Gudstjänster

Seminarier

Sång

Samtal

Sjung i kyrkan

V INTERMÖTET
Medverkande

Marie-Louise Beckman
Karin Johannesson
Mattias Lundberg
Maria Löfberg
Karin Thorén
Hans Davidsson
Marit Torkelson

I

S I G T U N A 20 2 2

”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

ka hem”

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

Kursavgift: 1500 kr (1100 kr för person tre, fyra etc i samma arbetslag)
Avgift kost och logi: dubbelrum 2900 kr, enkelrum 3400 kr

Anmälan senast 22 november
www.sensus.se/vintermotet2022

Arrangör

I samarbete med

Medverkande i Vintermötet 2022
Karin Johannesson

Biskop i Uppsala stift sedan
2019. Docent och lektor i religionsfilosofi samt 2016–2019
studierektor med pedagogisk
inriktning vid teologiska
fakulteten vid Uppsala universitet. Hennes valspråk är
”Kristus förkunnar vi”. Biskop
Karin är en anlitad föreläsare,
bland annat om andlighet,
och deltar ofta i samtal om
livsfrågor och framtiden.

Mattias Lundberg
Professor i musikvetenskap vid
Uppsala universitet och medlem
av Kungliga Musikaliska Akademien. Radioprogrammet ”Fråga
musikprofessorn” på P2 har gjort
honom känd för en bredare allmänhet. Mattias är styrelseledamot i Laurentius Petri Sällskapet
och redaktör för sällskapets årsbok Svenskt gudstjänstliv, som
bevakar forskning om liturgi,
kyrkokonst, kyrkomusik och predikan.

Karin Thorén

Präst och psalmförfattare, verksam i Linköpings domkyrkopastorat, särskilt engagerad i pastoratets vuxenpedagogiska arbete.
Karin delar sina tankar med oss
om behovet av nya psalmtexter
och andra texter som är tänkta att
sätta musik till.

Marie-Louise Beckman
Organist i Linköpings
domkyrka och styrelseledamot i Laurentius Petri
Sällskapet för svenskt
gudstjänstliv. Marie-Louise
återkommer till Vintermötet
för att visa oss hur man enkelt
och lekfullt får den sjungna
tidegärden att bli en del av
församlingens andakt.

Maria Löfberg
Organist i Falkenberg och
tonsättare. Rösten är favoritinstrumentet och många körverk har komponerats genom
åren. I samarbete med Bertil
Murray som textförfattare har
hon komponerat Lukaspassionen för kör, soli och mindre
orkester, och gett ut en samling nyskrivna psalmer för
kyrkoårets alla söndagar.

Anmälan

Anmäl dig senast 22 november på
www.sensus.se/vintermotet2022.
Anmälan är bindande. Ev avbokning kan
ske utan kostnad senast 22 nov, därefter måste
kursavgift betalas, efter 5 dec även avgift för kost
och logi. Får du förhinder kan en person med
samma faktureringsadress ersätta dig. Kursen
genomförs vid tillräckligt antal deltagare.
För mer info kontakta Sofia Lindström,
sofia@sjungikyrkan.nu, 072-727 12 12.

Hans Davidsson och Marit Torkelson
Hans är konstnärlig ledare och Marit är projektledare
för Organister i framkant – ett samarbetsprojekt mellan Svenska kyrkan och Föreningen för Göteborgs
internationella orgelakademi. Målet är att fånga upp
intresset för yrket som organist och kantor och orgeln
som instrument. Syftet är att möta det stora behovet av
nyrekryteringar inom de närmaste tio åren.

Så hittar du till Sigtunastiftelsen

Från Arlanda tar det ca 20 min med taxi. Sverigetaxi har avtalat fast pris
till Sigtunastiftelsen. Buss: SL:s 583 med byte i Märsta till 575 (hlp Sigtunastiftelsen) eller 570 (hlp Klockbacken). Biljett kan ej köpas ombord.
Från Stockholm: SL:s eller SJ:s tåg till Märsta. Byte till buss mot Sigtuna,
nummer 575 eller 570. Biljett kan inte köpas ombord på bussarna.
Från Uppsala: Tåg till Knivsta, byte till UL-buss 183 eller tåg till Märsta,
byte till SL-buss 575 eller 570. Biljett kan inte köpas på bussarna.
Med bil: I Sigtuna, sväng av mot centrum och följ skyltarna Hotellslinga
S, som leder fram till Sigtunastiftelsen.

