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Var med och sjung 

Vivaldis 
GLORIA 

med 
Drottningholms 
Barockensemble
under ledning av 

Kristina Åkesson
                                       Se sidan 3!
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Att vattna vår själ
”V attna själens jord…” 

 Jag smakar på orden som kommer till 
 mitt undermedvetna.  Idag faller regnet 

på träden utanför mitt fönster. Vilken grönska 
och blomsterprakt sommaren bjudit oss! Naturen 
har mått gott av det omväxlande vädret med sol 
och regn. Inte bara sol – inte bara regn – utan just 
blandningen. Så tänker jag också att det är för 
oss mäniskor, vi mår bra av omväxling även på 
ett djupare plan. ”Sorgen och glädjen de vandra 
tillsammans, medgång och motgång här tätt 
följas åt.” 
Vi växer när vi tillåter oss vara i det som är – av 
med och motgång, i sol och regn!

Under en sommar kan regn ibland uppfattas 
som ”mindre bra väder” Men naturen och den 
jord vi lever på och brukar, behöver vatten. Det är 
en förutsättning för liv och grönska. 

”…må regnet vattna själens jord” sångfrasen 
klarnar och texten växer fram …

Vattna vår själ – tillsätta näring till oss själva 
och vår inre människa. Att sjunga kan vara just 
en sådan näring. Det händer något med oss när vi 
sjunger, när vi tar orden i vår mun och hela krop-

pen får fungera som instrument. Musik och ord 
i samspel!

Välkommen att fylla på med energi genom att 
delta i de fortbildningar/kurser och körhelger 
som erbjuds. Höstens Körutskick är välfyllt av tips 
som vill ge inspiration! Barnmusikutbildningen 
första oktober med personlig handledning – sid 
10. Körhelgen 19-20 oktober med Vivaldis Gloria 
tillsammans Drottningholms Barockensemble, 
notutgivningen på Gehrmans förlag av Tomas 
Boström sånger som Sångarförbundet låtit arrang-
era för kör  – se sid 9 – samt mycket mer.  

Inför hösten vill jag skicka med orden från 
Psalmer och Sånger 845: 

Må din väg gå dig till mötes, 
och må vinden vara din vän
må solen värma din kind 
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen, 
må Gud hålla dig i sin hand

Marie Rindborg 
Musikproducent  

Equmeniakyrkans Sångarförbund

Två olika stipendier till musiker med flera
Equmeniakyrkans Musikstipendium
delas ut två gånger per år till vidareutbildning 

för ideella musiker, musikledare och eller anställd för
samlingsmusiker. Ansökan kan göras av musiker själva 
och kräver ingen nomineringsprocess. 

Ändamålet är att stärka utbildning och fortbildning 
som bidrar till att stärka Equmeniakyrkans musik
verksamhet inom klassisk tradition, som körsång och 
orkestermusik, psalmackompanjemang och solister.

Stipendiet ska gagna församlingens musikverksam
het. Ansökan kan inte avse kör/orkesterresor, inspel
ningar eller publicering av eget material.

Sista ansökningsdag är 2 april respektive 2 oktober
Här finns mer info och anmälan:
https://equmeniakyrkan.se/musikstip

Sångarförbundets stipendium á 15 000 kr 
delas ut en gång per år till ”en person eller grupp 

som bidrar eller har bidragit till att stimulera vokalmu
siken inom Equmeniakyrkan”. Stipendiet delas ut till 
minne av Filip Bengtsson, Ingemar Braennstroem och 
Artur Erikson.

Sista nominerings/ansökningsdag har just passerat 
och stipendieutdelning äger rum under körhelgen 
19–20 oktober i Stockholm. 

Equmeniakyrkans 
musikstipendium har 
möjliggjorts genom 
en donation från nu 
nedlagda S:t Pauls för
samling i Stockholm.

❷❶

till ”en person eller grupp 
som bidrar eller har bidragit 
till att stimulera vokalmusiken 
inom Equmeniakyrkan”
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Gloria – en mäktig upplevelse
Stockholm  19-20 oktober

Drottningholms Barockensemble är en välrenommerad ensemble som främst spelar äldre musik på tidstrogna instrument.

Det är hög tid för anmälan om du vill vara 
med och sjunga Antonio Vivaldis Gloria i 
Immanuels kyrkan, Stockholm, helgen 19-20 
oktober. Det kommer att bli en mäktig upple-
velse för både medverkande och åhörare.

Gloria är Vivaldis kanske mest kända sakra
la verk, troligen skrivet mellan 1713 och 
1717, och vars delar varierar i fram förande 
och känslouttryck.

Skrevs för guds
tjänst
Vi kommer att 
framföra ”Gloria” 
i gudstjänsten på 
söndag kl. 11 så att 
musiken får den inramning 
den ursprungligen kom
ponerades för. 

Var med och sjung Antonio 
Vivaldis ”Gloria” i Ddur tillsam
mans med Drottningholms 
Barockensemble under Kristina 
Åkessons ledning! Vi kommer 
även att ha två medverkande 
solister – Tina Bergholm och 
Ruth Segerberg.

Stort intresse
Möjlighet finns att anmäla sig både 
som enskild körsångare, körledare 
och hela körer. Många anmälningar 

strömmade in redan första dagen regist
reringslänken öppnade! Flera körer har 
uttryckt intresse att delta! Se till att ta din 
plats du också! Dessutom tjänar du på att 
anmäla dig tidigt. Specialpriser fram till 17 
september, samt för ungdomar/unga vuxna.

Sista anmälningsdag är 30 september.
När du har anmält dig får du tillgång till 

stämövningsfiler. Då finns möjlighet att 
börja öva själv hemma eller tillsammans 
med dina körvänner

Anmälan görs via hemsidan:
www.equmeniakyrkan.se/sangarforbundet 

För mer info – kontakta  
marie.rindborg@equmeniakyrkan.se

Kristina Åkesson 
är en erfaren kör
dirigent och är musik
ansvarig i Immanuels
kyrkan i Stockholm. 

Tina Bergholm och Ruth Segerberg 
medverkar som solister vid framförandet av Gloria. 
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Musikgudstjänst del i nytt temaår
Markusåret 2017/2018 blev en succé. Equme-
niakyrkan och Equmenia vill gärna fortsätta 
att uppmuntra och inspirera till bibelläsning. 

Det nya temaåret som nu startar fokuserar 
på Apostlagärningarna – och på många 
olika sätt lyfts dessa texter fram under 
rubriken Till jordens yttersta gräns.

Temaåret vill uppmuntra till fortsatt bibel
läsning och även särskilt belysa Equ menia 
kyrkans internationella missions arbete och 
frågor om hållbarhet, klimat och miljö.

Ett av materialen som är framtagna för 
temaåret är en musikgudstjänst. Sångerna 
är hämtade från Brukssånger, Equmenia
kyrkans samlade sångskatt. En del sånger 
är helt nyskrivna för den här gudstjänsten.

Sångerna är tänkta för både kör och 
församling, men gudstjänsten kan också 
göras utan kör. Då är det viktigt att några 
lärt sig sångerna och leder församlingen 
som försångare.

Gudstjänstmaterialet består av några 
olika delar: 
 ◆ Gudstjänstordning med alla körsånger, 
för gudstjänstledare och körsångare. 
Innehållet i häftet finns att ladda ner 
som pdffil på Brukssångers webbplats 
brukssanger.se. Det är fritt om man är 
abonnent på Brukssånger. 
För att bli abonnent, se nedan. 
Tryckta häften kan köpas via Nya Musik, 
nyamusik.se

 ◆ Gudstjänstordning för gudstjänstdel-
tagare med sånger och gemensamt lästa 
texter finns,  tillsammans med ett för
beredelsematerial med praktiska tips och 
förlagor att använda vid kopiering, att 
ladda ner på www.equmeniakyrkan.se/tjyg

 ◆ Alla sånger finns inspelade och 
ligger på Soundcloud.com. Stäm
övningsfiler till körsångerna finns på 
www.equmeniakyrkan.se/tjyg

Passa på 
att bli 
abonnent!
Abonnera på Bruks
sånger och få tillgång 
till gudstjänstordning
en med körsångerna 
och mycket annat. 
Halva priset, 195 kr, 
för alla församlingar 
inom Equmenia
kyrkan.
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Era 
bidrag 
behövs!
En faktura gällan
de medlems avgift 
kommer att 
skickas  ut under 
september till alla 
församlingar i 
Equmeniakyrkan.

Dessa pengar 
är viktiga – de 
används till att 
arran gera nya 
evenemang, som 
skapar nya musi
ka liska upplevelser 
och möten för 
många människor.

Fakturan kom
mer till försam
lingens kassör.
Vill du ansluta 
dig som enskild 
medlem och få del 
av reducerade av
gifter på körhelger 
och kurser, går det 
bra. Avgiften är 
då 30 kr per vuxen 
och 10 kr per barn.

Har du frågor? 
Hör av dig till 
Sångarförbundet, 
kontaktuppgifter 
se sista sidan.

Ta chansen – kom med 
på Soul Children-festival

Örebro 25-27 oktober
I höst arrangerar Equmenia, tillsammans med 
Salt, en Soul Children festival i Örebro. 
Där möts Soul Children-körer 
från hela landet och nyfikna 
kan komma med och testa på 
konceptet som är från 10 år och 
uppåt.

Helgen blir fullspäckad med nya och gamla 
låtar, danser och koreografier, ledarsemina
rier, konserter och gudstjänster. 

Med över 450 anmälda deltagare och 
ledare är festivalen så gott som full men vill 
du ha en plats finns det fortfarande chans.

Större delen av helgen håller festivalen 

till i den gamla fina Hjalmar Bergman 
teatern. Där kommer också den stora kon

serten att vara på lördagkvällen 
med medverkan av Soul Child
ren Mass Choir och artister 
som LIN D och Chip Kendall. 
Biljetter till konserten köps via 
Tickster. 

 Karin Bodell 
(fd Kihlström)

Koordinator kreativa uttryck 
Equmenia

Läs mer om festivalen: 
www.soulchildren.se/festival

Tweensen gjorde succé på Hönökonferensen
För andra året i rad var Equmenia med 
under Hönökonferensen 614 juli och hade 
hand om 9 –14åringarna. De kunde välja 
att gå på Puls, med fokus på idrott och lek, 
eller Soul Children med sång och dans. 

Soul Children samlade runt 100 barn 
varje dag som var helt otroliga på att lära 

sig koreografier, danser, texter och melo
dier. Det var fantastiska förmiddagar!

På fredagskvällens möte var Soul Child
rengruppen med och sjöng så att tältet 
kokade av liv.

Karin Bodell

Ett hundratal barn i åldrarna 9 till 14 år deltog i Soul Children på årets hönökonferens.
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Nätverket Körkraft får en fortsättning
Det nationella nätverk, som varit en del av 
Allmänna Arvsfondsprojektet Körkraft, får en 
fortsättning inom det nya projektet Svenska 
med sång som ägs av studieförbundet Bilda 
och Equmeniakyrkan. 

Första nätverksträff sker den 1516 
novem ber i Högdalen och blir ett spår i 
Equmeniak yrkans Mångfaldskonferens. 
För dig som genom sång i olika samman
hang vill jobba med språkinlärning för 
ny anlända erbjuds här inspirerande och 
matnyttiga workshops.

Sjung språket 
med Jan Mattson 
och Andreas Andersson

Hur man via sång kan jobba med språk
inlärning med nyanlända. Jan presenterar 
sitt eget material med sånger och lärar
handledning.

Svenska genom teater 
med Susanna Forsberg

Här lär vi oss skapa en lekfull miljö där 
deltagarna vågar spela roller, får mod att 
tala och utveckla sitt vokabulär samt sätt 
att kommunicera. 

Verktyget – We are voice
Lina Fridblom från Studieförbundet Bilda 
och Fredrik Berglund från We are voice 

håller praktisk workshop där ledare får 
skapa sin egen sång och språkgrupp i ap
pen ”We are voice” för att sedan använda i 
arbetet med nyanlända.

Bland medverkande möter ni även Marco 
Helles, som är utbildare inom mångfald 
och mänskliga rättigheter samt jämställd
het. Han har även lång bakgrund från Röda 
Korset, bland annat som nationell sam
ordnare för mångfald och jämställdhet.

Dessutom Marie Bejstam och Charlotte 
Rider, ledare för Körkraft som nu fortsätter 
i Svenska med sång.

Mer information hittar du på 
equmeniakyrkan.se/kalender/ 
svenska-med-sang/

Jan Mattson, Lina Fridblom, Fredrik Berglund, Charlotte Rider och Marie 
Bejstam är några av de som medverkar i satsningen ”Svenska med sång”.

http://equmeniakyrkan.se/kalender/svenska-med-sang
http://equmeniakyrkan.se/kalender/svenska-med-sang
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Blås och brass med 70 års åldersskillnad mellan deltagarna
Under sommaren har SMM erbjudit läger för Blåsor
kester och Brassband på flera platser, liksom dirigent
kurser. En verksamhet som betyder mycket för alla 
åldrar!  

Ett av lägren ägde rum 29 juli – 4 augusti på Södra 
Vätterbygdens Folkhögsskola (SVF), Jönköping, där 
omkring 60 deltagare samlades för att spela Blås
orkester och Brassband. Det fanns också möjlighet att 
välja storband, enskilda lektioner eller ensemblespel. 

Åldersspridningen var från 14 år till 84 år, alltså 70 
års skillnad mellan äldst och yngst!

Första gången kursen hölls på SVF var i början av 
1970talet. En av årets deltagare, Harald Andersson 
från Taberg, har varit med sedan dess!

Vill du veta mer om SMM?

Du hittar mer info på webben: www.smm.nu

SMM, Svensk Musik med Mission 
är en samarbetsorganisation för orkestrar 
inom Equmeniakyrkan och andra frikyrkor. 

Ett 60tal deltagare 
samlades för att spela 
på Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola.

Berit Palmqvist, kurs
ledare, är uppfylld av 

många positiva möten 
med ledare och deltagare. 

”Det här ger inspiration 
att ta med sig hem till 

respektive orkester!”

Foto: Ingmar Nilsson

Edo Bumba

Varje höst i september bjuder Equmenia-
kyrkan in till en mötesplats för församlings-
musiker och ideella musikledare i våra för-
samlingar.

Här får du möjlighet att möta kollegor från 
andra församlingar och utbyta erfaren
heter och knyta nya kontakter. Du får också 
träffa några olika föreläsare som tar oss 
med i seminarier och samtal kring försam
lingsmusikerrelaterade ämnen.

I år ses vi fredag 13 till lördag 14 sep
tem ber i Göteborg! Vi får sjunga med Edo 
Bumba, lyssna till  Liselotte J Andersson, 
prata om frågor kring arbetstid och arbets
miljö samt dela repertoar och metodtips.

Däremellan hinner vi fika och äta en god 
middag.  
Platsen är Evangeliska Brödraförsamlingens 
lokaler på Kungsgatan 45, centralt i Göte
borg.

Du är varmt välkommen!

Lena Wohlfeil
Samordnare för musik och kreativa uttryck 

Equmeniakyrkan

Mer info och länk till anmälan hittar du här:
equmeniakyrkan.se/kalender/ 
forsamlingsmusikerdygn/

Observera att sista anmälningsdag är 6/9. 

Kom till församlingsmusikerdygn i Göteborg
13-14 september

Liselotte J Andersson

http://equmeniakyrkan.se/kalender/ forsamlingsmusikerdygn/
http://equmeniakyrkan.se/kalender/ forsamlingsmusikerdygn/
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Välkommen till en workshop för dig som 
sjunger i kör och vill utveckla samspelet mel-
lan din egen och gruppens röst och energi. 
Workshopen leds av sångerskan Katarina Hen-
ryson, känd bland annat från The Real Group.

Körsång är ett avancerat och roligt samar
bete. För att sjunga i kör behövs musikaliskt 
mod. Musikaliskt mod bygger på tillit och 
lyhördhet.

I den här workshopen, som kommer att 
hållas på en rad orter runtom i landet,  lyf
ter vi den kollektiva kraftens samspel med 
den enskilde sångarens engagemang och 
energi och se hur alla tillsammans, inklusive 
körledaren kan öka den musikaliska friheten.

Workshopen kommer även ge dig idéer 
om hur din kör kan utveckla era konsert
framträdanden.

Du kan delta tillsammans med hela din 
kör, men det går också bra att delta med 
en mindre grupp eller som ensam sångare. 
Du behöver inte förbereda dig på något 
sätt.  Varmt välkomna!

 Lina Fridblom
Verksamhetsutvecklare Kultur 

Studieförbundet Bilda
lina.fridblom@bilda.nu

Läs mer på: 
www.bilda.nu/verksamhet/korsangarens-kraft

Körsångarens kraft
Turnéplan
17/10: Falun
19/10: Luleå
21/10: Stockholm
22/10: Västerås
23/10: Örebro
26/10: Malmö
27/10: Växjö
28/10: Jönköping
31/10: Visby

Om Katarina Henryson
Sedan 1984 har Katarina Henryson arbetat i olika konstel-
lationer och musikgenrer. Hon är kanske mest välkänd 
för allmänheten som en av originalmedlemmarna i den 
internationellt framgångsrika acappellagruppen The Real 
Group – med turnéer runt hela världen och ett 20-tal 
album.
   Sedan 2016 arbetar Katarina Henryson med sitt eget 
vokala konstnärskap, där hon utforskar rösten bortom 
genrer och stilar. Katarina Henryson ger också work-
shops, föreläsningar och konserter. Hon är grundare och 
utvecklare av The Real Group Academy, styrelsemed-
lem i  Eric Ericson International Choral Centre och SAMI 
(Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation).Fo

to
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TIPSET!
Letar du också efter nya sånger 

eller ny input 
till din kör eller församling? 

Här kan du inspireras! 
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Gehrmans ger ut 
Sångarförbundets 
körarrangemang
 
Första omgången i serien ”Dagens 
Epistel” finns nu att beställa! 
Tomas Boström har låtit sig inspire
ras av dagens episteltexter. Han har 
skrivit musikaliska kommentarer till 
varje episteltext under kyrkoåret.

Utgångspunkten för dessa sånger 
är den unisona rösten i gudstjäns
ten, och på initiativ av Sångarför
bundet i Equmeniakyrkan har ett 
antal av epistelsångerna arrangerats 
för kör till serien ”Dagens epistel”. 
Gehrmans musikförlag har nu valt 
att ge ut dessa arrangemang i sam
arbete med Sångarförbundet, något 
vi är mycket glada för. 

Sångerna har använts på Musik
konferensen i Linköping och under 
en körhelg i Bollnäs med stort 
positivt gensvar. Nu blir kör arran
gemangen tillgängliga för alla!

De fyra första sångerna som ges 
ut i augusti är Öppna din dörr för 
ljus; Arr Anna Cederberg 
Orre teg, Stjärnglans i mitt hjär
ta; Arr Carin Åkesson, Leva; Arr 
Johanna Fridolfsson, och Som du 
och jag kommer en gång; Arr Kurt 
Sundström.

Bland arrangörerna finns även 
Sven Fridolfsson och Martin Åsan
der. Nästa omgång av sånger finns 
för försäljning i december.

Ordningen på utgivningen är an
passad efter sångernas koppling till 
kyrkoårets texter och ges ut som 
särtryck á 27 kr.

Du kan beställa via 

order@gehrmans.se eller per 
tele fon, 08610 06 00. Det går 
även att beställa via hem
sidan www.gehrmans.se och betala 
med kort. Församling/organisation 
kan också beställa mot faktura.

Ett utmärkt sätt att hålla sig upp
daterad och få del av ny repertoar 
är att abonnera på Gehrmans alla 
utgivningar. Du får då två gånger 
per år ett utskick med körnoter, och 
som abonnent får du 50 % rabatt på 
ordinarie normalpris.

Är du intresserad av Gehrmans 
notabonnemang gå in på: 
www.gehrmans.se/ 
abonnemang/sensus

Dagens Epistel” – Tomas Boströms sånger i arrangemang för kör av Sångar
förbundet.

Notställ, pianopall, belysning mm

Körsjalar, 

slipsar 

& flugor 

inkl. näsduk 

80 kr/st. 
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Kursdag  
i barnmusik/rytmik
med personlig handledning 
Kursledare Marie Rindborg

Norrmalmskyrkan, Stockholm
1 oktober 2019 kl 13 – 17 
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 20/9! 
För mer info, kontakta: 
marie.rindborg@equmeniakyrkan.se 

Jönköping …
… blir platsen för nästa Fortbildnings
dag för Barnkörledare, lördag 25 januari 
2020. Med Gunnel Fagius med flera. 
Mer info kommer!

Kontakta 
marie.rindborg@equmeniakyrkan.se 

En sångskatt att ta vara på!
I september kommer tio nya sånger 
ut till våra abonnenter. Fem av 
dem är skrivna för musikguds
tjänsten ”Till jordens yttersta 
gräns” och de fem övriga är en 
blandning av körsång och försam
lingssånger, precis som vi vill att 
Brukssånger ska vara!

När tillfälle och utrymme ges 
gör vi också lite nyinspelningar 
av gamla, fina Brukssånger. Vi ger 
dem ett lite nyare uttryck och en 
chans att användas ännu mer, så 
håll utkik på Brukssångers webb
plats! www.brukssanger.se

Tack Stefan!
Stefan Jämtbäck, som under 
några år varit redaktör för Bruks
sånger, avslutade sin tjänst i de
cember 2018. Tack Stefan för allt 
fint jobb du lagt ner med förnyel
se och utveckling av Brukssånger 
och för alla sånger du delar med 
dig av!

Stefan finns fortfarande med i 

styrgruppen för Brukssånger, det 
är vi glada för.

Anna Eriksson, som delat 
uppdraget med Stefan under förra 
året, har nu tagit över hela ansva
ret för Brukssånger.

Brukssånger är en del av 
Equmeniakyrkan och har som 
huvudsyfte att enkelt sprida goda 
sånger till Guds ära och männi
skors glädje.

Både sångskapare och abonnen
ter hör hemma i olika samman
hang, kyrkor och samfund.

Alla Brukssånger finns med 
noter och ljudfil och som abon
nent får du fritt kopiera sångerna 
inom församlingen, föreningen 
eller kören. Sångerna är text och 
musikförfattarnas egendom och 
alla författarna finns också pre
senterade på webbplatsen. Ljud
filerna från de senaste tre åren 
finns på både soundcloud och 
spotify, fritt för vem som helst att 
lyssna på!.

Som abonnent får du tillgång 
till Brukssångers webbplats via ett 
login som förnyas varje år och gäl
ler fram till höstens utskick.

Styrgruppen, som väljer ut nya 
Brukssånger, består förutom Anna 
och Stefan av Hanna Ekstedt, Ka
rin Wiborn och Lena Wohlfeil.

Hör gärna av dig till Anna om 
du vill veta mer om Brukssånger! 
anna@brukssanger.se

Anna Eriksson har tagit över ansvaret 
för Brukssånger efter Stefan Jämtbäck.



Körutskicket skickas till alla 
körledare och musikansvariga i 
Equmeniakyrkan.

Du kan prenumerera kostnadsfritt på 
körutskicket som e-post. Beställ hos 
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

September
13-14 Göteborg: Församlingsmusiker dygnet 2019. 

Arr: Equmeniakyrkan (Se sid. 7)

Oktober
1 Stockholm: Kursdag i barnmusik/rytmik. Norr

malmskyrkan (Se sid. 11)

17 Falun: Körsångarens kraft. En för alla, alla för en – en 
workshop i körsångarens utveckling. Arr. Bilda 
(Se sid. 8)

19-20 Körhelg i Stockholm. Antonio Vivaldi Gloria i Ddur. 
Dirigent Christoffer Holgersson. Arr: Sångarförbundet 
Equmeniakyrkan. (Se sid. 4)

21 Stockholm: Körsångarens kraft. En för alla, alla för 
en – en workshop i körsångarens utveckling. Arr. Bilda

22 Västerås: Körsångarens kraft. En för alla, alla för en – 
en workshop i körsångarens utveckling. Arr. Bilda

23 Örebro: Körsångarens kraft. En för alla, alla för en – 
en workshop i körsångarens utveckling. Arr. Bilda

25-27 Örebro: Soul Children Festival. Arr: Equmenia och 
Salt. (Se sid. 5)

26 Malmö: Körsångarens kraft. En för alla, alla för en – 
en workshop i körsångarens utveckling. Arr. Bilda

27 Växjö: Körsångarens kraft. En för alla, alla för en – en 
workshop i körsångarens utveckling. Arr. Bilda

2020
Januari
25 Jönköping: Fortbildningsdag för körledare. 

Med Gunnel Fagius, Marie Rindborg och Karin Bodell.

Mars
14-15 Linköping: Musikkonferensen

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

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

Box 14038 
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

Hanna Ekstedt 
hanna ekstedt@equmeniakyrkan.se

Redaktör Brukssånger: 
Anna Eriksson 
brukssanger@equmeniakyrkan.se

Koordinator, kreativa uttryck, equmenia: 
Karin Bodell 
karin.bodell@equmenia.se

 
Studieförbundet Bilda  
Hemsida: www.bilda.nu

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!

Berätta om vad som händer!
Planeras något i ditt distrikt? Har ni idéer att sprida vidare? 
Tipsa Körutskicket! sangarforbundet@equmeniakyrkan.se
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