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Snart landar himmelen i Mora!
Visst kommer du med?

Nu är det hög tid att anmäla sig till körhelgen
”Såsom i himmelen så ock i Mora” i Fridhems
kyrkan i Mora 22-23 oktober 2016.
Sista anmälningsdag är 10 oktober.
Körprofilen Anders Nyberg leder helgen
tillsammans med sin sydafrikanska fru Jennifer Ferguson och pianisten Filip Ekestubbe.
Missa inte tillfället att sjunga med denne
inspiratör!
Vi vågar lovar att helgen som arrangeras
av Equmeniakyrkans sångarförbund och
Bilda kommer att bli full av sång och dans,
skratt och samtal!

Mora
22-23 oktober

Kostnad: 350 kr för medlemmar i Equmeniakyrkans Sångarförbund. För övriga 450 kr.
Priset inkluderar lunch, middag, fika och noter.
Körsångare ur Ungdomskörer deltar med
rabatterad avgift. Kontakta sångarförbundet
på e-postadressen nedan.
Anmäl dig nu per e-post till
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se
Uppge namn och personnummer samt
stämma. Ange också om du har önskemål om
specialkost. Betala samtidigt in deltagaravgiften på sångarförbundets bankgiro 673-7803.
Mer information om helgen finns på
tinyurl.se/morahelg

Anders Nyberg och Jennifer Ferguson
Anders och Jennifer om sin syn på sång och musik:
För oss finns det inget vackrare i musikens värld än när en
skara människor tillsammans och från hjärtat – från ett och
samma hjärta – brister ut i sång!
Då varje röst finner sin egen roll och identitet genom att
förlora sig i den större klangen och spegla den.

För oss finns inget vackrare överhuvudtaget.
Ty det är sinnebilden av det vi alla ytterst längtar efter –
Enheten, Glädjen, Skönheten, Kärleken.
Det är platsen där himlen landar.
Den här kursen vill få vara just den platsen.

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

Marie – ny på jobbet!
Sedan 1 september är jag nytillträdd musikprodu
cent för Equmeniakyrkans Sångarförbund. Jag heter
Marie Rindborg och arbetar också parallellt som
församlingsmusiker i Norrmalmskyrkan i Stockholm.
Därifrån bär jag med mig mångårig erfarenhet som
körledare. Jag har haft förmånen att få jobba med ett
spektra från spädbarnsmusikgrupper till vuxenkör
samt att driva musikskola.
Min roll som musiker i församlingsarbete tar jag
med som en tillgång i denna nya uppgift.
Equmeniakyrkans sångarförbund har sina rötter
i bildarsamfundens sångarförbund (SBS/SMS) med en
lång och rik historia. Jag vill ödmjukt fortsätta att
förvalta det arvet!
Idag står vi inför nya utmaningar som kyrka i ett
samhälle i ständig förändring. Jag tror musiken och
de kreativa uttrycken är en viktig plattform när vi
”bygger kyrka” år 2016.
Vilken roll kan sångarförbundet och dess styrelse
ha i framtiden? Vad kan vi bidra med för att stimulera,

”

utveckla och inspirera? Detta är frågor som vi i styrel
sen tillsammans med er får lyfta och dryfta.
I mitten av september hade jag förmånen att delta
i ”Församlingsmusikerdygnet” på Bromma folkhög
skola. Församlingsmusiker från hela landet möttes
och tillsammans fick vi inspireras av goda föreläsare.
Det var värdefullt att få mötas, dela erfarenheter och
lyfta frågeställningar. Att lyssna in och föra dialog
med er som är aktiva i församlingarna blir en av mina
viktiga uppgifter.
Jag ser fram emot att möta många av er körsångare
och körledare framöver, kanske
redan på Körkursen ”Såsom i Him
melen så ock i Mora”.

Marie Rindborg
Nytillträdd musikproducent

Han ser främmande ut, kommer från Afghanistan eller Syrien,
men när musiken går igång och vi börjar sjunga, når vi varandra.
Då är det plötsligt så självklart att samma blod bankar i våra ådror,
att samma känslor formar våra liv. Språkbarriären känns inte längre oöverkomlig.

Sjung språket!
”Sjung språket” är
ett högaktuellt material skrivet av Jan
Mattsson, pastor och
musiker. Materialet
består av 16 sånger,
CD och ledarhandledning och kan
inspirera i de nya
utmaningar vi står
i när det gäller att
möta nyanlända.
”Sjung språket”
bygger på tron att
sång och musik
också har en pedagogisk kraft när det
gäller att lära sig ett
språk. Att koppla
sångvänliga melodier till viktiga ord är
en inlärningsprocess
som slår det mesta.
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Under flera år har Göteborgs Räddningsmission tillsammans med Svenska kyrkan i
Bergsjön jobbat med den övertygelsen.
På www.sjungspraket.se. kan du lyssna
på sångerna och även ladda ned dem utan

kostnad. Där finns också en länk för att köpa
lärarhandledningen, son inkluderar noter,
ackord och CD – det vill säga allt som behövs
för att komma igång!
Se även kursdag 6 oktober i kalendariet!
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För körledare:

Integration och nya körformer
Körledare nyfikna på kör, integration och nya
körformer – kom till Körledardag 15 oktober
på Kulturfyren i Stockholm!
Studieförbundet Bilda arrangerar Körledardagen där flera körledare med erfarenhet av
körsång och integration medverkar.
Dagen är en inspirationsdag till dig körledare
som går i tankar kring hur du skulle kunna

arbeta med kör och integration i församlingen eller andra sammanhang. Vi delar
erfarenheter, tar upp alla tänkbara frågeställningar och lyssnar till körledare som redan
är i full gång att på olika sätt använda kören
som mötesplats för det gränsöverskridande
mötet.
Anmäl dig nu på www.bilda.nu/korledare
ellerkontakta Karin Eklundh, tel.076-113 44 42.

För alla som älskar körsång:

Röst och närvaro i fokus
Körsångare nyfikna på röst, lust och scenisk
närvaro – kom till Körsångardag söndag den
16 oktober i Eric Ericsonhallen på Skeppshol
men i Stockholm!
De välkända körledarprofilerna Karin
Eklundh och Åse Hagerman bjuder genom
studieförbundet Bilda in till en härlig körsångardag för alla som älskar körsång.
Dagen är en inspirationsdag
för dig som körsångare; du får
intressanta perspektiv kring
röst och sångarlust, du får
lära dig nya sånger och övningar kring scenisk närvaro

och kommunikation. Anmäl dig som enskild
eller som hel kör – är din kör ansluten till
Bilda är dagen gratis! Det går bra att anmäla
sig till och med 10 oktober.
Anmäl dig på www.bilda.nu/korsangare
ellerkontakta Karin Eklundh, tel. 076-113 44 42.

Karin Eklundh.

Åse Hagerman.

Kom och sjung med Robert Sund
Hässleholm 1-2 april 2017

Robert Sund. Foto: Nils Nordling
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Boka redan nu körhelgen nästa vår, den 1-2
april 2017, då Equmeniakyrkans Sångarförbund och Bilda inbjuder till en helg full av
sång, musik och glädje i Missionskyrkan,
Hässleholm.
Sångarförbundet har som ledare för helgen lyckats engagera den kände körprofilen
Robert Sund. Han var under många år
dirigent och konstnärlig ledare för Allmänna
Sången och Orphei Drängar i Uppsala. Som
sångare har han medverkat bland annat i
Eric Ericsons Kammarkör och den legendariska Kvintetten Olsson. Välkommen till en
inspirerande körhelg !
Anmälan till:
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

SÅNGARFÖRBUNDETS KÖRUTSKICK

Era
bidrag
behövs!
En faktura gällande medlems
avgift har skickats
ut i slutet av
september till alla
församlingar som
är medlemmar i
Sångarförbundet i
Equmeniakyrkan.
Dessa pengar
är viktiga – de
används till att arrangera nya evenemang, som skapar
nya musikaliska
upplevelser och
möten för många
människor.
Fakturan kommer till församlingens kassör.
Har du frågor?
Hör av dig till
Sångarförbundet,
Kontaktuppgifter
se sista sidan.

TIPSET!

Kör, storband eller blåsorkester?
Johanna och Sven Fridolfsson producerar mängder av musik,
och på deras förlag Frimus finner du noter för kör, storband och
blåsorkester. Körsångerna finns även inspelade av Lutherska missionskyrkans kör.
På hemsidan www.frimus.se får du lätt överblick med lyssningsljudfiler till varje sång.
Körarrangemangen är för blandad kör (SAT B) och till flera av
dem finns instrumentalstämmor att beställa.

Letar du också efter nya sånger
till din kör eller församling?
Här kan du inspireras!

Hosianna!
Söker du nya arrangemang och sånger
till Advent och Julrepertoaren kan du
söka repertoar på CD:n Hosianna.
I länken får du överblick av sångerna:
lutherska.nu/lmk/skivor/hosianna/

Brukssånger
Brukssånger är Equmeniakyrkans notabonnemang. Varje år kommer 20 nya sånger, fördelade på två utskick. Sångerna ges ut som
lösblad och är 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

När löven faller som guld från himmelen …

Karin Runow jobbar som kyrkomusiker i Sollentuna
församling och är körledare för ett stort antal körer.
Hon skriver bland annat sånger som klingar bra för
barnrösten i olika åldrar.
På Runow Media kan du hitta Karins material.
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Höstsången ovan hittar du i häftet ”Come on children,
volym 2”.
Sånger för barn och vuxna tillsammans inför
Adventstiden finns i häftet: ”Come on Choir Advent”.
Se mer på www.runowmedia.se
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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.

2016

Box 14038
167 14 BROMMA

Okt
6
15

Tel: 08-580 031 00

”Sjung med dom som kommer!” Kursdag med Jan
Mattsson i Bergsjön, Göteborg. Heldag. Anmälan
till jan@janmattson.se eller 076-505 31 31. (Se sidan 2)
Körledardag på Kulturfyren i Stockholm. Inspirationsdag för dig som vill arbeta med kör och integration i församlingen eller andra sammanhang, kl 9-16. Arr: Bilda
(Se sidan 3)

16

Kördag i Eric Ericsson-hallen på Skeppsholmen i Stockholm, kl 13-17. Arr: Bilda (Se sidan 3)

22-23

”Såsom i himmelen så ock i Mora”. Körhelg med Anders
Nyberg, Jennifer Ferguson och pianisten Filip Ekestubbe,
i Fridhemskyrkan, Mora. (Se sidan 1)
Arr: Equmeniakyrkans sångarförbund och Bilda

2017
Januari
9-12

Equmeniakyrkan

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

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

April		
1-2

Körhelg med Robert Sund! Equmeniakyrkans Sångarförbund och Bilda inbjuder till en helg full av sång, musik
och glädje i Missionskyrkan, Hässleholm. (Se sidan 3)
Arr: Equmeniakyrkans Sångarförbund och Bilda
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Ungdomskörsdag i Stockholm.
Mer info i nästa Körutskick.

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

