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Styrelsen har den gångna mandatperioden haft följande 

sammansättning:  

 

Ordförande: Peter Wänehag 

V. ordförande: Cecilia Nordquist 

Sekreterare Inga-Lill Gustafsson 

Kassör Kerstin Söderlund 

Ledamot Kerstin Johansson 

Dirigent Sara Karinsdotter  

Dirigent Sten-Inge Petersson 

Dirigent Annica Sjöstrand 

Suppl. Johan Ekenvärn 

Suppl. Marit Vaadre  

Suppl. Karin Severin 

Adj. Åsa Johnsson   

 

Barn- och ungdomskörssektionen: 

 

 

Inga-Lill Gustafsson (sammankallande)  

Jessica Fritzon 

Christina Petersson  

Linda Malm 

Sara Karinsdotter  

Karin Einarsson 

Suppl. Christina Glimsjö t.o.m dec 2020 

Suppl. Anna Göransson f.r.o.m 1 febr 2021 

Suppl. Edward Eklöf 

Adj. Åsa Johnsson   

Barn- och ungdomskörsektionen har under mandatperioden haft 14 samlingar varav 13 via zoom. Styrelsen har 

sammanträtt 9 ggr varav 7 via telefonmöte/teams/zoom. 

2020-01-18-19 Killkörläger -för pojkar som sjunger i kör 

Lägret ägde rum i Söraby den 18-19 januari 2020 där 23 killar och unga herrar samt medföljande 
ledare från Växjö och Lunds stift deltog. Huvudledare blev med kort varsel Sara Karinsdotter då 
Joakim Olsson Kruse fick stanna hemma pga sjukdom.  Duktiga killar som sammanfattade lägret med 
att på söndagen delta och sjunga i gudstjänsten i Söraby kyrka 

2020-01-29 Nyårsmöte ”Växjö stift-dess framtid och dess 
tonsättare”. Förbundsstämma. 

Den 29 januari ägde nyårsmöte rum. Biskop Fredrik Modeus talade om stiftets framtidsarbete och 
domkyrkoorganist Sten-Inge Petersson guidade oss i den rika skatten av musik skriven av tonsättare 
från Växjö stift. I samband med nyårsmötet var det förbundsstämma.  

 

Under perioden fram t.o.m slutet av sommaren 2021 fick 
följande arrangemang ställas in/flyttas fram på grund av 
Covid19. 

Barnkördag i Växjö domkyrka, Kyrkosångsfest i 
Oskarshamn och Fröderyd, Nyårsmöte med extra stämma, 
Killkörläger, Barnkörläger på Hjortsbergagården. 

__________________________________________ 

2021-09-11 Killkördag – för killar som sjunger i kör 

Den andra helgen i september samlades 15 förväntansfulla körsjungande killar och unga herrar i 
församlingshemmet i Söraby för att under ledning av Joakim Olsson Kruse sjunga, leka och äta gott. 



Detta var en efterlängtad samling då körsång inte varit möjlig på ett långt tag. Killarna kom denna 
gång enbart från Växjö stift.  

Övriga händelser 

Förbundet har för 2020 och 2021 erhållit en hel stiftskollekt. Tack för detta stöd som möjliggör för oss 
att bedriva vår verksamhet. 
 
Växjö stifts kyrkosångsförbund har varit representerat vid Sveriges kyrkosångsförbunds stämma 2021. 
Funktionärskonferensen ställdes in 2020 pga rådande omständigheter 
 
 
2021-12-06 
För styrelsen och Växjö stifts kyrkosångsförbund 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 
Peter Wänehag, ordförande   Inga-Lill Gustafsson, sekreterare 
 
 

_________________________________  _______________________________ 

Cecilia Nordquist, v. ordförande   Kerstin Söderlund, kassör 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Kerstin Johansson, ledamot   Karin Severin, suppl. 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Marit Vaadre, suppl.    Johan Ekenvärn, suppl. 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Sara Karinsdotter, dir.    Sten-Inge Petersson, dir. 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Annica Sjöstrand, dir.    Åsa Johnsson, adjungerad i styrelsen. 


