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Medverkande
Karin Runow
Lars Björklund
Nadja Eriksson
Åsa Hagberg
Caroline Gustavsson

I

S I G T U N A 2017 9–11 januari

”En ynnest att uppleva de
nna
rekreation i början av år
et”
”Jag uppskattar den höga
kompetensen hos föreläsa
re
m fl”

”Teologi och musik i skön
samklang”
”Vintermötet borde alla
kyrkomusiker och präste
r
vara med om”
		

David Thurfjell
Vokalkvartetten Schola Gothia under ledning av Ulrike Heider
Inleds med lunch måndag 9 januari, avslutas kl 12 onsdag 11 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

Medverkande i Vintermötet 2017
Upplev skönheten i gregorianiken

Schola Gothia

Välkommen att delta i en workshop med musik ur bland annat Skaramissalet, den
heliga Birgittas liturgi och sånger av Hildegard von Bingen – med originalnotation.
Schola Gothia är en professionell vokalkvartett. Gruppens konstnärliga ledare
Ulrike Heider arbetar även som organist i Haga församling i Göteborg.
Gruppens andra medlemmar är Helene Stensgård Larsson och Yvonne Carlsson,
båda utbildade kyrkomusiker, samt Kristina Lundh, ofta anlitad körsångare.
Schola Gothias repertoar består av gregorianik och tidig flerstämmig musik från
1300–1400-talet. Gruppen bildades 1999 och har sedan dess gjort många konserter
i Sverige och turnerat i flera länder i Europa, i Japan och Guatemala. De har också
spelat in fyra skivor.
Under Vintermötet sjunger Schola Gothia även i konserten i Mariakyrkan.

Luthermusik för barn och världen

Leken som rum för livet

Karin Runow,
kyrkomusiker i Sollentuna, tonsättare
och körinspiratör,
presenterar musik
kring Lutherska
Världsförbundets
generalförsamling
i Namibia 2017. Vi
får också höra om
hennes senaste musikal ”Luthers ungar”,
som hon skrivit åt Stockholms stift.

Lars Björklund
talar om vikten
av att gestalta det
oåtkomliga.
Lars Björklund är
kaplan på Sigtunastiftelsen. Tidigare
arbetade han många
år som sjukhuspräst. Han har gett
ut flera böcker och föreläser om människors brottning med livet.

Delaktighet mellan villkor och visioner

Nadja Eriksson

Åsa Hagberg

Den skapande kraften när kreativa
gåvor får mötas

Nadja Eriksson och Åsa Hagberg,
musiker respektive författare, berättar om
ett givande samarbete som lett till ett rikt
körmaterial för alla åldrar.
Självklart sjunger vi också.

Anmälan

Caroline Gustavsson har i en studie,
som presenterats i boken Delaktighetens
kris, intervjuat präster, kyrkomusiker
och körsångare
om delaktighet i
gudstjänsten. I sin
föreläsning ger
hon exempel på
hur körsångare
19–40 år beskriver
sina upplevelser av
präster och kyrkomusiker, liturgi och
svårigheten att vara
”religiös” i dagens samhälle.
Caroline Gustavsson är lektor i religionspedagogik vid Teologiska Högskolan i
Stockholm.

Anmäl dig direkt på www.sjungikyrkan.nu senast 22 november.
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 Wahlstedt, sofia@sjungikyrkan.nu, 072-727 12 12

Om svenskarnas kluvna förhållande
till sitt religiösa arv
David Thurfjell
talar utifrån sin bok
Det gudlösa folket
om den svenska
majoritetskulturens
tvehågsna relation
till kyrkan och
kristendomen. Är
Sverige världens
mest sekulariserade
land? Och om inte, varför tänker vi att vi
är det?
David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola

Så hittar du till
Sigtunastiftelsen
Från Arlanda tar det ca 15 minuter med taxi. Taxi 020 har avtalat
fast pris till Sigtunastiftelsen.
Buss: SL:s 583 med byte i Märsta
till 570 (avstigning Klockbacken)
eller 575 (Sigtunastiftelsen).
Från Stockholm: SL:s eller SJ:s tåg
till Märsta. Byte till buss 570 eller
575 mot Sigtuna. Biljett kan ej
köpas på bussen.
Från Uppsala: Tåg till Knivsta,
byte till UL:s buss 183 eller tåg
till Märsta, byte till SL:s buss 570
eller 575.
Med bil: I Sigtuna, sväng av mot
centrum och följer skyltarna
Hotellslinga S, som leder fram till
Sigtunastiftelsen.

