
Vintermöte i Sigtuna
9-11 januari 2012

För kyrkomusiker, präster, diakoner, pedagoger och körsångare som vill ägna ett par 
dagar åt samtal och upplevelser kring kyrkans musik och liturgi och gudstjänstarbete

Medverkande
Sr Ragnhild Marie Bjelland op
Fredrik Brosché
Katarina Frostenson
Ann Heberlein
Marie Löfberg
Sven-David Sandström
Handbokskommittén
med flera

Översiktsprogram
Måndag 9 januari:
Programmet startar kl 13.
Möten med Ann Heberlein, 
Katarina Frostenson och Maria 
Löfberg. Valbara seminarier, 
kvällsmässa.

Tisdag 10 januari:
Morgonbön. Möten med  
Sr Ragnhild Marie Bjelland op, 
Sven-David Sandström och  
Fredrik Brosché.
Valbara seminarier, kvällskonsert.

Onsdag 11 januari:
Morgonmässa. Möten med  
Sven-David Sandström och 
Handbokskommittén. 
Avslutning före lunch.

Samtal
Sång
Seminarier
Gudstjänster
Föredrag
Konsert

Avgift inkl mat och boende
3 875 kronor, gäller helpension i enkelrum (inkl moms) 
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Anmälan senast 8 december



Sven-David  
Sandström är 
professor och tonsät-
tare som har skrivit en 
lång rad sakrala och 
profana verk. Mel-
lan påsken 2008 och 
påsken 2011 skrev 
han 72 körstycken för 
kyrkoåret i ett projekt 
tillsammans med Häs-
selby församling och 
Storkyrkan.

Katarina  
Frostenson är 
lyriker och översättare 
och har även skrivit 
för scenen. Hon skrev 
librettot till Sven-Da-
vid Sandströms opera 
Staden. Sedan 1992 
är hon ledamot av 
Svenska Akademien. 
Under hösten utkom 
hennes senaste bok,  
diktsamlingen Flodtid. 

Möten med...

Vintermötet 2012
Klipp ut, fyll i och skicka senast 30 nov till Sveriges Kyrkosångsförbund, 
Drew Baldwin, Ploglandsvägen 32, 17837, Ekerö, eller skriv uppgifterna  
i ett mejl och skicka till drew@sjungikyrkan.nu

Namn:

Adress:

Postnr:                               Postadress:

Tel:                                      E-post:

Församling/pastorat:

Faktureringsadress (om annat än ovan):

Alternativ mat:  

Ringa in det alternativ som gäller dig:

Kyrkomusiker      

Präst 

Diakon          

Pedagog

Körsångare 

Annan (ange) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Boende (ringa in det du önskar): 
Enkelrum 

Dubbelrum, delas med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Önskas bara måltider, kontakta SKsf:s kansli)

Så här tar du dig till Sigtunastiftelsen       
Från Arlanda tar det cirka 15 minuter 
med taxi. Taxi 020 har avtalat fast pris 
till Sigtunastiftelsen. Med buss finns två 
alternativ: SL:s 583 med byte i Märsta 
eller buss 803 med Upplands Lokaltrafik.

Från Stockholm: SL:s pendeltåg till 
Märsta (www.sl.se) eller SJ:s tåg till Mär-
sta (www.sj.se). I Märsta byte till SL:s 
buss 570 (avstigning Klockbacken) eller 

575 (avstigning Sigtunastiftelsen) mot 
Sigtuna. Biljett kan ej köpas på bussen.
Från Uppsala: Buss 181 från Uppsala 
busstation till Sigtuna (med byte till buss 
183 i Vassunda) eller SJ:s tåg till Märsta 
där byte sker till SL:s buss 570.
Med bil: I Sigtuna, sväng av mot cen-
trum och följer skyltarna Hotellslinga S, 
som leder fram till Sigtunastiftelsen.

Ann Heberlein är 
teologie doktor i etik, 
verksam vid Lunds 
universitet. Hon har 
skrivit flera böcker 
om bland annat skuld, 
sexualetik och ondska. 
Den senaste, Ett gott 
liv, kom i oktober 
2011. Hon är kolum-
nist i Kyrkans Tidning 
och medverkar i flera 
andra tidningar. 

Fredrik Brosché är
präst och psykotera-
peut och samordnare 
för Kyrkans Själa-
vårdscentrum i Göte-
borgs stift. Han har 
skrivit och medverkat 
i flera böcker om 
teologi och själavård, 
bland annat en bok 
om att arbeta (ut sig) 
i Svenska kyrkan: Ut-
bränd för Guds skull.

Gruppen som arrangerar  
Vintermötet består av:
Drew Baldwin, förbundssekreterare 
Sveriges Kyrkosångsförbund
Madeleine Nordell, präst i Linköping
Anna Renström, kyrkomusiker 
i Skellefteå
Carl Sjögren, kyrkoherde i Ulricehamn
Lars Åberg, domkyrkoorganist 
i Linköping
Jörgen Ralphsson, domkyrkokantor 
i Linköping

Foto: Fredrik Ruona

 
Sr Ragnhild Marie Bjelland op 
är sångerska utbildad vid Rogaland 
Musikkonservatorium och Statens Opera-
høyskole i Oslo. Hon är dominikansyster 
och anvarig för liturgi i Sta Katarinahje-
mmet i Oslo och medlem av liturgikom-
misjonen i Norka katolska biskopsrådet. 

Utförligt program kommer inom kort på 
www.sjungikyrkan.nu

Maria Löfberg är 
kyrkomusiker, tonsät-
tare och sångerska. 
Hon arbetar i Morups 
församling utanför 
Falkenberg. Hon leder 
även kammarkören 
Ars Cantus i Falken-
berg. Hon har skrivit 
en lång rad sånger och 
andra verk, de flesta 
för kör. Hon anlitas 
även som sångcoach 
av olika körer och 
körförbund. 


