
Temaserie om lovsång under 2021

Musikens betydelse i 
församlingen

Välkommen till en temaserie där vi samtalar om 
musikens betydelse i församlingen och vad det innebär 
att vara en lovsjungande församling. 

När?   3 tillfällen under våren 2021. 4 mars, 14 april och 25 
maj. 1 tillfälle under hösten 2021. Datum kommer. 

Var?    Under våren ses vi digitalt. I höst hoppas vi 
kunna ses fysiskt. 

Hur?   Anmälan sker separat till varje tillfälle.  Sök på 
Musikens betydelse på sensus.se/kurser

Pris?   Gratis vid de tre första tillfällen för alla som 
samarbetar med Sensus. Kostnad för dagen i höst ej klar

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
förbehåller oss rätten att ställa in om vi anser att det 
behövs. 

Sensus studieförbund
Skåne-Blekinge
sensus.se
pernilla.agardh@sensus.se
0730-303055



Välkommen till en temaserie där vi samtalar om och får höra 
olika röster om vad det innebär att vara en lovsjungande 
församling. Vi utgår från följande frågor:

Vilken betydelse har musiken/sången i våra församlingar? 

Är det någon skillnad mellan att sjunga och lovsjunga? 

Är all sång i kyrkan lovsång? 

Är lovsång och en sång med kristet budskap samma sak? 

Vem lovsjunger man och varför? 

Varför ska man ha lovsång i Svenska Kyrkan? 

Är lovsång viktigt i gudstjänsten? 

Hur uttrycks lovsång? Kan lovsång vara tyst?

Vilka förutsättningar behövs för att lovsjunga?

Behöver någon leda lovsång? -hur leder man i så fall?

Dagarna riktar sig till alla i församlingen. Musik berör oss alla och 
är en viktig del av hela församlingens liv. 

Syftet med dagarna är att inspirera till samtal kring vad det 
innebär att vara en lovsjungande församling. Vilken 
betydelse kan lovsång få i din personliga tro, och i vårt sätt 
att vara kyrka?  

4 mars kl 10-12, Zoom
Anders-Petter Sjödin (präst) och Lars Ekberg (musiker)

14 april kl 10-12, Zoom
Sam Davage (lovsångsledare) och David Davage (docent)

25 maj kl 10-15, Zoom
Michael Jeff Johnson (musiker) och (ej klart än)

Heldag i Helsingborg under hösten. Prel datum 14 oktober. Mer 
info kommer. 

" Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig" Sv Ps 336. 


