
Hej! 
Hoppas ni njuter av våren! 
Här kommer ett nytt mail fullt med tips och idéer. 
 

Materialtips: 

David Media som bl a ger Jubla i Herren-böckerna har nu gjort ”Lovsjung 
Tillsammans” som är en lovsångsbok för hela församlingen, från barn till vuxna. 150 st nya och gamla 
gånger, flera som har varit med på SAU:s barnkörläger tidigare. En användbar bok för både 
barnkörledaren och lovsångsledaren.  
 

Köräventyret har nu kommit med sin andra skiva ”Bröder och systrar”, och denna 
produktion är om möjligt ännu bättre än den första. Maria Sandell har tillsammans med fler skrivit 
många väldigt bra sånger, flera på temat om världens barn. Hela produktionen är snyggt gjord, 
duktiga musiker och sångare – ett väldigt bra och användbart material! Kolla in den!  
 

”Sjungande gung” är ett material som riktar sig främst till de lite yngre barnen, och 
innehåller 20 sånger för dans och lek men också bön och vila. Tanken är en sångskatt som kan 
komma till användning både i barn- och föräldragruppen, barnkören och i hemmet.  
 
 

Tips till ledaren: 
Körledarutbildningar 
Till hösten startar både SAU och SAM upp nya grupper i sina körledarutbildningar, en för vuxen- och 
ungdomskör och en för barnkör. Båda grupperna har samma upplägg: tre kvällsträffar på hösten och 
tre kvällsträffar plus en heldag på våren. Varje grupp har ett maxantal på 12 personer, så vänta inte 
med din anmälan! Se http://sau.nu/metodomraden/musik/barnkorledarutbildning/ respektive 
http://www.alliansmissionen.se/web/Korledarutbildning.aspx samt bifogade filer för mer 
information. 
 
Measure 

http://sau.nu/metodomraden/musik/barnkorledarutbildning/
http://www.alliansmissionen.se/web/Korledarutbildning.aspx
http://nyamusik.se/bokhandel/lovsang-c-82_182/lovsjung-tillsammans-150-sanger-for-alla-notbok-p-44902.html?zenid=n9ddhq29bfa3rv2525mmil7gb1
http://nyamusik.se/bokhandel/barn-c-79_145/koraventyret-broder-och-systrar-cd-p-44933.html
http://nyamusik.se/bokhandel/barnnoter-c-82_169/sjungande-gung-noter-p-45381.html


Boka redan nu in 22-23 oktober då det är dags för körlägret Measure igen (för ungdomar från 12 år 
och uppåt). Platsen är som tidigare Allianskyrkan Jönköping, men gästartisten är inte helt spikad än, 
så håll utkik på www.sau.nu/musik/measure framöver så kommer info där. 
 
 
Ha det gott! 
//Sara  
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