Föredrag

Sång

Samtal

Gudstjänster

Sjung i kyrkan

V INTERMÖTE
Medverkande
Magnus Malm
Marie-Louise Beckman
Bengt Pohjanen
Lars Björklund

I

S I G T U N A 2018

”Man kan inte
få en

”God mat, härl
ig
kamratskap oc
h hög
nivå på föreläsa
rna”

” Tiden gick fort

bättre start på

året”

”Inspiration oc
h återhämtning
i vacker miljö”
– jag ville inte å

Sven och Johanna Fridolfsson

ka hem”

Inleds med lunch måndag 8 januari, avslutas kl 12 onsdag 10 januari (ej lunch)

Kursavgift: 1500 kr (1100 kr för person tre, fyra etc i samma arbetslag)
Avgift kost och logi: dubbelrum 2700 kr, enkelrum 3200

Anmälan senast 22 november på
www.sjungikyrkan.nu

Föredragshållare Vintermötet 2018

Magnus Malm

är teolog och författare och en välkänd
profetisk röst i svensk kristenhet. Vad
händer med oss när sekulariseringen
kommer inifrån? När kyrkans musik
blir helt inomvärldslig, ”som om Gud
inte finns”?

Sven och Johanna
Fridolfsson

Johanna spelar viola i Göteborgsoperans orkester och Sven frilansar
som saxofonist och arrangör. De är
sedan 1990 körledare för Lutherska
missionskyrkans kör och komponerar
och arrangerar merparten av körens
sånger. Vi får ta del av deras tankar
kring körarbetet samt bekanta oss med
deras sånger.

Lars Björklund
Marie-Louise Beckman

är organist i Linköpings domkyrka.
Hon föreläser på temat ”Gregoriansk
sång för alla” och lär oss hur man enkelt
och lekfullt får den sjungna tidegärden
att bli en del av församlingens andakt.

är kaplan på Sigtunastiftelsen och
tidigare sjukhuspräst. Temat på Lars
föreläsning är ”Det är aldrig efteråt?
– En föreläsning om tiden, livet och
uppdraget”. Rubriken är hämtad från
hans senaste diktbok.

Anmälan

Anmäl dig direkt på www.sjungikyrkan.nu
senast 22 november.

Bengt Pohjanen

är en välkänd teolog och författare med
rötter i Tornedalen. Bengt talar om
sina erfarenheter av att formulera om
gamla texter för nya tider, vilket han
har gjort i både ”Markuspassionen” och
”Requiem”.

Anmälan är bindande. Ev avbokning kan
ske utan kostnad till och med 22 november, därefter måste betalning av kursavgift ske. Efter den 5/12 måste även avgift
för kost och logi betalas. Får du förhinder
kan en person med samma faktureringsadress ersätta dig.
Kursen genomförs vid tillräckligt antal
deltagare.
Har du frågor? Kontakta Sofia Lindström,
sofia@sjungikyrkan.nu, 072-727 12 12

Så hittar du till
Sigtunastiftelsen

Från Arlanda tar det ca 15 minuter med taxi. Sverigetaxi har avtalat fast pris till Sigtunastiftelsen.
Buss: SL:s 583 med byte i Märsta
till 575 (stannar vid Sigtunastiftelsen) eller 570 (avstigning Klockbacken).
Från Stockholm: SL:s eller SJ:s
tåg till Märsta. Byte till buss mot
Sigtuna, nummer 575 (stannar vid
Sigtunastiftelsen) eller 570.
Från Uppsala: Tåg till Knivsta,
byte till UL-buss 183 eller tåg till
Märsta, byte till SL-buss 575 (hållplats Sigtunastiftelsen) eller 570.
OBS! Biljett kan inte köpas på
bussen.
Med bil: I Sigtuna, sväng av mot
centrum och följer skyltarna
Hotellslinga S, som leder fram till
Sigtunastiftelsen.

