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Superlativen haglar efter körhelgen i Mora

Idel glada miner hos deltagarna i höstens körhelg ”Såsom i himmelsen så och i Mora”.

”Fantastiskt!”, ”Underbart!”, ”Glädje!”,
”En lisa för själen”, ”Väldigt härlig gemenskap”,
”En försmak av himlen!”
Superlativen vill aldrig ta slut när tidningen
Sändaren får kommentarer från körhelgen
”Såsom i himmelen så ock i Mora” som arran
gerades nyligen i Fridshemskyrkan, Mora.
Ulla Persson från arrangörsförsamlingen

Mora
22-23 oktober

Fridhemskyrkan är också jublande glad efter
helgen och säger till Sändaren:
– Vi har bara fått positiv respons – ”det bästa
jag varit med om” är det många som säger.
Förutomsångargemenskapen gav helgen
också körsångarna en värdefull repertoar
påfyllning för den egna verksamheten.
Forts. s. 2

Vi finns på Facebook också!
› facebook.com/sangarforbundet

God jul och Gott nytt år!
Adventstiden är
en intensiv tid för
många körsångare.
Sångarförbundet
önskar alla sångare
och körledare en
riktigt god jul- och
nyårshelg så hörs vi
igen 2017!

Marie Rindborg
Musikproducent

Forts. från s. 1

Åldersspridningen på deltagarna sträckte
sig från tonår upp till 80 år. En unik sprid
ning! En sångglädje och gemenskap över
generationsgränser!
Katarina Linderborg från Örebro skriver så
här till Sångarförbundet:
En försmak av himlen fick alla vi åttiotalet
sångare som var med på sångarhelgen i Mora
i oktober, och det hade ju utlovats redan i
rubriken för helgen: ”Såsom i himmelen, så
ock i Mora”.
Under Anders Nyberg och Jennifer Fergu
sons proffsiga ledning sjöng vi sånger med
rötter både i Dalarna och Sydafrika. Sånger
med texter som berör och utmanar, sånger
med rytmer och arrangemang som gör att
man inte kan stå still när man sjunger, utan
även den mest stelbente svensk rörde på
sig i takt med musiken. Ja, även publiken
på lördagskvällens konsert gungade med i
rytmerna.
Anders och Jennifer vet verkligen hur man
leder oss sångare och lockar fram nya spän
nande harmonier, och jag har fått mycket
inspiration och nya sånger att ta med hem
till den kör jag sjunger i här hemma.
Även om vi kände oss nära himlen när
vi sjöng, så behövs det ibland pauser med
påfyllning av mat och dryck. Änglar från
Fridhemskyrkan såg till att vi hade allt vad vi
behövde av mat, kaffe, frukt och så vidare. En
stor eloge till församlingen som hade ordnat
allt praktiskt så bra och hade tänkt på alla

”

Även den mest stelbente svensk rörde på sig
i takt med musiken.

Från tonåringar till äldre –musiken med bland annat rötter i Sydafrika satte
alla i rörelse.
eventualiteter. Bara en sådan sak som att det
förstärka kyrkkaffet på söndagen innebar
soppa för oss som hade en lång hemresa.
Den här helgen med Equmeniakyrkans
sångarförbund gav verkligen mersmak.

Katarina Linderborg
Örebro
Anders Nyberg och
Jennifer Ferguson ledde
körhelgen i Mora.

Artikeln från Sändaren finns att
läsa på sångarförbundets hemsida:
www.equmeniakyrkan.se/sangarforbundet
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Det doftar av himmel
Fortbildningsdag i barnmusik/rytmik

Att vara musikledare för
mindre barn ställer speciella
krav. Hur väcker jag intresse
och skapar uppmärksamhet i
gruppen? Kan jag som ledare
påverka och få gruppen mer
fokuserad?
Vi tar med frågorna i en kursdag som hålls av Marie Rindborg och
Karin Kihlström som har mångårig erfarenhet av att leda spädbarnsoch småbarnsmusik.

Norrmalmskyrkan, Stockholm 23 januari 2017 kl 10-16
Under dagen får vi redskap, tips och pedagogiska poänger samt
givetvis repertoar. Pris: 600 kr inkl lunch och fika. För ledare anslutna till Bilda: 400 kr.
Anmäl dig senast 11 januari till sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Ack, Värmeland du sköna …

Sjung med Robert Sund
Körklassiker och nya arrangemang i en musikantisk blandning tillsam
mans med den mångsidige tonsättaren, arrangören och dirigenten Ro
bert Sund. Det står på programmet för vårens stora körhelg i Karlstad,
”Ack Värmeland du sköna”.

Tingvallakyrkan, Karlstad 1-2 april 2017

Robert Sund. Foto: Nils Nordling

Sångarförbundet har lyckats engagera den kände körprofilen Robert
Sund. Under många år var han dirigent och konstnärlig ledare för All
männa sången och manskören Orpehi Drängar och han har grundat
och lett flera namnkunniga körer.
För frågor och anmälan kontakta Marie Rindborg,
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Sångarförbundets körhelger: Oktober 2016: Mora

●

april 2017: Karlstad
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Oktober 2017: Hässleholm
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Nu satsar vi på barnkörerna
Under 2017 kommer Sångarförbundet till
sammans med Equmenia och Bilda arrang
era Barnkördagar runt om i landet.
Först ut är kördagen i Stuvstakyrkan,
Huddinge den 18 februari, där även equme
nia Stockholm är medarrangör. Under
våren planerar vi att besöka ytterligare
regioner. Är du intresserad av en barnkör
dag nära er församling? Hör av er till
sangarforbundet@ekumeniakyrkan.se

Karin Kihlström.

Karin Andelius.

Marie Rindborg.

Maria Smeds.

Musik som engagerar! Kom med!
Vill du vara med på en dag fylld med sång,
glädje och gemenskap … ?
Tillsammans med andra ungdomar
gör vi musik som engagerar!

Immanuelskyrkan, Stockholm
22 april 2017

Vi startar i Immanuelskyrkan, Stockholm
kl 11 och avslutar dagen med konsert kl 19
tillsammans med musiker.
Kom med – du kommer inte att ångra dig!
Lunch och fika serveras till självkostnads
pris. Boka dagen redan nu!
Har du frågor maila
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Vi sjunger inspirerande låtar bland annat av
Laleh, Bo Kaspers orkester och musik från
världens alla hörn med Zifa.
Ledare är Martin Åsander med flera.
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TIPSET!
Letar du också efter nya sånger
till din kör eller församling?
Här kan du inspireras!

Titta in på nya gudstjänstwebben!
Nu finns den nya gudstjänst
webben där du får god hjälp inför
gudstjänsten – från planering,
texter och sångval till att skriva ut
agendor.
◆◆

Material av olika slag – sånger,
barnens minuter, drama, böner,
idétexter och mycket mer. Sök
bland det som finns och skicka
in dina bästa gudstjänstinslag.

◆◆

Få hjälp att komma ihåg viktiga
moment när du planerar guds
tjänst. Sångvalslista med förslag
på sånger och rätt årgång på
kyrkoårets texter finns redan
där.

◆◆

Equmeniakyrkans nya kyrko
handbok i digital förpackning

Adressen är gudstjänst.se

GUDSTJÄNSTWEBBEN

Ny CD med Brukssånger
Höstens Brukssånger finns nu på den rykande färska CD:n
Följ med och se. Beställ den på brukssånger.se Priset är 150 kr/st,
rabatt vid köp av 5 eller fler. Du kan provlyssna på Spotify.
Brukssånger är Equmeniakyrkans
notabonnemang. Varje år kommer
nya sånger som lösblad, tänkta att
följa kyrkoåret och årstiderna.
Med Brukssånger kan du med
gott samvete kopiera sångerna till
församlingens verksamhet, så länge ni har ett abonnemang.
Det är också en möjlighet för den som har opublicerade sånger
hemma i byrålådan att enkelt kunna sprida goda sånger till
fler.
Alla sånger finns med noter och ljudfil på Brukssångers
hemsida, där det också finns sökfunktioner för att hitta
sånger till ett speciellt ändamål.
Webbplats: www.brukssanger.se
E-post: brukssanger@equmeniakyrkan.se
Du kan också kontakta Stefan Jämtbäck på tel. 070-173 07 93
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Kom till oss på Facebook!
Du hittar Equmeniakyrkans sångarförbund på adressen www.facebook.com/sangarforbundet.
Hjälp gärna till att fylla på med information och feedback! Och gilla oss!

Kalender

Alla är välkomna till arrangemangen, var de än äger rum!
Mer information kan du få av respektive arrangör.

2017

Box 14038

Januari
9-12

Vinterkonferens i Göteborg. En av Equmeniakyrkans
viktigaste mötesplatser för alla medarbetare.

23

Det doftar av himmel. Fortbildningsdag i barnmusik/ryt
mik i Norrmalmskyrkan, Stockholm. (Se sidan 3)

Februari
18

Barnkördag i Stuvstakyrkan, Huddinge. (Se sidan 4)
Arr: Equmeniakyrkans Sångarförbund,
Region Stockholm av Equmeniakyrkan och Bilda

April		
1-2

22

Körhelg med Robert Sund! Equmeniakyrkans Sångarför
bund och Bilda inbjuder till en helg full av sång, musik
och glädje i Tingvallakyrkan i Karlstad. (Se sidan 3)
Arr: Equmeniakyrkans Sångarförbund och Bilda.
Det blir även en körhelg i Hässleholm i oktober!
Ungdomskörsdag i Stockholm. (Se sidan 4)

September
15-17

Equmeniakyrkan

167 14 BROMMA
Tel: 08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se
Besöksadress: Ekumeniska centret,
Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma
E-post till Sångarförbundet:
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se
Musikproducent Sångarförbundet:
Marie Rindborg
marie.rindborg@equmeniakyrkan.se
Samordnare för musik och kreativa uttryck:
Lena Wohlfeil, tel 08-580 031 22
lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se

Musikhandläggare, equmenia:
Karin Andelius, tel 08-580 031 98
karin.andelius@equmenia.se
Karin Kihlström
karin.kihlstrom@equmenia.se

Församlingsmusikerdygn för församlingsmusiker och
musikledare. Plats: Bromma Folkhögskola, Stockholm.
(Mer information kommer)

Oktober
Körhelg i Hässleholm (Mer information kommer!)

Berätta om vad som händer!
Planeras något i ditt distrikt? Har din kör tagit ett initiativ ni
vill berätta om? Har ni idéer att sprida vidare?
Tipsa Körutskicket! sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Studieförbundet Bilda
Hemsida: www.bilda.nu

Körutskicket skickas till alla körledare
och musikansvariga i Equmeniakyrkan.
Du kan prenumerera kostnadsfritt på
körutskicket. Det kommer då 4 ggr/år
i din e-postbrevlåda. Beställ hos
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan, Sångarförbundet
Box 14038, 167 14 BROMMA
Besöksadress: Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma

T

-Alvik

