
 
Välkommen till 

 
FORTBILDNING  

RETREAT  
FÖRDJUPNING 

Kurs i liturgik i  
benediktinerklostret Abbaye Saint-Pierre-de-Solesmes 

14 - 19 september 2022. 
 
 



 
 
Välkommen att delta i en kurs i liturgik som vänder sig till alla som värderar 
gudstjänsten högt och som känner behov av förankring och fördjupning, 
företrädesvis musiker och präster i församlingstjänst.  
 

Kursen har en karaktär nära retreatens. Manliga kursdeltagare bor på klostret och 
delar måltiderna med munkarna under tystnad. Kvinnliga kursdeltagare bor 
inkvarterade i delade gästrum, på promenadavstånd från klostrets huvudentré. 
Rummen har varierande storlek och standard, några ungefär som på ett enkelt 
vandrarhem. Enkelrum kan tyvärr inte erbjudas. För samtliga rum gäller delad 
dusch och toalett. Kvinnorna äter i klostrets vandrarhemsmatsal. Deltagande i 
kursen förutsätter ekumenisk öppenhet och vilja att under några dagar gå in i de 
ordningar klostret ger. 
 
 
Klostret är beläget ca 170 km sydväst om Paris. Det har länge ansetts 
världsledande inom den gregorianska sången och har Vatikanens uppdrag att ge ut 
detta material för gudstjänstbruk. I gudstjänsterna deltar var och en oftast i 
tystnad, varför musikalisk skolning inte är någon förutsättning för att delta i 
kursen. Under kursen ges också tillfällen till samtal och seminarier kring aktuella 
ämnen med munkarna. Tolkning sker till svenska. Ytterligare information om 
klostret finns på www.solesmes.com. Lokalerna är tyvärr inte handikappanpassade. 
Välkommen till en stark upplevelse utöver det vanliga! 
 
 
Kursen startar på flygplatsen Charles-de-Gaulle utanför Paris onsdagen 14 
september ca kl 15.00 vid den terminal där det dagliga flyget från Göteborg 
anländer (uppdaterad information finns på flygplatsens hemsida, troligen 2G). 
Chartrad direktbuss avgår direkt till Solesmes med kort kaffestopp längs med 
vägen. 
Hemresedagen, 19 september, avresa med buss från klostret efter lunch. Boka 
flyget från Charles-de-Gaulle tidigast från kl 19.00 och därefter. 
 
 
Anmälan: Genom att maila eller skriva till Carl Sjögren, adress se nedan, senast 19 
april 2022. Präster och musiker i aktiv tjänst samt kyrkomusik- och 
teologistuderande har företräde till kursen. En tredjedel av kursplatserna är 
reserverade för dem som inte varit med tidigare. Bekräftelse på att du fått plats 
skickas ut så snart som möjligt efter 19 april och fakturan skickas till 
fakturaadressen för betalning. Anmälan är bindande, del av avgiften återbetalas 
endast vid sjukdom och uppvisat läkarintyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter att du fått din plats på kursen bekräftad kan du boka flygresan till Paris.  



Gå in på en hemsida för enkel bokning av privata flygbiljetter, t ex 
www.airfrance.com eller www.klm.com. Direktplan finns på morgonen från såväl 
Göteborg Landvetter, Stockholm Arlanda som Kastrup Köpenhamn. Returresan 
sker alltså på kvällen den 19 september.  

 
 
 
Kurskostnad 
5300 kr. I priset ingår bussresa tur 
och retur Charles-de-Gaulle – 
Solesmes, kursledning samt kost och 
logi i Solesmes. Flyg till och från 
Paris, logi före eller efter 14-19 
september samt måltider under 
resan ingår inte.  
 



Studenterbjudande!  
Kyrkosångsförbundet står för hela kurskostnaden 
(men inte reskostnaderna) för två teologi- eller 
kyrkomusikstuderande. Ange om du är teologi- eller 
musikerstuderande i din anmälan! 
 
Deltagare: 40 personer. 
 
Kursarrangör: Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Förbundskamrer Sofia Lindström, Gryningsvägen 63 
743 32 Storvreta. sofia@sjungikyrkan.nu,  
tel 072–727 12 12. 
 
 
Kursledning:  
Kyrkoherde Carl Sjögren, Mölndal, 0738-520323,  
carl.sjogren@svenskakyrkan.se;  
och musikdirektör Berit Larsson, Göteborg,  
031-693606, beritamlarsson@gmail.com.   
Vänd dig gärna till oss om Du har frågor om kursen! 
 
Anmäl dig genom att maila uppgifterna nedan till 
carl.sjogren@svenskakyrkan.se.   
 
Tack! 
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Ja, jag anmäler mig till kursen i liturgik i Solesmes,  
14 - 19 september 2022: 
 
 
Namn: ______________________________________ 
 
Adress: ______________________________________ 
 
ev församling:___________________________________ 
 
ev studerande i teologi vid _________________________________universitet/högskola  
 
eller vid musikhögskolan i ______________________________________ 
 
telnr, arbete:_____________ bostad:_______________  
 
mobil: ____________________ 
 
e-post: ______________@____________________ 
 
Faktureringsadress: ____________________________________________________ 
 
Ev. livsmedelsallergi/överkänslighet eller önskemål om specialkost:  
Tyvärr är möjligheterna att tillgodose en varierad meny vad gäller specialkost begränsade.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Övriga upplysningar: ___________________________________________________ 
 


