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Innehåll
Vi sjunger sångerna från materialet ”Sjung 
med dom som kommer” och får veta mer om 
bakgrunden till dem och hur de kommit till. Vi 
tittar på materialets innehåll, inspelningar och 
noter och pratar om metodiken kring hur man kan 
gå till väga för att lära ut sångerna. Vi samtalar 
om möjligheten att utifrån lokala förutsättningar 
kunna skriva nya sånger.

Kursledare
Jan Mattsson, som är musiker och pastor, bor 
i Lövgärdet utanför Göteborg. Han har under 
många år jobbat med musik i mångkulturella 
områden. För ett antal år sedan var han med 
och skapade materialet ”Sjung språket” som en 
resurs för att lära sig svenska.  ”Sjung med dom 
som kommer” är en fortsättning med inriktning för 
gudstjänst och andakt.
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Kostnad 
Fika bjuder församlingen på, 
lunch kan köpas på plats till 
självkostnadspris.

Mer info och anmälan 
Anmälan gör du online senast 
7 september: 
equmeniakyrkan.se/
kalender/sjung-med-dom-
som-kommer-prova-pa-
dag-2/ 

Frågor 
Kontakta Inga Johansson, 
Samordnare Diakoni och 
samhälle, 08-580 031 81,  
inga.johansson@
equmeniakyrkan.se
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”Sjung med dom som kommer” bygger på tron att sång förenar över 
språkgränserna. Vi lär oss nya sånger på olika språk och sjunger om 
den Gud som själv bröt gränser och ofta mötte människor som fanns i 
utkanterna. ”Sjung med dom som kommer” är ett material med sånger både 
på svenska och andra språk. De är tänkta för gudstjänst och andakt för att 
sjungas tillsammans med människor från olika språkgrupper.
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