
7 JULI KL 20.00

INOM OSS
PONTUS & MARIT ROBERTSSON
”LÅT ER FÖRVANDLAS GENOM FÖRNYELSEN AV 
ERA TANKAR” Rom. 12:2
Med sång och sina varmt klingande träinstrument - 
blockflöjt och akustisk gitarr - bjuder kvällens musiker 
på tankar, texter, klassisk musik och visor i en personlig 
prägel. Pontus & Marit Robertsson bor i Göteborg och 
har musicerat i över 25 år tillsammans. De träffades 
under grundutbildningen på Musikhögskolan i 
Malmö och har därefter hållit ihop både privat och 
professionellt. 

14 JULI KL 20.00

PÅ EGNA BEN 
MAGNUS HELMNER
På egna ben - låtar och ord om att finna sig själv och 
finnas för varandra. Magnus har gett ut sex album 
med egna sånger där det genomgående temat är en 
uppmuntran till alla att Sjunga ut, dela sin berättelse, 
följa sin längtan, delta i livet fullt ut. Genom sitt arbete 
bland utsatta i Stockholm har Magnus varit med och 
startat Gatans Kör, Nattöppna kyrkor kalla vinternätter, 
frukostkaféer med mera. Under denna kväll delar 
Magnus svängig musik och mer finstämt, tankar om 
livet och om tro.

21 JULI KL 20.00

”EN STILLA PLATS - SÅNGER, 
ORD OCH FUNDERINGAR”
KERSTI ESSELWALL-SMÅRS, SÅNG & SOFIA 
NORDLUND, PIANO OCH SÅNG 
När tillvaron inte är sig lik och man navigerar i nya, 
okända vatten, är behovet av stunder för andrum och 
vila oändligt. Att stanna upp och lyssna, reflektera 
och ta ny riktning, ger ny lust till nya steg. Här möts 
vi på ”En stilla plats”, med mjuka tonslingor och 
vackra, poetiska formuleringar. Här delar Kersti och 
Sofia med sig av sina egna tonsättningar blandade 
med andras melodier i både ord och ton. Musik med 
avstamp i den moderna visan, med stråk av mjuk 
jazz och lyriska klanger. Texter och ord av författare 
och poeter som Setterlind, Boye, Melin mfl. Duon bor 
och verkar i Örebro med omnejd och har gedigen 
musikalisk bakgrund. De två har turnerat tillsammans 
och i olika konstellationer sedan lång tid tillbaka. 
Båda har gjort ett stort antal inspelningar och 
finns representerade på bla Spotify och skiva samt 
medverkat i Radio-, TV- och  CD-inspelningar.

28 JULI KL 20.00

“SORGEN OCH GLÄDJEN, DE 
VANDRAR TILLSAMMAN”
MARIA OCH MARKUS LUNDGREN 
OCH JACOB WESSBO
Denna kväll vill de medverkande dela med sig av sina 
erfarenheter och reflektioner kring sorg och glädje. 
Musiken, orden och deras samtal mellan sångerna 
får vara en stund då man kan stanna upp och kanske 
själv se och minnas stråken av sorg och glädje i sitt 
liv. De hälsar med dessa ord: ”Musiken har fått vara 
en av de mötesplatser där vi har fått sörja och glädjas 
tillsammans. Denna kväll vill vi ge vidare av den rika 
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erfarenheten i livet.” Jacob Wessbo, Maria Lundgren 
och Markus Lundgren kommer alla tre från Linköping, 
är medlemmar i Equmeniakyrkan i Linköping och har 
spelat och sjungit mycket tillsammans, ibland som trio 
och ibland med större ensemble. Musiken rör sig ofta i 
gränslandet mellan pop, visa och klassiskt.

3 AUGUSTI KL 20.00

FÖRUNDRAN
LARS-ÅKE LARSSON & ROLAND STAHRE
Lars-Åkes och Rolands sånger handlar om livet som 
i all sin komplexitet är både vackert och skört. Och 
att, oavsett vilket, finns det alltid skäl att förundras 
över livets gåtfullhet. De försöker skriva så ärligt som 
möjligt och då kan det också handla om förluster, sorg, 
utanförskap och känslor av otillräcklighet. Låtskrivandet 
har genom åren varit ett viktigt sätt att bearbeta livet 
och tron på Gud. De är inte ute efter att övertyga 
någon om något. Däremot hoppas de att musiken, 
texterna och reflektionerna ska bidra till igenkänning, 
eftertanke och livsmod. Mitt i de liv som är som de 
är. Lars-Åke Larsson, trubadur och låtskrivare, Roland 
Stahre är sjukhuspastor i Sjukhuskyrkan, Sahlgrenska 
Göteborg.

11 AUGUSTI KL 19.00 OBS TIDEN

BROBYGGANDE – VÄGAR 
ATT NÅ VARANDRA
DAVID BÄCK OCH LEIF JÖNGREN
Denna kväll handlar om musikens kraft att bygga 
broar och bereda möte mellan människor. I en 
konfliktsituation är kommunikation kanske den 
största nyckeln för att kunna luckra upp och förändra 
synsättet av ”vi och dom”. Kvällen kommer att innehålla 
Davids erfarenheter av brobyggande, flankerat av 
spelglädje, sång och samtal mellan Leif och David. 
David Bäck, Göteborg, är musiker och har arbetat med 
brobyggande musikprojekt för SIDA i Mellanöstern 
och i Sydafrika med sitt pianospel. Idag arbetar han 
i Angered på ”The music collage” som lärare och 
som kantor i Mariakyrkan, förutom att han samlar och 
förenar musiker och sångare från olika världsdelar 
och musik-traditioner. Leif Jöngren är pastor i 
Equmeniakyrkan Älvängen och Styrsö Missionskyrka, 
med en glädje i sång och musik.

18 AUGUSTI KL 19.00 OBS TIDEN

MITT LIV VILAR I 
DINA HÄNDER
JAKOB OCH SIMON BERGMAN 
Jakob och Simon delar med sig av sina liv. En resa i 
tro genom arbete, kärlek, kyrka och musik. Vi får följa 
kallelsen till musiken och kyrkan när Jakob satte sig 
på orgelpallen som 14-åring. Vi får även följa Simons 
resa, där vägen valde honom, om känslan av att alltid 
vara buren, i vad som än händer, i skuld och skam. 
”Jag kommer inte släppa min tro!” Jakob är organist 
i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg, där han spelar 
orgel, leder två körer och en symfoniorkester. Simon 
är distriktssköterska och gillar att betyda något för 
de patienter han möter. Han är aktiv i Saronkyrkan 
i Göteborg. Kvällen bjuder på musikaliska nedslag i 
gregoriansk sång, klassiskt piano, andliga sånger, ny 
frikyrkomusik och visa. Paret bor på Donsö.

PA
U

S
 I

 S
O

M
M

A
R

K
VÄ

L
L

PA
U

S
 I SO

M
M

A
R

M
O

R
G

O
N

EN
 EN

KLA
RE A

N
D

A
KT SA

M
M

A O
N

SD
AG

 KL 9. LED
S AV KVÄ

LLEN
S G

Ä
STER


