
Hej kära kolleger och kyrkoherdar! 
  
Ca vartannat år anordnar KMR i Västerås stift en studieresa där vi som musiker får möjlighet att 
fortbilda oss i t ex arbetsmiljöfrågor, teologiska och yrkesspecifika frågor. Nu är det dags igen! 
Äntligen kommer här litet efterlängtad information om vår resa till Skara stift i Västergötland den 
20-23 maj nu i vår 2019. Boka in dagarna, om du inte redan gjort det! Nedan följer ett preliminärt 
schema. Mer detaljerad utformning ges senare, men i mycket god tid innan avfärd. 
  
Liksom vid tidigare resor ser vi fram emot att träffa kolleger från stiftsföreningen vi gästar och 
denna gång väntar ett kreativt och givande samarbeta med KMR i Skara stift. Ämnen som kommer 
att dryftas är bl a rekrytering på flera plan, repertoarval, ”musikaliskt självförtroende” och 
arbetsmiljö (t ex hur vi klarar krav, press, stress och förväntningar från oss själva, kyrkans 
medlemmarna samt våra arbetsgivare). Bland föreläsare, tillika inspiratörer återfinns Reibjörn 
Carlshamre, domkyrkoorganist i Skara, Erik Nyberg, stiftsmusikkonsulent i Skara samt Helena 
Ambertson, organist i Husaby och lärare vid Hjo folkhögskola och Per Larsson, domkyrkokaplan i 
Skara samt ledamot i Kyrkosångförbundets styrelse. 
  
Skara är Sveriges äldsta stift med dels en intressant domkyrka och dels många andra viktiga platser 
som t ex Varnhems klosterkyrka och klostermiljö, Sveriges troligen äldsta och första stenkyrka, 
(även den i Varnhem), Husaby med Kinnekulle och Läckö slott. Att integrera en rundtur i Sveriges 
”kristna vagga” med föreläsningar, seminarier och fackligt, kollegialt erfarenhetsutbyte över 
stiftsgränserna kommer att beröra på flera plan och ge råg i ryggen inför stundande arbete på 
hemmaplan, i stift och på riksnivå. Våra egna tankar spelar också roll! Var inte rädd att höra av dig 
till planeringsgruppen om du har idéer! 
  
Schema 

Måndag 20/5: Tidiga avfärd med buss, (Peter Resare kör oss), från strategiska platser i stiftet, till 
viss del beroende på varifrån deltagarna reser. Under resan serveras matiga baguetter. Färd direkt 
till Skara, troligen guidning i domkyrkan mm och gemensam middag på kvällen. 
Tisdag 21/5: Program tillsammans med KMR Skara, detaljprogram ännu ej fastställt. Gemensam 
middag på kvällen. 
Onsdag 22/5: Guidade turer till, de för kristnandet av Sverige, viktiga platser, samtal och 
diskussioner under dagen. Möjlighet till fri tid vid olika stopp. 
Torsdag 23/5: Avresa på morgonen med hemfärd via Husaby och Kinnekulle. Måltider utefter 
vägen. 
  
Inkvartering på anrika Skara Stadshotell, alldeles nära domkyrkan. 
  
Pris 

Fortbildningsresan är starkt subventionerad av KMR. Priset för helpension blir därför endast 4.800 
kr för boende i enkelrum eller 3.800 kr för boende i dubbelrum. 
Anmälan senast fredagen den 8 mars till:  
Erik Tinnis, erik.tinnis@svenskakyrkan.se, 0248-736 75 eller  
Mattias Bäck,mattias.back@svenskakyrkan.se, 0247-449 42.  
Glöm inte att meddela önskad rumskategori samt i dubbelrummens fall vem du önskar dela rum 
med. 
  
Är du inte medlem? Du är välkommen att åka med ändå, men kan då inte få del av 
medlemssubventionen. Önskar du bli medlem. Vänd dig till föreningens ordförande, Mattias Bäck, 
för vidare råd. 
Sök gärna information om bygd och platser och bilda dig en egen uppfattning om vart vi åker! 
Välkommen ombord! /Resekommittén på uppdrag av styrelsen i KMR, Västerås stift. 
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