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Sången gör livet lättare
”V ad härligt med körövning! Det är som se-

mester när vi sjunger!” Så sa en av mina 
cirka tio körmedlemmar i vår lilla kör i 

Styrsö Missionskyrka. Vi övar var fjortonde dag, 
jämn vecka. Regelbundet.

Tänk att få vara med i en kör som tillhör en 
kyrka. Vi är en församling på 50 vuxna medlem-
mar där ca 20 är mycket aktiva. Körens storlek, 
med både medlemmar och icke medlemmar, 
utgör en tredjedel av församlingens storlek. Vi 
tycker att vi är en pytteliten kör, men det beror 
ju på perspektivet. I en församling på 300 med-
lemmar skulle 60 personer sjunga i kör … Vilket 
drömscenario!

Själv har jag sjungit i kör sedan jag var 16 år. 
Att få sjunga i kör är fantastiskt. Vi kommer 
med våra röster till en körövning och blandar 
dem till en körklang som tillsammans bildar en 
ny röst. Delarna blir helhet. Det är många som 
önskar att får sjunga i kör men inte vågar – för 
tänk om jag sjunger fel … Det är viktigt att vi 

välkomnar nya medlemmar i våra körer utan att 
det är krav på perfekt stämföring. Körklangen 
gör underverk.

Grått-vind-regn-grått-vind-regn-grå… Här hos 
oss på västkusten har vädret inte varit särskilt 
positivt på sista tiden. Ibland går man med tunga 
steg till kyrkan för att öva, ”dyvåt” innan man 
har kommit in. Men efter 1,5 timmes härlig 
körövning går man hem och livet känns lättare. 
Oerhört tacksam att få vara med om denna upple-
velse i en kör, i en kyrka.

Och snart är ljusare tider i antagande. Då får vi 
sjunga om Guds skapelse-våren-nåden och LIVET!  
Kom med och sjung!

Calle Huld
Körledare i Styrsö Missionskyrka

Ledamot i Equmeniakyrkans 
Sångarförbunds styrelse

Stipendium att söka!
Tipsa musiker i din församling

Du som är ideell musiker, musikledare eller 
anställd församlingsmusiker inom Equmenia-
kyrkans församlingar kan söka stipendium för 
vidareutbildning.

Ändamål: Utbildning eller fortbildning 
som bidrar till att stärka Equmenia
kyrkans musikverksamhet inom klassisk 
tradition, såsom körsång och orkestermu
sik av olika slag, psalmackompanjemang 
och solister.

Stipendiet kan till exempel finansiera 
kostnader för sång, orgel och 
instrumental lektioner, dirigent eller 
arrangerings utbildning samt specialist
kompetens i form av instruktör, till orkes
ter eller kör, som bidrar till fortbildning 
av ledaren och musiker na. Stipendiet ska 
gagna församlingens musikverksamhet.

Ansökan kan inte avse kör/orkester resor, 
inspelningar eller publicering av eget 
material.
Summa: Stipendium kan sökas från 1500 kr 
upp till 15 000 kr och kan beviljas max en 
gång per person och år.
Ansökningsdag: Sista ansökningsdag 
är 2 april respektive 2 oktober.

Mer info och anmälan:
equmeniakyrkan.se/musikstip

Equmeniakyrkans musikstipendium har möjlig-
gjorts genom en donation från nu nedlagda S:t 
Pauls församling i Stockholm.
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Musikkonferensen ́20 

– Inspiration för sångare och musiker, Linköping 14-15 mars

Kom du som är – musiker, sångare, 
lovsångsledare, körledare, solist, 
organist, pianist, körsångare, barn
musikledare, medlem i musikrådet, 
gudstjänstledare, pastor …

Alltså du som är engagerad i 
sång och musikarbetet i din kyrka, 
ideell eller anställd.

Liksom förra året kommer kon
ferensen vara uppdelad i två spår: 
körspåret och det allmänna spåret. 
I anmälan väljer du vilket spår du 
vill gå, och där gör du också dina 
seminarieval.

Mer om varje spår kan du läsa på 
equmeniakyrkan.se/musikkonferensen
där du också kan anmäla dig!

Vi är övertygade om att detta är en 
helg även för dig som är ung. För att 
möjliggöra för alla att åka bjuder 
konferensen alla under 21 år på 
halva avgiften samt ordnar boende 
(på golv)! MK´20 kommer bli grymt, 
men för att riktigt toppa vill vi ge 
hela fredagskvällen till ungdomar
na (högstadiet och uppåt).

Kickoff Friday är alltså en hel
kväll där vi tillsammans rivstartar 
konferensen redan på fredagskväl
len med ett program riktat till 
ungdomar.

Anmälan stänger den 1 mars!

Deltagaravgift: 600 kr
Rabatterat pris för dig under 21 år: 
250 kr (300 kr inkl boende på golv)

Läs om Körspår och seminarier på nästa sida!

”
Det bästa med konferen-
sen var öppenheten kring 
olika musikstilar och hur 
fokuset hela tiden var 
på Gud och att det är 
det viktigaste oavsett 
musiksmak.”

Deltagare på förra årets konferens

Ta med en sovsäck så kan du 
bo billigt! Om du är under 21.

Sångarförbundets ordförande Kersti Esselwall-Smårs 
dirigerar kören vid förra årets musikkonferens.
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SÖKES: KÖRLEDARE 20 %
Vi i Universitetskyrkan i Stockholm vill bredda vårt 
arbete genom att starta en studentkör och behöver 
därför rekrytera en körledare.
Vi söker dig som: 
• har tidigare erfarenhet av att leda kör
• vill vara med och bygga en kör från grunden
Vi tänker oss att kören:
• skall starta HT 2020
• har en blandad repertoar 
• är öppen för studenter/unga vuxna oavsett tidigare erfarenhet
• kan attrahera både svenska och internationella studenter, 
därför måste körledaren vara bekväm att kommunicera på 
både svenska och engelska.

Universitetskyrkan i Stockholm är ett ekumeniskt nät-
verk som arbetar på högskolor och universitet i Stock-
holm, men också med studenter och unga vuxna i 
lokala församlingar. I din tjänst kommer du främst att 
samarbeta med de två studentpastorerna och även 
relatera till Immanuelskyrkans musikkollegium.
Vi tänker oss en omfattning på tjänsten motsvarande 20 %.

Skicka din ansökan senast den 20 februari till: 
Immanuelskyrkan/Anna Berndes
Box 6588
113 83 Stockholm
Eller till: anna.berndes@immanuelskyrkan.se
Frågor: Kontakta Anna Berndes på 08-587 503 02

Fortsättning från föregående sida!

Körspåret: 
Sånger som bär
Equmeniakyrkans Sångarförbund upprepar 
förra årets succé med ett körspår under 
Musikkonferensen.

 Rösten finns med oss helt naturligt från 
den dag vi föds och sångrösten är det in
strument vi alla har tillgång till genom hela 
livet. Med våra röster och sånger kan vi ut
trycka glädje, förtvivlan, tvivel, förvissning, 
innerlighet, ilska, ja alla de känslor vi har 
inom oss. Rösten och sången är kraftfulla 
instrument som enar och bär oss i livets 
alla skiften.

I årets körspår lägger vi fokus på ”Sånger 
som bär”. Olika kompositörer och arrangö
rer bidrar vilket ger oss bredd i både ord 
och ton. Carin Åkesson och Martin Åsander 
lotsar oss genom materialet. Under sönda
gens gudstjänst framför vi några av sång
erna tillsammans med Missionskyrkans 
Kapell från Linköping som leds av Jacob 
Wessbo. Var med du också!

Seminarier
 Musikkonferensen innehåller två storsemi
narier för alla som valt Allmänna spåret:
 ◆ Gudstjänst för världens liv 

– Peter Halldorf
 ◆ Du räcker! – Charlotte Höglund 

 Valbara seminarier är för både Allmänna 
och Kör spåret:
 ◆  Skapa med sång – Anna Eriksson
 ◆ Lovsångens grunder – Gabriel Hagenfors
 ◆ Sånger som bär – Sjung med körspåret!
 ◆ Att ta sig an orgeln som pianist 

– Jacob Wessbo
 ◆ Sången och musikens funktion i guds-
tjänsten – Jens Marklund

 ◆ Kören som växtplats – Jonas Engström
 ◆ Himmelen är nära när vi sjunger 

– Kerstin Andeby
 ◆ Musik som ett verktyg att tjäna 
människor – Terese Fredenwall

 ◆ Svenska med Sång – Jan Mattsson
 ◆ Musikverksamhet för unga 

– Ulrik Lundquist
 ◆ Att arrangera musik för sin församling 

– Martin Åsander
 ◆ Att leda ”Alla kan sjunga”- kör 

– Hanna Ekstedt
 

Mer om seminarierna och anmälan finns på 
equmeniakyrkan.se/musikkonferensen

Några av de medver-
kande på Musikkonfe-
rensen: Peter Halldorf, 
Charlotte Höglund, 
Gabriel Hagenfors och 
Terese Fredenwall.

Vi kan ordna maten, fikat och ostbrickan.  Och vi har bra 
övningslokaler. För mer info om bokningar och möjligheter:
kontakta info@bjorkogarden.se, tel 0176-91055
Extra bra priser oktober-april!

Körer/ensembler –  
boka en övningshelg i vackra Roslagen!

www.bjorkogarden.se

”Kör hårt!”
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Kommunicera med dans
Workshop med Gilija Žukauskiene, koreograf från Litauen

Tillsammans med Gilija får vi upptäcka hur 
kroppens rörelse och dans kan användas 
för att kommunicera. Genom olika övning
ar kommer vi att arbeta med Bibeltexter. 
Vad händer med oss när vi låter berättelsen 
tala genom våra kroppar?

Du behöver inte ha någon tidigare erfa
renhet för att delta i workshopen. Men vi 
kommer alla att delta i processen i rörelse 
och dans och du behöver kunna följa med 
i workshopens tempo.

Workshopen hålls på engelska, men 
möjlig het finns till tolkning till svenska.

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, 
Stockholm.
Tid: kl 13.30 – 15.30
Kostnad: 90 kr för studenter och arbets
sökande. 130 kr för övriga.

Från 16 år. Tyvärr kan vi bara ta emot 20 
personer. Först till kvarn gäller.

För frågor och anmälan: 
Elisabet Ravelojaona, studentpastor.
elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se,
tel 070758 55 61.
Anmälan senast 10 april.

Gilija Žukauskiene
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Dirigent- och ledarutbildning
Musikkårsförbundet SMM inbjuder till dirigent och le
darutbildning i tre nivåer: Nybörjare, fortsättning och 
avancerad. Kursen består av tre träffar under vecko
slut med start i april. Instruktörerna är professionella 
dirigenter, så här finns det mycket erfarenhet att luta 
sig mot och hämta ny kunskap ifrån.

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. 
Sista dag för anmälan är 1 mars 2020.

Kostnad för alla helger inklusive mat, instruktörer, 
kurslitteratur med mera är 4 500 kr/för SMMmedlem 
och 6 500 kr för övriga deltagare.

Boende under kursen erbjuds i olika prisnivåer.

För frågor och anmälan, kontakta SMM:s konsulent 
Anders Lundin, tel 073545 98 12, konsulent@smm.nu 
eller på www.smm.nu (fliken dirigent 2020). 

Brassfestival med tuba och 
euphonium i fokus
Den 14 mars 2020 
är det Brassfestival 
på musikhögskolan 
Artisten i Göteborg. 
Festivalen riktar sig 
till alla som spelar 
i brassband och då i 
synnerhet till dem 
som trakterar tuba 
och euphonium. Det 
blir en innehållsrik 
dag som passar musi
kanter på alla nivåer. 

Festivalen är gratis 
men har ett begränsat 
antal platser, därför 
behöver man anmäla 
sig snarast möjligt och senast sista februari. I anmä
lan anges hur länge man spelat och i vilka samman
hang. Skriv också vilket instrument du spelar.

Alla deltagare får fribiljett till Livgardets dragon
musikkårs konsert söndagen 15 mars på Göteborgs 
konserthus.

Anmälan och frågor: anders.alhbin@mil.se
Läs mer på: www.smm.nu

Sommarmusikkurser
SMM (Svensk Musik med Mission) inbjuder 
traditionsenligt till Sommarmusikkurser 
för blåsare och slagverkare i alla åldrar 
och på alla nivåer. En vecka med det bästa 
av musik och gemenskap som ger inspira
tion till fortsatt utveckling och engage
mang.
 ◆ Blåsorkester 10 – 16 år, 
Ralingsåsgården Aneby, 22 – 28 juni

 ◆ Brassband 10 – 16 år, 
Hjortsbergagården Alvesta, 22 – 28 juni

 ◆ Blåsorkester och Brassband från 16 år 
och uppåt, Södra Vätterbygdens Folk
högskola Jönköping, 27 juli – 2 augusti.

Information och anmälningsblankett 
finns på www.smm.nu

SMM, Svensk Musik med Mission 
är en samarbetsorganisation för orkestrar inom Equmeniakyrkan och andra kyrkor. 
www.smm.nu

Dick Hirthe från Tyskland med-
verkar på brassfestivalen.

Kurser, kurser, kurser!
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http://www.smm.nu/wordpress/?p=1430
http://www.smm.nu/wordpress/?p=2499
http://www.smm.nu/wordpress/?page_id=34
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TIPSET!TIPSET!
Letar du också efter 

nya sånger eller ny input? 
Här kan du inspireras! 

Under 2020 ordnas ett antal utbild-
ningar för den som vill lära sig mer 
om materialet:

Göteborg, 23 februari
Utbildningsdagen den 23 februari 
arrangeras i Betlehemskyrkan i 
Göteborg:                             
equmeniakyrkan.se/kalender/ 
svenska-med-sang-en-dag- 
for-ledare-2

Då kommer också en release
fest för Sjung språket äga rum, 
missa inte den! Då blir det fest med 
mycket sång och musik. 
equmeniakyrkan.se/kalender/ 
sjung-spraket-releasefest

Linköping, 13-14 mars
1314 mars bjuder Equmeniakyrkan 
in till Musikkonferens i Linköping.
Under Musikkonferensen kommer 
seminarium erbjudas vid två tillfäl
len där man får stifta bekantskap 
med sångerna och idén kring dem. 
equmeniakyrkan.se/aktuellt/ 
musikkonferensen

Stockholm, 1-2 april
De 12 april är det ekumeniska 
nätverksdagar  i Immanuelkyrkan, 
Stockholm.  Då finns också möjlig
het att ta del av seminarium kring 
Sjung språket.  
equmeniakyrkan.se/kalender/ 
kyrkornas-natverksdagar-kring- 
migration-och-integration/

Ytterligare utbildningstillfäl-
len kommer erbjudas under 
våren och hösten, håll koll på 
Equmenia kyrkans kalender, där 
finner du alla inbjudningar till 
utbildningsdagarna.

Om du tänker på någon i din när
het du tror skulle ha nytta av ”Sjung 
språket” – tipsa om materialet och 
berätta om utbildningsdagarna!

Körkraft, 21-22 februari
En annan samling inom samma 
ämnesområde är Körkrafts nät
verksträff som hålls 2122 februari 
i Stockholm. Nätverket är en mötes
plats för inspiration och erfa
renhetsutbyte. Här ges konkreta 
verktyg och metoder för språkinlär
ning och integration genom sång 
för nyanlända i Sverige.

Nätverksträffen riktar sig till 
ledare för körer, språkkörer, 
språkcaféer, familjekörer och 
sjungmeddittbarngrupper eller 
liknande verksamheter.

Den här gången fördjupar vi oss 
i tematänk, metodik, repertoar, 
nytt material. 
equmeniakyrkan.se/kalender/ 
svenska-med-sang-natverkstraff

Sjung språket!
”Sjung språket” är ett nytt material där 
sången och musiken används som metod 
för att lära sig svenska. Det kan användas 
i olika sammanhang som exempelvis på 
språkcaféer, läxhjälp för nysvenskar och 
andra ”träna svenskaträffar”.

”Sjung språket” består av 57 nya sånger 
om allt från veckans dagar, räkneord och 
hälsningsfraser till synonymer, prepositio
ner och allemansrätten. Häftet innehåller 
förutom noter och texter också en genom
arbetad handledning.

Det finns en gratis app med musiken till 
alla sånger. Den kan  laddas ner på mobi
len och på så sätt finns musiken med var 
du än befinner dig. Ett bra hjälpmedel för 
den som inte är så van att sjunga och inte 
spelar något instrument. Därför behöver 

du inte vara musiker eller kunna spela för 
att kunna använda ”Sjung språket”.

Jan Mattson och Andreas Andersson har 
många års erfarenhet från integrations
arbete i församlingen i Bergsjön i Göteborg, 
som ledde till att de arbetade fram det här 
materialet. www.sjungspraket.se

För mer information, hör av dig till Sofia Rosén, koordinator för Svenska 
med sång, sofia.rosen@equmeniakyrkan.se, mobil: 0704860 472

Svenska med sång pågår under 2020 och är ett samverkansprojekt 
mellan Länsstyrelserna, studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan.

Till ”Sjung 
språket” finns 
en genom-
arbetad 
handledning 
och 
en mobilapp.
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Körutskicket skickas till alla 
körledare och musikansvariga i 
Equmeniakyrkan.

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

Mars
14 Brassfestival i Göteborg. Arr: SMM m.fl. Se sid 6

14-15 Musikkonferens i Linköping. Arr: Equmeniakyrkan, 
Equmenia, Equmeniakyrkans Sångarförbund, SMM. 
Se sid 3-4 

21 Soul Children gathering i Växjö. Arr: Soulchildren 
Sverige och Gospelverkstaden Syd

28-29 Gnosjö: Lilla Brassfestivalen. Arr: SMM

April
2  Sista ansökningsdag till Equmeniakyrkans musik-

stipendium Se sid 2

18 Dans- och rörelseworkshop i Andreaskyrkan, Stock-
holm. Arr: Equmeniakyrkan m.fl. Se sid 5

Maj
21-23 Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i Malmö.

Juni
12-14 SKAPA! En kreativ helg på Bromma Folkhögskola. 

Arr: Equmeniakyrkan och Bromma Folkhögskola

22-28 Sommarmusikskolor i Hjortsberga och Ralingsås. 
Arr: SMM . Se sid 6

Juli
6-10 På Hönökonferensen: Soul Childrenworkshops för 

915åringar varje dag. Arr: Equmenia m.fl.

Sept
11-12 Församlingsmusikerdygn. Info kommer i slutet av 

vårterminen. Arr: Equmeniakyrkan

26 Ungdomsspår i Gospelfestivalen, Stockholm, Arr: 
Svenska Gospelverkstaden i samarbete med Soul Children 

Okt
16-17 Vetekornsdagar, en teologisk konferens med kreativa 

uttryck, Immanuelskyrkan Stockholm Arr: Equmenia
kyrkan m.fl.

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! 

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

Grafisk form: Ordbrukarna

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!
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