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KÖRUTSKICKET

I väntan på att allt blir normalt ... 

Låt musiken 
erövra glädjen!

OMSTÄLLT!

NYTT DATUM!

INSTÄLLT!

Tidigare musikfester har var succéer, som den på bilden då Eric Ericsson dirigerade. Nu hoppas vi på en lika stor succé med Musikfest 2021! 

Det är mycket som är förändrat just nu. Arrangemang ställs in eller flyttas fram. Allt fler använder webb och sociala medier för att 
nå ut och hitta varandra. Men det fysiska mötet är viktigt – vi siktar framåt med musik och sång! Läs om kommande arrangemang.

SKAPELSENS SÅNG
Musikgudstjänst för klimatet

BRUKSSÅNGER 20 ÅR
Sångbok på gång!3

SIDAN

4
SIDAN

5MUSIKFEST 2021
Stockholm 4-6 januari

SIDAN

3
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Låt sångerna bära oss!
”Sånger som bär” skulle varit temat på kör-

spåret under Equmeniakyrkans Musik-
konferens i mars. Tyvärr fick detta, som 

så mycket annat just nu, ställas in pga smittorisk 
för Covid 19-viruset. Men även om körsjungandet 
nu fått ta ofrivillig paus i många av våra kyrkor så 
kan vi bäras av sångerna. Sångerna som fyller oss 
med kraft och glädje, tröst och hopp. 

Jag har den senaste tiden verkligen blivit tagen 
av insikten i vilken kraft som ligger i sången. En 
sång kan verkligen förändra! Att sjunga tillsam-
mans är något människan gjort i alla tider och 
körsången har förenat människor i kamp för en 
gemensam sak. Sången har varit ett medel för 
att bygga upp något och skapa sammanhållning. 
Vilken kraft fanns inte i sången som bar de svar-
tas kamp i deras spirituals under slaveriet? Eller 
samernas jojk som är bärare av deras historia och 
som skapar en känslomässig förbindelse mellan 
människa, djur och natur. 

”Musik korsar gränser, korsar politiska ideo-
logier och religiösa uppfattningar. Det spelar 
ingen roll, för när du börjar sjunga för det sam-
man människor” säger sångerskan Joan Baez i en 
intervju. Hon har under hela sin sångkarriär haft 
ett brinnande samhällsengagemang som präglat 
hela hennes liv, där hon använt musiken som 
ett verktyg för att lyfta frågor kring bland annat 
medborgarrätt, mänskliga rättigheter och miljö. 

Vi är inte bara tänkande varelser, utan också 
kännande. Sången och musiken visar att möten är 
möjliga, det öppnar en dörr på glänt. Att det finns 
andra möjligheter, att man kan kringgå gränser 
som vi föreställer oss är eviga, och på något sätt 
omöjliga att överskrida.

Aldrig har väl sociala medier svämmat över 
av kreativa sånger som människor spelat in och 
delat som under denna speciella tid vi är i just nu. 
Nog är det så att sång och kreativitet föds vid kri-
ser? Genom nätet kan vi också mötas på nya sätt 
via digitala körövningar, uppleva konserter och 
dela gudstjänster. Människans behov av att mötas 
och vara i ett sammanhang är något grundläggan-
de, där sången har en viktig samlande funktion. 

Jag tror och hoppas att denna tid trots allt kan 
vara något vi kan få en skapande kraft ifrån, istäl-
let för att brytas ner. En kraft att bäras av. Våren 
2021 kommer det bli ett nytt försök att mötas för 
Musikkonferens. Låt oss sjunga sångerna som bär 
fram tills dess! 

Maria Ydreborg
Församlingsmusiker 

Immanuelskyrkan, Jönköping 
och styrelsemedlem 

i Equmeniakyrkans Sångarförbund

Musikkonferensen som skulle varit i Linköping 14-15 mars 
blev i sista stund inställd eftersom det var då spridningen 
av Coronaviruset tog fart i Sverige. 

Nu blickar vi framåt och jobbar för att konferensen blir 
som planerat men ett år senare: 13-14 mars 2021, fort-
farande är platsen Linköpings Missionskyrka. 

Ett mail har gått ut till alla som var anmälda. Om du 
hade anmält dig och vill flytta med  din anmälan till 
Musikkonferensen ’21 behöver du inte göra någonting 

utan bra vänta på ett mail i samband med nästa konfe
rens om kompletteringar till din anmälan. Det går att 
bestämma sig om man vill vara med ända fram till sista 
anmälningsdatum som blir några veckor innan konfe
rensen genomförs.

För dig som inte planerade att vara med i år finns det 
så klart platser kvar nästa år. Välkommen!

På equmeniakyrkan.se/aktuellt/musikkonferensen/ 
lägger vi ut uppdateringar om programmet och info om 
när anmälningslänken öppnar igen. 

Linköping: Nytt datum för musikkonferensen!

I Körutskicket nr 1-2020 
fanns mer information 

kring Musikkonferensen.

NYTT DATUM!

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/musikkonferensen/
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/02/Korutskick_2020_1.pdf
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Nu planeras det för fullt med förhoppning att 
Musikfest 21 ska kunna gå av stapeln 4 – 6 
januari 2021 i Immanuelskyrkan i Stockholm.

Det blir som en manifestation av musikens 
funktion, ett ”trots allt” i en svår och ovan 
situation. 

Markera datumen i din almanacka 
redan nu och var uppmärksam på den 
information som kommer, i första hand 
via www.equmeniakyrkan.se/musikfest, där 
också anmälan kommer kunna göras.

Vi minns med glädje musikfesten 2016 
som samlade närmare 300 deltagare. 

Planeringen pågår alltså för fullt. Musik
festen kommer att innehålla två spår, ett 
klassiskt och ett med improvisationsinrikt
ning. Det klassiska spåret kommer att ledas 
av Mats Nilsson, professor i kördirigering 
vid Musikhögskolan i Stockholm och kom
mer att innehålla musik av Sven David 
Sandström, ett nyskrivet beställningsverk 
av Mats Larsson Gothe samt Lars-Erik 
Larssons ”Förklädd gud” med sångsolister
na Karolina Andersson och Olle Persson.

För improvisationsspåret ansvarar 
körnestorn och professorn i kördirigering 
vid Musik högskolan i Göteborg Gunnar 
Eriksson tillsammans med några musiker. 

Musikfest 2021 – vi erövrar musiken och glädjen!
Här kommer det att bli spännande improvi
sation. 

De båda spåren möts i en gemensam kon
sert på Trettondedagens eftermiddag, som 
blir musikfestens avslutning.

Men inte nog med det, Musikfest 2021 
innehåller också ett samtal mellan Mats 
Larsson Gothe och Eva-Britt Selén om det 
verk som uruppförs i musikfesten. Erik 
Schüldt funderar genom text och musik 
omkring temat ”till jordens yttersta gräns”

Vidare festkväll med avslutning tillsam
mans med sångensemblen Iris från Göte
borg med deras ledare Carin Åkesson,  
och – inte minst – alla möten oss kör
sångare emellan, glädjen att erövra musi
ken tillsammans och tillsammans manif
estera detta för våra lyssnare.

För att förbereda sig inför Musikfesten 
kommer ett antal övningsdagar att ordnas 
på olika platser: Linköping, Stockholm och 
Göteborg. Det kan även bli på ytterligare 
platser. Mer om tid och lokal kommer på 
www.equmeniakyrkan.se/musikfest så snart 
det är klart.

Välkommen med!

Anders Andersson
Projektgruppen för Musikfest 2021

MUSIKFEST
2021

MUSIKFEST
STOCKHOLM

4–6 JANUARI  2021

MUSIKFEST
2021

MUSIKFEST
STOCKHOLM

4–6 JANUARI  2021

http://www.equmeniakyrkan.se/musikfest
http://www.equmeniakyrkan.se/musikfest
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Församlingsmusiker- 
dygnet 2020
I spåren av Coronapandemin är det mycket 
verksamhet som blivit framflyttad. Efter 
att ha hört oss för med några församlings
musiker står det klart att hösten kommer 
att innehålla flera konserter och program 
som egentligen skulle ha ägt rum nu under 
våren, men som flyttats fram. Med anled
ning av det kommer vi att ställa in årets 
församlingsmusikerdygn som var planerat 
till 1112 september.

Tips till våren!
Vi tipsar istället om att vara med på till 
exempel Musikfesten i Stockholm 
4-6 januari eller Musikkonferens ’21 
i Linköping 13-14 mars. 

Vi återkommer med ett nytt datum för 
Församlingsmusikerdygnet 2021.

Hanna Ekstedt och Lena Wohlfeil
Musik och kreativa uttryck på Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans olika temaår har hittills, 
bland mycket annat, resulterat i två musik
gudstjänster: Markusmässan 2017 och Till 
jordens yttersta gräns  2019.

Nu kommer ytterligare ett musik
gudstjänstmaterial som består av efter
tän ksamma texter, böner och bibelord 
hämtade från Apostlagärningarna varvat 
med tolv sånger ur Brukssånger. 

Den här gudstjänsten, med sitt fokus på 
klimat och hållbarhet, är ytterligare en del 
av temaåret 20192020 ”Till jordens yttersta 
gräns”. Till skillnad mot de tidigare musik
gudstjänstmaterialen kommer ”Nu sjunger 
skapelsen sin bön” att finnas som pdf för 
nedladdning och egen utskrift. Till som
maren kan ”Nu sjunger skapelsen sin bön” 
laddas ner fritt på Brukssångers hemsida 
och equmeniakyrkan.se/tjyg där det också 
finns mer ta del av om temaåret.

Vill du veta mer så berättar vi gärna!

Anna Eriksson
redaktör för Brukssånger 

anna@brukssanger.se

Lena Wohlfeil
samordnare för musik och kreativa uttryck 

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se

”Nu sjunger skapelsen sin bön”
en musikgudstjänst om klimat och hållbarhet

Soulchildren på hönökonferensen
För tredje året i rad skulle Soul Children få 
komma till Hönökonferensen och tillsam
mans med 100tals härliga tweens dansa, 
sjunga, leka och ha andakter ihop. Detta såg 
vi verkligen fram emot men hoppas istället 
på fler chanser längre fram. På grund av rådande omständigheter 
med Coronapandemin kommer konferensen istället att genomföras 
digitalt i mindre skala. 

Karin Bodell,
koordinator kreativa uttryck Equmenia

INSTÄLLT!

INSTÄLLT!

http://equmeniakyrkan.se/tjyg
mailto:anna@brukssanger.se
mailto:lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se
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Brukssånger fyller 20 år
Det vill vi förstås fira, så vad passar bättre än att göra en sångbok 
där vi samlar guldkornen ur de 370 sånger som finns på Bruks
sångers hemsida!

Har du någon Brukssångerfavorit som du absolut tycker ska vara 
med i sångboken? Hör i så fall av dig omgående till Brukssångers 
redaktör Anna Eriksson så kommer den kanske med!

Så får vi fortsätta att fira i karantän ett tag till. Som tur är finns 
de senaste fyra årens tio album för lyssning på Spotify och Sound
cloud. 

Nya abonnenter eller 
sångförslag skickas till 
anna@brukssanger.se

Stipendium att söka! 
Tipsa musiker i din församling!

Du som är ideell musiker, musikledare 
eller anställd församlingsmusiker inom 
Equmeniakyrkans församlingar kan söka 
Equmeniakyrkans stipendium för vidare
utbildning.

Ändamål
Utbildning eller fortbildning som bidrar 
till att stärka Equmeniakyrkans musik
verksamhet inom klassisk tradition, såsom 
körsång och orkestermusik av olika slag, 
psalmackompanjemang och solister. Stipen
diet kan till exempel finansiera kostnader 
för sång, orgel och instrumentallektioner, 
dirigent eller arrangeringsutbildning samt 
specialistkompetens i form av instruktör, 
till orkester eller kör, som bidrar till fort
bildning av ledaren och musikerna.

Stipendiet ska gagna församlingens 
musik verksamhet.

Ansökan kan inte avse kör/orkesterresor, 
inspelningar eller publicering av eget material.

Summa
Stipendium kan sökas från 1 500 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, men det är möjligt att skicka in 
ansökan året om. 

Mer information här!  

Webbsändningar med musik – 
hur funkar det med upphovsrätt?
Många församlingar väljer att inte ställa in utan ställa om sin verk
samhet. Att webbsända gudstjänster och andakter är något som 
flera börjat med.

För att ge några goda råd på vägen och reda ut frågor kring 
upphovsrätt i samband med att sända gudstjänster som innehåller 
musik finns det nu en sida på Equmeniakyrkans webb med infor
mation. Den hittar du här! 

Många församlingar har börjat webbsända gudstjänster under pandemin.

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

Brukssångers styr-
grupp med från 
vänster 
Stefan Jämtbäck, 
Lena Wohlfeil, 
Hanna Ekstedt, 
Anna Eriksson 
& Karin Wiborn 
provsjunger nya 
sånger.

mailto:anna@brukssanger.se
https://equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/media-internet-teknik/live-sandning
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TIPSET!TIPSET!
Letar du också efter 

nya sånger eller ny input? 
Här kan du inspireras! 

Sjung språket!
I förra körutskicket presenterades ”Sjung 
språket” som är ett material där sången och 
musiken används som metod för att lära sig 
svenska. Det kan användas i olika samman
hang, 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 genomar
betad handledning. Det finns en gratis app 
med musiken till alla sånger. Den kan  laddas 
ner på mobilen och på så sätt finns musiken 
med var du än befinner dig. Ett bra hjälpme
del 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 integrationsar
bete i församlingen i Bergsjön i Göteborg, 
som ledde till att de arbetade fram det här 
materialet. www.sjungspraket.se

Webinarium
I samarbete med studieförbundet Bilda görs 
ett webbinarium den 25 maj kl 16.001730 
där du får  tips och information om hur 
du kan använda dig av materialet Sjung 
språket.

Det finns 20 platser till webbinariet så 

anmäl dig så snart som möjligt. Det kostar 
inget att vara med. Läs mer hos Bilda

Umeå och Sundsvall i höst?
I höst är det förhoppningsvis möjligt att 
resa och träffas igen, så 12 september plane
ras en kursdag i Sjung språket i Umeå. Mer 
information och anmälningslänk finns här.

13 september planeras för en dag med 
Sjung språket i Sundsvall. Fler detaljer kom
mer senare i vår. 

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

Till ”Sjung språket” finns 
en genom arbetad hand-
ledning och en mobilapp.
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Ny musik i Equmenia Ton
Equmenia Ton är ett nytt projekt, startat av Equmenia, som vill ta vara 
på och ge möjlighet till människors kreativitet i ord och ton. 

Under våren 2019 växte en längtan fram att skapa ny musik som 
skulle få komma församlingar och föreningar till del. Därför erbjöd 
Equmenia en grupp människor som använder musikskrivande som 
sitt kreativa uttryck att mötas i bön, skapande och teologiska sam
tal. Inspirationen fick flöda fritt och dessa dagar resulterade i tre 
färdiga låtar som spelats in och som nu släpps på streamingtjänster 
som till exempel Spotify. 

Equmenia Ton vill vara ett kollektivt skapande där gruppen 
jobbar  tillsammans med text och musik. Varje år kommer att låta 
på ett nytt sätt beroende på vilka som möts och sätter färg på 
Equmenia Ton. 

Här kan du lyssna (Spotify). 
Noterna finns att köpa hos davidmedia.se.  

Karin Bodell
Equmenia, Koordinator kreativa uttryck

070 170 26 27

https://www.sjungspraket.se/
https://www.bilda.nu/arr/1056369/svenska-med-sang-webbinarium-418415
https://www.bilda.nu/arr/1054846/svenska-med-sang-ledardag-i-umea-406526
https://open.spotify.com/artist/706G35Pe9zXhaGPcA3RU4o
https://www.davidmedia.se/


Körutskicket skickas till alla 
körledare och musikansvariga i 
Equmeniakyrkan.

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

Maj
25 Webbinarium ”Sjung språket”. Se sid 6  

Arr:  Bilda i samarbete med Equmeniakyrkan.

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

Endast ett fåtal platser! 
Arr: Equmeniakyrkan och Bromma Folkhögskola.

22-28 Sommarmusikskolor i Hjortsberga och Ralingsås.  
Beslut om de kan genomföras tas senare under våren.  
Arr: SMM. Läs mer hos SMM

Juli/Augusti
27/7- Sommarmusikläger och dirigentkurs. 

2/8 Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping.

 Arr: SMM. Läs mer hos SMM

Sept
12 ”Sjung språket” utbildningsdag i Umeå. Se sid 6  

Arr:  Bilda i samarbete med Equmeniakyrkan.

13 ”Sjung språket” utbildningsdag i Sundsvall. Se sid 6 
Arr:  Bilda i samarbete med Equmeniakyrkan.

18-20 Kyrkokonferens i Stockholm, Immanuelskyrkan. 
equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/ 

26 Soulchildren-dag som en del av Gospelfestivalen, 
Stockholm. 
Arr: Svenska Gospelverkstaden i samarbete med Soul 
Children. Läs mer hos Gospelverkstaden

Okt
2 Sista dag för ansökan till Equmeniakyrkans musik-

stipendium hösten 2020. Se sid 5

16-17 Vetekornsdagar, en teologisk konferens med kreativa 
uttryck, Immanuelskyrkan Stockholm. 
Arr: Equmeniakyrkan m.fl. 
equmeniakyrkan.se/kalender/vetekornsdagar/

2021
Jan
4-6 Sångarförbundets Musikfest i Stockholm. Se sid 4

Mars
13-14 Musikkonferens i Linköping. Se sid 2

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!
www.facebook.com/sangarforbundet.

Hjälp till med information
och feedback! Och gilla oss!

mailto:sangarforbundet@equmeniakyrkan.se
http://www.smm.nu/wordpress/?page_id=34
http://www.smm.nu/wordpress/?page_id=34
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/
https://www.gospelverkstaden.se/stockholm-gospelkrfestival
https://equmeniakyrkan.se/kalender/vetekornsdagar/
mailto:info@equmeniakyrkan.se
mailto:sangarforbundet@equmeniakyrkan.se
mailto:marie.rindborg@equmeniakyrkan.se
mailto:lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se
http://www.bilda.nu
www.facebook.com/sangarforbundet

