
                          Lund 24 februari 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Kyrkosångsförbundet i Lunds stift

Årsmötet ägde rum 29 maj i digital form p.g.a. den rådande situationen med restriktioner angående 
coronapandemin. Förutom årsmötet med efterföljande konstituerande möte hölls fyra styrelsemöten:
25 januari (digitalt), 29 mars (digitalt), 30 augusti (digitalt) och 8 november (fysisk form).

Hedersordförande:           Biskopen

Styrelse:
Ordförande       Robert Bennesh
V. ordförande       Fred Windisch
Kassaförvaltare       Fred Windisch     
Sekreterare       Iréne Jönsson
Webbredaktör Stefan Klaverdal
Övriga ledamöter Camilla Gaglianello, Karin Söndrebo, Kerstin Larsson, Håkan Olsson 

samt Stefan Ekblad tillika förbundsdirigent.
Musikkonsulent Staffan Plantin är adjungerad styrelseledamot, 
(tjänstledig från och med 1 september). Under hans tjänstledighet 
vikarierar Maja Malmström

Revisorer Anders Ploman och Bengt Lundborg
Revisorssuppleant Stefan Skoog
Valberedning Staffan Plantin och Susannah Carlsson
Bokföringsansvarig      Viveca Hanholt, Innecta 

Medlemmar
Förbundet hade 124 församlingar anslutna under året. Medlemsavgiften var 500 kr per församling 
med färre än 8000 kyrkotillhöriga och 1000 kr för större församlingar. För enskild medlem var 
avgiften 50 kr.

Verksamhet
Läget med coronapandemin fortsatte och restriktionerna innebar att vårens verksamheter fick ställas
in eller flyttas fram ytterligare ett år.   

Stefan Klaverdal höll en digital kurs/utbildning om grundläggande enkel inspelningsteknik i mars. 
Kursen blev mycket uppskattad av ca 30 deltagande kyrkomusiker och som kom från hela Sverige. 



Stiftsungdomskören låg vilande under våren, men kunde återuppta sin verksamhet igen under 
hösten med lyckat resultat. 

Röstcoachdagen 25 september genomfördes med en liten skara körsångare på plats i Osby 
Församlingshem. Det fanns möjlighet att även deltaga digitalt, men det var endast ett fåtal som 
deltog via länk. Dagen blev givande och uppskattad för de körsångare som var på plats och blev 
coachade av Birgitta Mannerström-Molin och Anna Marmvik - inspirerande körpedagoger.

 Vid Stiftshögtiden 14 november blev det uruppförande av förbundets beställningsverk “Denna 
dagen ett liv” av Per Gunnar Petersson. Pandemin gjorde att det var ett begränsat antal 
medverkande, men det kändes bra att konserten kunde genomföras. P G Peterson var på plats och 
han, liksom de medverkande; sångare ur vokalensemblen VOS, S:t Laurenti Kammarkör, flickkören
Korinterna och Lunds domkyrkas gosskör med orkester var mycket nöjda med resultatet. 
Sopransolist var Jennie Lomm och dirigent Robert Bennesh, Konserten dokumenterades av Stefan 
Klaverdal. 

Strax före jul nåddes vi av beskedet att Fred Windisch avlidit efter en tids sjukdom. Han var aktiv 
styrelseledamot i Kyrkosångsförbundet under många år. Vi minns honom med glädje och är 
tacksamma för allt gott och entusiastiskt arbete han lade ner i Kyrkosångsförbundet i Lunds stift.  

 _______________________________  ___________________________           
Robert Bennesh, ordförande Iréne Jönsson, sekreterare   


