
Vintermöte i Sigtuna
7–9 januari 2014

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
Erik Aurelius
Marcus Birro
Maria Küchen
Anki Lindström Larsson
Maria Löfberg
Christin Mellner
Per Gunnar Petersson
Kerstin Wimmer

Samtal
Sång
Seminarier
Gudstjänster
Föredrag
Vesper

Kursavgift: 1400 kr (1000 kr för person tre, fyra etc i samma arbetslag) 
Avgift kost och logi: 3025 kr  
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Anmälan senast 21 november helst på
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 tisdag 7 januari, avslutas kl 12 torsdag 9 januari (ej lunch)



Erik Aurelius 
var under åtta år 
biskop i Skara stift 
och fram till i hös-
tas förbundsord-
förande i Sveriges 
Kyrkosångsför-
bund. På Vinter-
mötet ska han tala 
om ”Poängen med 
Luther”.

Marcus Birro 
är författare och 
krönikör med en 
rad diktsamlingar, 
romaner och poesi-
turnéer bakom sig. 
”Våga vara kris-
ten” är rubriken på 
hans föredrag på 
Vintermötet. 

Maria Küchen 
är författare och 
kulturjournalist, 
bland annat krö-
nikör i tidningen 
Dagen. Hon har 
skrivit lyrik, prosa 
av olika slag och 
även handböcker i 
skrivande.

Möten med...

Vintermötet 2014
Anmäl dig gärna direkt på www.sjungikyrkan.nu, annars klipp ut, fyll i och skicka  
in talongen så att den är oss tillhanda senast 21 november, till  
Sveriges Kyrkosångsförbund, Monica Pettersson Forsberg, Varpv 12, 757 57 Uppsala

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, först till kvarn gäller): 
Enkelrum Sigtunastiftelsen 

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

Enkelrum Hotell Stora Brännbo (ca 500 m från Stiftelsen) 

Dubbelrum Stora Brännbo, delas med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Önskas bara måltider, kontakta SKsf:s kansli)

Anki Lindström 
Larsson var tidi-
gare redaktör för 
tidningen Kör- 
journalen och för-
bundssekreterare 
på Sveriges Kyr-
kosångsförbund. 
På Vintermötet 
berättar hon om 
förbundets historia.

Maria Löfberg är 
tonsättare med kör 
som specialitet, 
sångcoach och 
kyrkomusiker i 
Morup. På Vin-
termötet inriktar 
hon sig på ”Jul och 
påsk – att förnya 
repertoaren”. 

Christin Mellner 
forskar vid Psy-
kologiska insti-
tutionen, Stock-
holms universitet. 
Hon ska tala om 
gränslöst arbete 
– gränshantering, 
livsbalans och 
hälsa.

Foto: M
aria Lundström

Per Gunnar 
Petersson
är tonsättare av 
främst kyrkomu-
sik och organist i 
Älmhult. Titeln på 
hans föredrag på 
Vintermötet är 
”I huvudet på en 
tonsättare”.

Kerstin Wimmer 
är präst och lä-
rare i homiletik vid 
Svenska kyrkans 
pastoralinstitut i 
Lund. ”Att brottas 
med Gud – Psal-
tarens betydelse 
i Luthers liv” ska 
hon tala om.
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Så hittar du hit       
Från Arlanda tar det cirka 15 minuter 
med taxi. Taxi 020 har avtalat fast pris 
till Sigtunastiftelsen. Med buss åk SL:s 
583 med byte i Märsta till 570 (avstig-
ning Klockbacken) eller 575 (avstigning 
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 cen-
trum och följer skyltarna Hotellslinga S, 
som leder fram till Sigtunastiftelsen.

Din anmälan är bindande. Ev avbokning kan ske utan kostnad t o m 21/11, 
därefter måste betalning av kursavgift ske. Efter den 5/12 måste även avgift 
för kost och logi betalas. Får du förhinder kan en arbetskamrat ersätta dig. 
Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare.


