
  KÖREN IMMANUEL 
Terminsprogram hösten 2022 
 

KÖRSÅNGENS DAG 3 SEP 

Första lördagen i september är det Körsångens dag! Det uppmärksammar vi på olika 
sätt under dagen. Bl.a. inbjuds du att sjunga ”Uti vår hage” tillsammans med körer 
runtom i Sverige kl. 12.00 på kyrkans innergård.   Mer info kommer! 
 

HÖSTSTART! - GUDSTJÄNST 

Var med och sjung på höstens härliga uppstartsgudstjänst 4 september! 
Vi övar onsdagen 31 augusti, samt innan gudstjänsten på söndagen.   

Ingen anmälan krävs.  
 

ETT ÖGONBLICK I SÄNDER 

Vi hyllar vår stora sångförfattare Lina Sandell med en musikandakt med några av 
hennes älskade sånger. I år är det 190 år sedan hennes födelse. Musikandakten sker 
Onsdag 28 sep kl. 19.00.  
Övningar: 7/9, 14/9, 21/9, 28/9 (musikandakt)  Anmälan senast 2 sep! 
 

KONSERT MED FOLKMUSIKGRUPPEN JAERV 

Vi gör en medryckande konsert i folkmusikens tecken tillsammans med 
Folkmusikgruppen Jaerv lördagen 29 okt kl. 18! Läs mer om Jaerv här: www.jaerv.com  
Övningar 5/10, 12/10, 19/10, 26/10              Anmälan senast 30 sep! 
 

KÖRDAG I STORSJÖSTRAND, VÅRGÅRDA 

Häng med till Storsjöstrand på en härlig kördag arrangerad av Equmeniakyrkans 
Sångarförbund Lördag 12 november. Ledare under dagen är Martina Möllås och Ola 
Hedén. Dagen avslutas med en konsert.  
Övninga 9/11    Mer info om kostnad och anmälan kommer!  
 

MUSIK I ADVENT 

Var med och sjung in advent! Traditionella adventssånger blandat med nyare tongångar 
till 1a Adventsgudstjänst 27/11 kl. 11.00.  
Övningar 16/11, 23/11      Anmälan senast 11 nov!    
 

JULKONSERT 

Kom i rätt julstämning med julens älskade sånger. Vi gör om förra årets succé och 
sjunger i Immanuelskyrkans julkonsert tillsammans med Immanuel Brass 4e advent, 
söndag 18 december.  
Övningar 30/11, 7/12, 14/12, 16/12 (fredag)   Anmälan senast 25 nov!  
 
 

Övning onsdagar kl. 18.30-20.30 
Körledare/Anmälan till: Maria Ydreborg, maria@immanuelskyrkan.com, 070-5573422 
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Vuxenkör som sjunger i form av tydliga projekt, dvs det går bra att hoppa av/på till 
varje nytt projekt. Viss notläsningsförmåga krävs.  
Kostnad: 200:-/ termin (oavsett antal körperioder) swishas till:  
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