
Hej! 
Hoppas den nya terminen har börjat bra för er!  
Här kommer ett brev med lite tips och idéer. Först lite… 
 
 

Materialtips 

”Nu sprider vi ljuset” är ett nytt material ifrån IMK One Piece, 

barnverksamheten i Immanuelkyrkan, Örebro, och uppföljaren till plattan ”Det handlar om 

att tro”. Ett väldigt bra och snyggt producerat material, som utgår ifrån Bibelns berättelser. 

En skiva som även innehåller singbackspår finns att köpa, samt ett nothäfte där det finns 

små dialoger/draman att använda också om man vill.   

 

”Det är på riktigt” är ett nyskrivet material som är inspelat med Primkören 

Väst. De flesta sångerna passar nog bäst för lägre skolåldern och kanske något år därunder. 

Till varje sång finns en bild och förslag på några bibelversar som man gärna kan använda i 

presentationen av sångerna och i samtalet med barnen.  

 

Soul children är ett koncept för körer som har medlemmar mellan 10-16 år. De 

ger med jämna mellanrum ut nya material som håller väldigt hög kvalité. Låtarna är inom 

soul/gospel/pop-genren och är på engelska eller norska/svenska. Man behöver inte vara 

medlem eller registrerad Soul children-kör för att ta del av materialet, så kolla gärna in det 

(det nothäfte som är på bild är alltså bara ett exempel av många). Är du intresserad av att få 

veta mer om Soul Children-konceptet så kolla in http://soulchildren.se/ 

 

Dessa notmaterial och mycket mer finns att köpa bl a på www.nyamusik.se  

 

 

 

 

http://soulchildren.se/
http://www.nyamusik.se/
http://nyamusik.se/bokhandel/images/products/389972.jpg
http://nyamusik.se/bokhandel/barn-c-82_178_179/oslo-soul-children-livsglede-3-noter-p-44416.html


Evenemangstips 

Lördagen den 26 september är det en Ekumenisk barn- och 

ungdomskörsdag för 5-15 åringar i Pingstkyrkan i Jönköping. Dagen börjar kl. 10.00 med övning, 

och avslutas kl. 18.30 med en Världensbarngala. Under galan kommer, förutom den stora 

kören, gästartister som JTR, Hedvig & Selma, Snögubben Olof, dansguppen KWA m.fl. medverka. 

Kostnaden är 100 kr/deltagare, och i det ingår mat under dagen. Vi tror att detta blir en fantastisk 

upplevelse för alla barn och ungdomar – så missa inte chansen! 

Sista anmälningsdatum är den 16 september, alla deltagare måste åka tillsammans med minst en 

ledare. 

För frågor kontakta: sara.vittgard@sau.nu 

För anmälan kontakta: zamuel.zethson@pingstjonkoping.se  

Välkommen med!  

 

 

 

 Den 24-25 oktober äger årets upplaga av Measure rum – ett 

körläger för ungdomar från 12 år och uppåt – i Allianskyrkan i Jönköping. Gästartist för andra året i 

rad är ingen mindre än bejublade Samuel Ljungblahd. Detta blir en helg att minnas för många – både 

deltagare och konsertbesökare.  

Sista datum för anmälan är den 5 oktober, men antalet platser är begränsat så vänta inte med din 

anmälan. 

För anmälan kontakta: sara.vittgard@sau.nu 

För mer info se: http://sau.nu/metodomraden/musik/measure/  
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Varje år arrangerar ju SAU sex stycken Barnkörläger. För er som brukar åka på dessa kan det vara 

bra att redan nu känna till att de kommer att genomföras den 19-20 mars 2016.  

 

 

 

Saras snabba: 
 Uppvärmningsövning: Skriv stora siffror med rumpan, och avsluta med ditt eget namn. Det 

lockar till mycket skratt, samtidigt som man kommer igång i kroppen. 
 Pausövning: Ställ en stol mitt rummet, och låt sedan alla deltagare gå runt i rummet som de 

vill. När någon – vem som helst i vilken ordning som helst – sätter sig på stolen måste alla 
stanna direkt. Personen som sitter på stolen väljer sedan på vilket sätt man ska gå (med 
långa/korta steg, framlänges/baklänges etc, fantasin sätter gränsen), och då måste alla gå 
likadant tills nästa person sätter sig på stolen. (man kan med fördel bestämma att ingen får 

sitta på stolen två gånger, så att alla som vill får chansen att testa.)   
 
 
Ha det gott så hörs vi framöver!! 
 
//Sara 


