösands stift grundades 2020
och är en organisation för körer och musiker i stiftets församlingar i
Västernorrland. Förbundets syfte är att arbeta för kyrkomusiken och
dess fortgående förnyelse.

Så arbetar vi
 Förbundet kan ge medlemsgrupper (körer) ekonomiskt stöd för
t.ex. utbildningsdagar, körläger, kontraktsdagar eller liknande.
 Förbundet arrangerar utbildningsdagar i ämnen som
främjar kyrkosången.
 Förbundet organiserar större arrangemang.
 Musikutskottet arbetar för att inspirera, stödja och utveckla
körlivet.
 Arrangemang för barn och unga anordnas i Västernorrland i
form av barn- och ungdomskördagar/läger.
 Förbundet kan dela ut ett stipendium till ungdomar
med kyrkomusikalisk inriktning.
Riksorganisation
Kyrkosångsförbundet är anslutet till riksorganisationen Sveriges
Kyrkosångsförbund, SKf. Medlemskapet ger möjlighet att prenumerera
på tidningen Kyrkokörjournalen och att beställa förtjänsttecken för
körledare och korister.
Varför vara medlem i Kyrkosångsförbundet?
Som medlem i Kyrkosångsförbundet är du en del av en rikstäckande
rörelse. Du får ta del av riksfester, festivaler, större körarrangemang och
du får möjlighet att sjunga tillsammans med andra körer. Du får
utvecklas sångligt och musikaliskt. Medlemmar kan också ansöka om
bidrag och/eller stipendium.
Ansökan om bidrag
Medlemsgrupper (körer) som varit medlem i minst 2 år kan söka bidrag
till nedanstående arrangemang. Skicka ansökan samt underlag till
styrelsen, som prövar varje ansökan enskilt.
* Barnkördag
* Kontraktskyrkosångsdag
* Veckoslutskurser
* Större arrangemang
* Musikalisk medverkan utanför det egna pastoratet

Årsavgifter och medlemskap
Förbundets verksamhet finansieras genom årsavgifter, bidrag och ibland
kollekter.
 Medlemsgrupp (kör)/medlem blir man genom att betala årsavgiften
som anges på den faktura som Sensus skickar ut.
Medlemsgrupperna (körerna) uppmanas att verka för upptagande av
frivilliga församlingskollekter för förbundets verksamhet t.ex. vid
musikgudstjänster.
Sensus fakturerar årsavgiften, aktuell avgift är:
 Vuxenkör: 600 kr
 Ungdomskör, barnkör och instrumentalgrupp: 300 kr
 Enskild medlem: 150 kr

Gå gärna in på www.sjungikyrkan.nu där finns vi med under delförbund.

Plusgiro : 184 68 17-3
Swishnummer: 123 556 0073

Välkommen till Kyrkosångsförbundet!
Hör gärna av dig till: anna.l.larsson@svenskakyrkan.se

Styrelse 2020
Ordförande Anna Larsson, Lekvägen 6, 872 31 Kramfors
tfn: 072-511 86 00 anna.l.larsson@svenskakyrkan.se
Kassör Simon Urbán, Thulegatan 28, 852 35 Sundsvall
tfn: 072-588 03 02 simon.urban_00@hotmail.com
Sekreterare Pernilla Backlund, Bredbyn 155, 862 95 Njurunda
tfn: 073-271 01 31 pernilla.backlund@svenskakyrkan.se
Ledamot
Tove Norrfelt, Klintgatan 3, 854 60 Sundsvall
tfn: 060-15 17 13 tove.norrfelt@svenskakyrkan.se
Anders Engström, Slädaviken 111 D, 865 91 Alnö
tfn: 070-301 30 45 andersengstrom181@gmail.com
Annika Stockberg, Radhusvägen 13, 872 31 Kramfors
tfn: 070-341 00 27 annika.stockberg@svenskakyrkan.se
Suppleant Margareta Wåhlstedt, Skogsvägen 56, 895 40 Mellansel
tfn: 070-211 06 92 mimmisdator@hotmail.se
Adjungerad ledamot från Sensus
Kicki Sjöstedt, Volontärvägen 6, 871 62 Härnösand
tfn: 070-462 16 36 kicki.sjostedt@sensus.se
Förbundsdirigent barn och unga Birgitta Urbán
Förbundsdirigent vuxna Jonas Nyström

