
INBJUDAN TILL KATOLSK KÖRHELG I VADSTENA 23-24 oktober 2021 
 
KLN inbjuder, i samarbete med Studieförbundet Bilda, alla katolska körer i landet till en 
gemensam körhelg i Vadstena den 23-24 oktober. Även enskilda sångare är välkomna. 
 
Det är nu sjunde gången som vi håller denna körhelg, så det är numera en fin tradition. 
 
Vi börjar kl. 13.00 på lördagen och avslutar efter söndagens lunch. Under 
lördagseftermiddagen repeterar vi. De som önskar kan beställa lunch på folkhögskolan på 
lördagen kl. 12.00 till en kostnad av 125:-. 
 
Programmet är i stort sett som tidigare år. På lördag kväll sjunger vi tillsammans vid en 
musikgudstjänst i Vadstena klosterkyrka. Därefter blir det fest på Vadstena folkhögskola, där 
vi också kommer att repetera. Inkvartering sker på folkhögskolan, på vandrarhemmet i 
Vadstena och hos Birgittasystrarna. 
 
På söndagen medverkar vi med körsång i mässan hos Birgittasystrarna. Därefter avslutas 
helgen med en gemensam lunch på folkhögskolan. 
 
KLN:s ordförande, f. Anders Ekenberg, kommer att vara med oss under helgen. 
 
Repertoaren är bestämd, och är densamma som för den körhelg som fick ställas in i oktober 
2020, och noter skickades ut under hösten 2019 till de som deltog i den gemensamma 
körledarhelgen i Vadstena i oktober månad det året. Övriga som behöver noter – säg till så 
skickar jag dem. 
 
När det gäller det ekonomiska ser det ut så här: Varje körsångare betalar sin resa och 600:- i 
deltagaravgift. Då ingår eftermiddagskaffe, festmåltid (huvudrätt, efterrätt, kaffe och ett glas 
vin) på kvällen, frukost och lunch på söndagen samt logi på folkhögskolan, Vadstena 
vandrarhem eller hos Birgittasystrarna. (Extra kostnad tillkommer för enkelrum). Som ni 
förstår så räcker inte 600:- för allt detta. Därför är vi ytterst tacksamma för att Stockholms 
katolska stift och studieförbundet Bilda bidrar med pengar så att vi ska kan förverkliga denna 
körhelg. 
 
Gällande betalningen så skickar jag ut information om den när jag har fått in alla anmälningar. 
 
Ni ska självklart söka bidrag till resan från er församling. Denna helg kommer säkerligen att 
bli församlingarna till glädje i framtiden. 
 
Jag önskar att ni gör en preliminär anmälan så snart som möjligt. Vid vår senaste 
körhelg, 2018, var vi ungefär 120 sångare. Många fler än så kan vi inte vara, så det är ”först 
till kvarn” som gäller! 
 
Sista anmälningsdag är fredag den 10 september. Anmälan sker till: 
ulf.samuelsson@kln.se 
eller till min postadress: Kammakargatan 12, 2 tr, 111 40 Stockholm. 
 
I samarbete med Studieförbundet Bilda      
 
För Katolska Liturgiska Nämnden 
Ulf Samuelsson 
Musikkonsulent 

 


