
Medverkande
Per Harling
Annika Borg 
Esbjörn Hagberg
Maria Löfberg
Marie-Louise Beckman
Kyrkokören i Tensta & Lena

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 på
www.sjungikyrkan.nu

Inleds med lunch måndag 7 januari, avslutas kl 12 onsdag 9 januari (ej lunch)

 Gudstjänster             Seminarier               Sång       Samtal

V INTERMÖTE I  S IGTUNA 2019
Sjung i kyrkan

”Tiden gick fort – jag ville inte åka hem”

”Man kan inte få en bättre start på året”

”Inspiration och återhämtning i vacker miljö”

”God mat, härlig  kamratskap och hög  nivå på föreläsarna”



Föredragshållare Vintermötet 2019

Så hittar du till  
Sigtunastiftelsen
Från Arlanda tar det ca 20 minu-
ter med taxi. Sverigetaxi har avtalat 
fast pris till Sigtunastiftelsen. 
Buss: SL:s 583 med byte i Märsta 
till 575 (hållplats Sigtunastiftelsen) 
eller 570 (hlp Klockbacken).

Från Stockholm: SL:s eller SJ:s tåg 
till Märsta. Byte till buss mot Sig-
tuna, nummer 575 eller 570. 
Från Uppsala: Tåg till Knivsta, byte 
till UL-buss 183 eller tåg till Mär-
sta, byte till SL-buss 575 eller 570.
Biljett kan inte köpas på bussen.
Med bil: I Sigtuna, sväng av  
mot centrum och följ skyltarna 
Hotellslinga S, som leder fram till 
Sigtunastiftelsen.

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

Anmälan är bindande. Ev avbokning 
kan ske utan kostnad till och med 22 no-
vember, därefter måste kursavgift betalas, 
efter 5 december 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.

Esbjörn Hagberg var biskop 
i Karlstad stift 2002–2016. Innan 
dess hade han varit församlingspräst 
i många år, kaplan för stiftsgården 
Breidagård och själavårdslärare vid 
Johannelunds teologiska högskola och 
Samariterhemmets diakonutbildning. 
Själavård och försoning har stått i fokus 
för hans undervisning.

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

Annika Borg är präst i Svenska 
kyrkan, men nu främst verksam som 
skribent, författare, poet, föreläsare 
och universitetslärare. I sina texter 
behandlar hon livsfrågor och är aktiv 
inom samhälls- och kulturdebatten. 
Under många år har hon också 
medverkat i Tankar för dagen i P1.

Maria Löfberg är organist i 
Falkenberg och tonsättare. Rösten är 
favoritinstrumentet och många körverk 
har komponerats genom åren, senast 
en Lukaspassion där texten hämtats 
från Lukasevangeliet och kompletterats 
av Bertil Murray. Det är också i sam-
arbete med Bertil de psalmer för hela 
kyrkoåret kommit till, som vi får lära 
känna under Vintermötet.

Per Harling är känd av de flesta 
som varit aktiva inom Svenska kyrkan 
de senaste decennierna. Under flera 
generationer har hans psalmer, sånger 
och mässmusik använts av barn, ung-
domar och vuxna i olika gudstjänst-
sammanhang.

Janniz Jönsson, Rolf Larsson 
Kyrkokören i Tensta & Lena
Rolf Larsson, präst och psalmför-
fattare, och Janniz Jönsson, organist 
och tonsättare, har under flera år haft 
ett nära samarbete i Lena och Tensta 
församlingar i Uppsala stift. Janniz 
har tonsatt Rolfs texter – psalmer, 
körsånger och större körverk.

I en konsert under Vintermötet 
framför Kyrkokören i Tensta & Lena 
Josef – drömmaren från Nasaret, ett 
annorlunda julspel om att fly och hitta 
hem, komponerat för kör, solister och 
liten ensemble.


