
Hej! 
Och gott nytt år till er! Hoppas det nya året har börjat bra! 
 
Här kommer lite nyheter och tips från SAU-musik: 
 

  Jubla i Herren 5 – denna nya lovsångsbok är nyutgiven från David Media, fullmatad 
med 195 sånger för lovsång och tillbedjan. 
 
 
 

  Himlabus är en barnmusikal skriven av Joel Holmquist och Lina Hansson, utgiven på 
Tomsing. En lite söt och smårolig berättelse om hur Gud via sina änglar hjälper oss i vardagen. Finns 
utgiven i not- och manusbok samt CD. 
 
 
 

 Till Emmy och Ellas skiva NR.1 finns också nothäfte att köpa. 
 
 
 
SAU:s Barnkörläger samt Ledardygnet 2015 
För er som planerar att åka på våra barnkörläger 21-22 mars vill jag påminna om att sista dagen för 
definitiv anmälan är den 2 februari.  
 
Jag vill också slå ett extra slag för Ledardygnet 20-21 mars, tror att det fyller en stor funktion att 
komma samman som ledare innan barnen är på plats. Om du inte har anmält dig till Ledardygnet än 
men är intresserad av att följa med, så går det också bra att anmäla sig fram till den 2 februari.   
 
 
 
Sara snabba 

 Uppvärmningsövning: Fiska med kastspö. Kasta ut linan med ett pschhhhh…. ända tills draget 
hamnar i vattnet med ett PLOPP! Veva sedan in linan med schhh-schhh-schhh. Ett roligt sätt 
att jobba med stödet! 

 Lek: Nummerordning. Är ni många så kan ni med fördel dela in gänget i två lag. Låt varje 
person i laget få en siffra mellan 1-10 (avgörs av hur många man är i laget), denna siffra är 
hemlig. Sedan ska alla i laget ta på en ögonbindel (eller blunda om de är tillräckligt stora för 
att klara det), och utan att prata eller göra ljud ställa sig i nummerordning. Man gör alltså 
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detta genom att t ex räcka upp rätt antal fingrar framför sig, dunka någon annan med rätt 
antal slag i ryggen etc. Är man två lag gör man det till en tävling, att man ska lösa problemet 
på tid. Detta är en samarbets- och koncentrationsövning, där man måste våga ta på varandra 
för att gemensamt lösa uppgiften. 

 
 
Hoppas att ni får en riktigt bra start på den nya terminen! 
 
Hälsningar 
Sara Vittgård   
 


