Gudstjänster

Seminarier

Sång

Samtal

Sjung i kyrkan

V INTERMÖTET
Medverkande

Mattias Ekström Koij
Beatrice Lönnqvist
Ragnar Håkanson
Peter Halldorf
Karin Thorén
Lars Lind
Karin Skogberg Ankarmo
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”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 9 januari, avslutas kl 12 onsdag 11 januari (ej lunch)

Kursavgift: 2000 kr (1600 kr för person tre, fyra etc i samma arbetslag)
Avgift kost och logi: dubbelrum 2900 kr, enkelrum 3400 kr

Anmälan 1 september–13 november
www.sensus.se/vintermotet2023

Arrangör

I samarbete med

Medverkande i Vintermötet 2023

Beatrice Lönnqvist,

Peter Halldorf

är välkänd ekumenisk
frontgestalt inom svensk
kristenhet med nära samarbete med såväl Svenska
kyrkan som med katolska
kyrkan och de ortodoxa
kyrkorna. Han är bland
annat redaktör för den
ekumeniska tidskriften
Pilgrim och en flitig författare av andlig litteratur.

Karin Thorén

är 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.

Mattias
Ekström Koij

är organist i Farsta
församling och berättar
om sin erfarenhet av
att komponera för
sin församling, under
rubriken ”Nej, nu
kommer jag inte kunna
skriva mer!”

Anmälan

Anmäl dig senast 13 november på
www.sensus.se/vintermotet2023.
Anmälan är bindande. Ev avbokning kan
ske utan kostnad senast 13 november. Får du
förhinder kan emellertid 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.

kyrkoherde i Botkyrka
församling, är ordförande
i nätverket ”Framtiden bor
hos oss”, som samlar distrikt
och församlingar i Svenska
kyrkan i mångreligiösa och
mångkulturella stadsdelar.

Ragnar Håkanson,

kyrkomusiker och
körforskare, berättar om sin
senaste bok Vi sjunger aldrig
på sista versen – den svenska
kyrkokörens historia. Vi får
också provsjunga ur den
historiska repertoar som
presenteras i boken.

Karin Skogberg
Ankarmo

är förbundsdirigent i Stockholms stifts kyrkosångsförbund. Hon berättar i en
workshop om sin metod
”Sjung upp med noter”.

Lars Lind,

förbundsdirigent i Sveriges
Kyrkosångsförbund och
kyrkomusiker i Selånger,
berättar i en workshop om
sin framgångsrika sångskola för män.

Så hittar du till Sigtunastiftelsen

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 Märsta, byte till SL-buss 575 eller 570. Biljett kan
inte köpas på bussarna.
Från Arlanda tar det ca 20 min med taxi. Buss: SL:s 583 med byte i
Märsta. Biljett kan ej köpas ombord.
Med bil: I Sigtuna, sväng av mot centrum och följ skyltarna Hotellslinga
S, som leder fram till Sigtunastiftelsen.

