
 

 

Västerås stifts  

kyrkosångsförbund 
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 Vad är kyrkans gudstjänstliv utan kyrkomusik? 
 

 Vad kan vi göra för dig och dina körer? 
 

 Vad kan du göra för/med oss i förbundet? 

 

 

Västerås stifts kyrkosångsförbund har stor spännvidd där unga och 

äldre tillsammans sjunger i gudstjänster och konserter. Vi är stolta 

bärare av kyrkans gudstjänstmusik från rötterna och vidare in i 

framtiden. Körsångare sammanfogar den lokala identiteten med den 

globala samhörigheten i ett ideellt och ovärderligt kraftpaket.  

 

I Svenska kyrkan finns omkring 100 000 korister, vilket gör 

körsångare till den i särklass största ideella rörelsen inom kyrkan. 

Sveriges kyrkosångsförbund är indelat i stiftsnivåer. I vårt eget 

stiftsförbund finns idag cirka 265 medlemskörer.  

 

En av förbundets viktigaste uppgifter är att stödja och utveckla 

församlingssången i vårt stift. Vi verkar för kyrkans körverksamhet 

med inspirerande aktiviteter för både körsångare och körledare. Till 

exempel anordnas kördagar och läger i stiftet; från aktiviteter för de 

allra yngsta körsångarna upp till senior-korister. Förbundet 

medverkar vid högtider och evenemang inom och utom stiftet, vilket 

gör Västerås stifts kyrkosångsförbund till en kreativ 

samarbetspartner i kyrkans musikaliska arbete ute i stiftet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Barn- och ungdomskördagar/läger på flera platser i stiftet. 
 

 Jubilatedagar för vuxenkörsångare. 
 

 Kördagar för dig som vill utveckla rösten genom hela livet. 
 

 Fortbildning för kyrkomusiker och körledare i samarbete med 
Västerås stift. 
 

 Vartannat år inbjuds vuxenkörsångare, musiker, körledare och 
enskilda medlemmar till inspirationsdagar i samband med 
kyrkosångsförbundets ombudsmöte.
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Genom medlemskap i stiftets kyrkosångsförbund har du möjlighet 
att prenumerera på tidningen Kyrkokörjournalen samt delta med 
körer i Riksfester för barn, unga och vuxna arrangerade av Sveriges 
Kyrkosångsförbund. Prenumerera på deras nyhetsbrev genom att 
skriva till: marita@sjungikyrkan.nu 
 
 
Årsavgiften 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. 
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! 
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