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Nyhetsbrev nr 3, mars 2023 
____________________________________________________________________________________________

Detta nyhetsbrev innehåller 

-Inbjudan till medlemsträff 22 april 
-Stefans information om Grand Tours resa till Jussifest i 
Voxna 3-4/7 
- Grand Tours inbjudan till resan 
 
Gemensamt för alla medlemsträffarna  
Plats: Höstsols lokal ”Stallet”,  
Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm 
Kommer man från Stadshuset så är det tvärgatan till 
höger alldeles före kyrkan. 
 
Entréavgift: 100 kr/person inkl. kaffe/te och bröd. 
Avgiften betalas till tjänstgörande kassör för avprickning 
 
Vi ser gärna att du efter bekräftad anmälan betalar 
avgiften, 100 kr antingen till vårt plusgiro 462 48 91-
0 eller med swish till 123 374 05 29, senast några 
dagar innan. 
Men det går också att betala vid ankomst. 
 
Kära medlemmar i Jussi Björlingsällskapet! 
 
Varmt välkomna till vår kommande medlems-träff, 
som äger rum i Höstsols lokal ”Stallet” lördagen den 
22 april klockan 13.00 
 
Vi släpper in våra medlemmar från klockan 12.30 och 
bjuder då på kaffe och te med vetebröd och småkakor.  
. 
Klockan 13.00 påbörjar vi vårt program. Denna dag 
kommer vi att få lyssna till sånger sjungna av basen 
Lennart Forsén, till ackompanjemang av pianisten 
Anders Wadenberg. Därefter blir Lennart intervjuad av 
Nils-Göran Olve, och som avslutning bjuds vi på ett 
extranummer.  
 
Härefter följer en kort paus, då vi kan sträcka på benen, 
fylla i våra koppar, samt umgås lite.  
Vi fortsätter sedan dagens program, och övergår till 
programpunkten ”Spisa Jussi”. Vår styrelsemedlem 
Göran Forsling bjuder oss på en behaglig timme, då vi får 
lyssna till väl utvalda inspelningar med Jussi Björling. Det 
brukar alltid bli en mycket högtidlig stund. Vi avslutar 
härefter vår medlemsträff. 
 
Jussifesten i Voxna den 3-4/7 2023. 

Kyrkan ligger i Voxnabruk och ej i Voxna! I år är det 
tjugoförsta året! 
 
På konserterna i Voxna kyrka måndag den 3 juli 
framträder: 
-tenoren Bror Magnus Tödenes, Jussi 
Björlingsällskapets pristagare 2017.  
 
- sopranen Magdalena Risberg, Jenny 
Lindstipendiat 2013. 
 
Dessa två sångare hade huvudrollerna i den 
framgångsrika La Bohème, som gick på 
Kungliga  Operani vintras!       
                                                              
-Hälsingesopranen Karin Mobacke, som fick  
strålande recensioner  för sin insats i operan  
Il colore fa la regina i Vadstena 2022. 
 
-Sångarna ackompanjeras på piano  av 
Bengt Andersson. 
 
-Presentatör är Stefan Olmårs. 
 
Med så utmärkta artister, tror vi att det kommer lika 
många åhörare i år som tidigare. Därför kör vi även 
i år två likadana föreställningar måndag 3 juli kl. 14 
och kl. 17.  
  
Buss avgår kl 12.40 från Bollnäs station via Alfta-
Edsbyn till 14-konserten och åter efter middagen. 
  
På samma sätt avgår buss kl 15.15  till 17-konserten 
och åter efter middag och kvällsprogram. 

 
Anmälan till bussen till Stefan Olmårs  
tel: 0651-26000 
 
Efter varje konsert kommer det att ges tillfälle att äta  
härligt god middag  på närliggande Voxnabruks Herrgård.  
 
Hälsinglands enda slott! Herrgården har återfört 
dockorna från Doktor Skoras berömda Vaxkabinett till 
Voxnabruk igen. Vaxkabinettet hade tusentals besökare 
på den tiden och nu utlovas att man får se många  dockor 
av kända personer!!  
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Efter den middag som hör till den konsert som är kl.17, 
blir det som vanligt 
”Önskekonsert med Jussi”. Man skall inte åka hem utan 
att ha njutit av Jussis sång. Oraklet om Jussi Björling, 
Harald Henrysson, medverkar. Tanken är att 
medlemmar i Jussi Björlingsällskapet, som kommer till 
Voxna, skall vara med på konserten kl.17 och därmed 
kunna vara med på den anslutande middagen och också 
programmet om Jussi Björling efter maten. 
 
För att försöka klara av att sköta om två föreställningar 
kommer vi att ta emot reservationer av plats i kyrkan 
och på buffén. Ring Tel 0651-26000! Vi sätter ett tak på 
hur många som kan komma med på varje konsert. Så ni 
måste anmäla er i tid för att veta att ni har plats! 
Tisdag 4 juli kl. 9.30 på Voxnabruk Herrgård.  
Före detta ordföranden för Operavännerna, Nils-Göran 
Olve, talar med artisterna om deras karriärer. Samtalet 
övergår i ett program om den färgrika sopranen Kjerstin 
Dellert. 

Det har kommit ut en bok om henne.   
 
Klockan 11-13 kan den som önskar äta lunch på 
Voxnabruk Herrgård. 
 
Klockan. 11 är det dags för årets rundtur ”I Björlingars 
spår”. Anna-Lena Carlsson guidar om Voxnabruks 
historia, sammanvävd med Björlingarnas familj. Farfar 
Björling var smed i Voxnabruk. Man kan då ta lunchen 
litet sent. 
 
Efter lunchen kan man besöka Jim Reevesmuseet i 
Voxna.  
 
Jussifesten avslutas med att Stefan Olmårs visar de vackra 
väggmålningarna i sitt föräldrahem i Alfta. En målning är 
faktiskt 
utförd av en släkting till familjen Björling! 
 

 
Grand Tours kommer även i år med en buss till Jussifesten i Voxna.  
Största utbytet av en resa till Hälsingland får ni genom att resa med Grand Tours. 
https://www.grandtours.se/Resor/musikresor/den-sjungande-dalen/ 

förkortad: tinyurl.com/2z9sxaf2 
 
Sveriges enda resa till en konsert till Jussis ära. 
 

Telefonnumret till Grand Tours: 08-241525 
 
Ta chansen och res till Jussifesten, nu när Jussi Björlingmuseet är stängt! 
 
Som reseledare kommer även i år den kunnige och populäre Niklas Lindblad. 
 
Man besöker Hälsingegårdar med vackra väggmålningar och är med på hela Jussifesten i Voxna. 
 
Även i år får medlemmar i Jussi Björlingsällskapet rabatt på resans pris! 
 
Information om hur det var, från tidigare resenärer med GrandTours, fås av Stefan Olmårs. 
 
 

https://www.grandtours.se/Resor/musikresor/den-sjungande-dalen/
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För den som vill resa själv, kontakta Stefan 
Olmårs för hjälp med rumsbokning- Med många, 
nya intressanta inslag på resan kan även de, som 
åkt förut med Grand Tours till Voxna varmt  
rekommenderas att åka även i år. 
Vi säljer på Voxnabruk Herrgård CD-skivor med 
Jussi Björling. 
 
En DVD-inspelning av konserten kan köpas för 
150kr en tid efteråt genom att man beställer per 
tel 0651/26000 eller  
e-post stefanholzpartner@telia.com   
 
Man måste ringa Stefan Olmårs på 0651-
26000 för att  boka plats i kyrkan, på 
middagen  och i bussen från Bollnäs!  Detta 
för att vara säker på att få plats. 
 

Kom ihåg att ta med kontanter för att ge en stor 
kollekt i kyrkan! Det är en förutsättning för att 
kunna göra dessa Jussifester! 
Vi tar ej bankkort men vi tar Swish. 
 
Om du kan tänka dig att sponsra, hör av dig till 
mig! Vi behöver alla sponsorer, små som stora! 
Hjärtliga hälsningar från Hälsingland! 
 
Stefan Olmårs sekreterare i Jussi  
Björlingsällskapet och ”gärningsman” för 
Jussifesten i Voxna.  
Tel 0651/26000   
e-post: stefanholzpartner@telia.com  
 

Besök Jussi Björlingsällskapets hemsida: 
  www.jussibjorlingsallskapet.com  
 

 
 

http://www.jussibjorlingsallskapet.com/

