
Vintermöte i Sigtuna
7–9 januari 2013

För kyrkomusiker, präster, diakoner, pedagoger och körsångare som vill ägna ett par 
dagar åt samtal och upplevelser kring kyrkans musik och liturgi och gudstjänstarbete

Medverkande

Elisabeth Bengtson-Opitz

Åsa Hagberg

Ann Heberlein

Caroline Krook

Karin Runow

Jesper Svartvik

Johannes Söderberg

Samtal
Sång
Seminarier
Gudstjänster
Föredrag
Konsert

Kursavgift: 1400 kr (1000 kr för person tre, fyra etc i samma arbetslag) 
Avgift kost och logi: 2925 kr  
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Anmälan senast 28 november 
www.sjungikyrkan.nu

”Perfekt efter advent-jul-nyår 
när jag är tömd på energi.  
Ett bra sätt att ladda batteriet”

”Konceptet passar mig. Jag  
uppskattar helheten. Guds- 
tjänsterna är omistliga”

”Påfyllning inför terminen, 
träffa kollegor, höra föredrag,  
få sjunga, få fira gudstjänst” 
     
     
   

Inleds med lunch måndag 7 januari, avslutas med lunch onsdag 9 januari



Åsa Hagberg är 
författare, bl a av 
psalmtexter. 2011 
kom Och himlen 
rör vid jorden, 
med 66 nya psal-
mer för kyrkoåret. 
För Sveriges Kyr-
kosångsförbund 
har hon skrivit 
texten till Kom 
sommarljus.

Johannes 
Söderberg är 
utbildad präst, 
men sadlade om 
efter några år 
i tjänst. Sedan 
många år arbetar 
han som producent 
och samordnare av 
gudstjänster och 
helgsmål på Sveri-
ges Television.

Elisabeth 
Bengtson-
Opitz är profes-
sor i sång och 
sångmetodik i 
Hamburg. Hon har 
utarbetat program-
met Anti Aging 
för rösten, som nu 
har kommit ut i 
bokform även på 
svenska.

Möten med...

Vintermötet 2013
Anmäl dig direkt på www.sjungikyrkan.nu eller klipp ut, fyll i och skicka in talongen 
senast 28 november till  
Sveriges Kyrkosångsförbund, Agneta Lundell, Essunga Stallaholm 457, 465 98 Nossebro

Namn:

Adress:

Postnr:                                Postadress:

Tel:                                       E-post:

Församling/pastorat:

Faktureringsadress (om annat än ovan):

Alternativ mat:  

Ringa in det alternativ som gäller dig:

Kyrkomusiker      

Präst 

Diakon          

Pedagog

Körsångare 

Annan (ange) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Boende (ringa in det du önskar): 
Enkelrum 

Dubbelrum, delas med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Önskas bara måltider, kontakta SKsf:s kansli)

Caroline Krook 
var under ett drygt 
decennium, fram 
till 2009, biskop i 
Stockholms stift. 
Innan dess var hon 
den första kvinnan 
som blev domprost 
i Storkyrkan. Hon 
är fortfarande ak-
tiv som predikant 
och föreläsare. 

Jesper Svartvik 
är präst och pro-
fessor i religions-
teologi vid Lunds 
universitet och 
Svenska teologiska 
institutet i Jerusa-
lem. Hans senaste 
bok Förundran och 
förväntan (2012) 
är en personlig 
bok om tron.

Foto: Fredrik Ruona

Ann Heberlein 
är teologie doktor 
i etik, verksam vid 
Lunds universitet. 
Hon har skrivit 
flera böcker om 
bland annat skuld, 
sexualetik och 
ondska. Hon med-
verkar också flera i 
tidningar, däribland 
Kyrkans Tidning. 

Karin Runow är
kyrkomusiker i 
Sollentuna. Hon 
skriver mycket 
egen musik, bland 
annat har hon gjort 
flera musikaler 
för barn. Hon har 
också skrivit en av 
de nya mässorna 
i förslaget till 
kyrkohandbok.
  

Foto: Kristin LidellFoto: SVT

Så här tar du dig till Sigtunastiftelsen       
Från Arlanda tar det cirka 15 minuter 
med taxi. Taxi 020 har avtalat fast pris 
till Sigtunastiftelsen. Med buss finns två 
alternativ: SL:s 583 med byte i Märsta 
eller buss 803 med Upplands Lokaltrafik.

Från Stockholm: SL:s pendeltåg till 
Märsta (www.sl.se) eller SJ:s tåg till Mär-
sta (www.sj.se). I Märsta byte till SL:s 
buss 570 (avstigning Klockbacken) eller 

575 (avstigning Sigtunastiftelsen) mot 
Sigtuna. Biljett kan ej köpas på bussen.
Från Uppsala: Buss 181 från Uppsala 
busstation till Sigtuna (med byte till buss 
183 i Vassunda) eller SJ:s tåg till Märsta 
där byte sker till SL:s buss 570.
Med bil: I Sigtuna, sväng av mot cen-
trum och följer skyltarna Hotellslinga S, 
som leder fram till Sigtunastiftelsen.

Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder kan 
naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare.


