MÄSSOR • MÖTEN • MUSIK
Bland nattvardsvin, mixerbord och oblater. En festival där popmusik är granne med Gud.
Gudstjänster, seminarier, konserter och workshops.

Välkommen till Göteborg och GUDSTJÄNSTFESTIVAL i Annedal
4 dagar med mässor, möten och musik.
VARJE FESTIVALDAG GER
SMAKPROV på olika sätt att
arbeta med gudstjänsten,
godbitar som vi hoppas att du
tar med dig hem och låter fler
få del av. Upplev mässorna där
populärkulturens musik och
mässans form smälter samman.
Delta i seminarier som på
många olika sätt vill öka
kunskapen om gudstjänstens
form & innehåll och inspirera till
nya idéer. Möt människor som
liksom du kommit hit för att
dela erfarenheter.

ANNEDALS FÖRSAMLING
har en mångårig erfarenhet av
att arbeta med temamässor.
Det gemensamma för temamässorna är att använda
teman, texter och musik från
vitt skilda grupper inom populärmusiken. Mässorna integreras
på ett unikt sätt i Göteborgs
kulturliv. Nu vill vi dela med
oss och lära nytt. Välkommen
till fyra festivaldagar med
inspiration och ökad kunskap
om mässor, många möten och
musik som engagerar.

Vi ses!
Ewa Selin, kyrkoherde
Annedals församling

-

mässor

I temamässorna som firas
medverkar Eldkvarn, KG
Hammar, Anna Stadling, Kajsa
Grytt, dramagruppen DUGA,
Guldkören, Mattias Hellberg,
SeLest, kören Cardìa,
Valdemar, London Community
Gospel Choir, Martin Lönnebo,
och Klara Zimmergren m fl.

seminarier
Seminarierna sätter barn,
unga och gudstjänst i fokus.
Men ger också tips och
inspiration på hur du kan
göra en temamässa i din egen
församling. Det blir många
spännande seminarier i mötet
mellan kyrka, kultur och
gudstjänst. Du får möjlighet
att fördjupa dig i en mängd
intressanta områden som
relaterar till gudstjänst och
populärkultur, samt inspiration till att gå vidare med
församlingens gudstjänstliv.
Som till exempel: predikan,
gudstjänstens estetik,
planering och genomförande
av en temamässa, barn och
gudstjänst, samtida kultur
och när blir en poplåt
en psalm?

Gudstjänstfestivalen - Mässor
Under fyra dagar i mars har du möjlighet att delta i flera olika temamässor i Annedalskyrkan och i
Hagakyrkan. Upplev mässorna där populärkulturens musik och mässans form smälter samman.

S

Saving grace - en mässa

London Community Gospel
Choir
& Mattias
Hellberg &
London
Community
Gospel
Omkring 1980 tar Bob Dylan ännu en
Valdemar
Choir
&
Mattias
Hellberg
&
vändning i sin oförutsägbara karriär
Valdemar
och släpper tre skivor som övertygat

med Bob Dylans gospellåtar.

och hängivet förmedlar låtar som
“Gotta serve somebody”, “I believe
in you” och “Saved”. Dylan predikar
ogenerat “det glada budskapet” och
kliver på ett frustande gospeltåg.
2010 presenterar Gudstjänstfestivalen
SAVING GRACE - en mässa med Bob
Dylans gospellåtar. Musiken framförs
av VALDEMAR: göteborgsbandet som
förtjänstfullt tolkat Dylan i flera olika
sammanhang.
MATTIAS HELLBERG: Sveriges
kanske känsligaste rockröst med ett förflutet i legendariska Nymphet Noodlers,
tidigare gitarrist i Hellacopters och senare sångare i Hederos & Hellberg samt
Nationalteaterns Rockorkester.
LONDON COMMUNITY GOSPEL
CHOIR: en av världens mest välmeriterade gospelkörer. Sedan starten 1982
har man samarbetat med bland annat
Sting, Elton John, Madonna, Depeche
Mode, Westlife, Paul McCartney och
Tina Turner. Nu kommer fyra kvinnliga
röster ur kören att medverka i mässan.

LUDVIG LINDELÖF är predikant och
CISSI GLITTVIK liturg.
SAVING GRACE:
Hagakyrkan torsdag 11 mars kl. 19.00

Vi lämnar MANNA BAR & PRAT (läs
mer på sidan 7) och går i gemensamt
fackeltåg upp till Annedalskyrkan där
vi får Vila - en mässa om försoning:

V

Vila - en mässa om försoning.
Vad är det som gör att vi sårar varandra? Och när vi gör det, varför är det så
svårt att säga förlåt?
Försoning är ett begrepp som är
ständigt aktuellt. Något som är viktigt
är att vi hela tiden måste stanna upp
och se varandra. I mässan Vila får vi
göra det. Musik av skivdebuterande åttamannabandet SELEST och Annedals
församlings egen dramagrupp DUGA.
Till tankar av KLARA ZIMMERGREN
och liturgi av MARIA LIF.
Vad behöver du försonas med? Finns
det ett förlåt som behöver ut även
hos dig? Behöver du stanna upp och
reflektera eller skulle det kännas bra att
bara få sitta ner ett tag? Att få vila.
VILA:
Annedalskyrkan torsdag 11 mars kl. 23.00

SeLest

SeLest selest.se
myspace.com/selestmusik

Mässor

K

ELDKVARN har rest många mil på kärlekens väg. Plura skriver om uppbrott,
saknad och hemkomst. Efter “Kärlekens
törst” och “Kärlekens låga” kommer nu
mässan “Kärlekens väg” med Eldkvarn.
Mässan bygger på Eldkvarns låtar och
liturgin har lånat ord från Pluras texter.

S

SHE - en mässa med

Kärlekens väg.
Klara Zimmergren &
dramagruppen DUGA
Vila-mässan

CECILIA NYHOLM är predikant och
MIKAEL RINGLANDER liturg.
KÄRLEKENS VÄG:
Annedalskyrkan fredag 12 mars kl. 20.00

Emmylou Harris sånger.

Emmylou Harris är en person som
alltid gått sin egen väg. Sedan början av
70-talet har hon drivit sin musikaliska
vision framåt med en lågmäld, men
stark auktoritet. Som kvinna i musikbranschen är hon en stark förebild och
någon att inspireras av - genom hennes
integritet, självständighet, kunnighet
och inte minst hennes mod att våga gå
utanför ramarna.
Emmylou Harris har alltid haft ett
tydligt andligt stråk i sina sånger. Hon
är uppväxt i en katolsk familj och bär
en tro som hon beskriver som “inte färdig”. Sökandet efter svar och sanningar
fortsätter. I en intervju efter att 1995 ha
gjort den banbrytande skivan “Wrecking
ball”, från vilken flera av She-mässans
sånger är hämtade, förklarade hon:

Eldkvarn - Kärlekens väg

- Jag har inga svar, men när jag sjunger

och när jag gör musik, då känns det som
att jag kommer i kontakt med något.
Något som kanske är viktigare än allt
annat. Vi försöker väl alla treva oss
framåt, mot någonting? Och jag tror
musik hjälper oss och gör oss öppna
inför det.

gruppenduga.se
myspace.com/gruppenduga

Gudstjänstfestivalen presenterar SHE
- en temamässa med Emmylou Harris
sånger framförda av:
KAJSA GRYTT: sångerska och gitarrist
i Tant Strul och Kajsa & Malena. Kajsa
har också släppt flera soloplattor.

Mässor
Kajsa Grytt & Anna Stadling
& KG Hammar

ANNA STADLING: sångerska och
gitarrist som våren 2010 släpper en
soloskiva, och annars turnerar med
Lars Winnerbäck, eller hörs tillsammans med Idde Schultz.
BANDET består av Gunnar Frick, Sara
Edvardsson Ehnborg, Daniel Gibson,
Stephen Sahlin och Tommy Sahlin.

hopp där Martin Lönnebo skrivit prolog
och poesi och där hans bok, ”Van Goghs
rum” varit en stor inspirationskälla.
GÄSTABUDET:
Annedalskyrkan söndag 14 mars kl. 11.00

Predikar gör KG HAMMAR och liturgi
av ANNA ÖSTERBERG.
SHE:
Annedalskyrkan lördag 13 mars kl. 20.00

Guldkören

G

Gästabudet - Gudstjänstfestivalens finalmässa.

MARTIN LÖNNEBO har skrivit klart
ytterligare en bok, “Hjärtats nycklar”.
Tankarna från boken kommer att föras
fram på olika sätt, dels genom Martins
ord, men också med hjälp av körsång
och gestaltning av GULDKÖREN,
DANS- & DRAMAGRUPPEN och
kören CARDÌA. Liturgi av EWA SELIN.

Guldkören och Dans- & Dramagruppen
har sin hemmavistelse i Guldhedskyrkan,
som är en distriktskyrka i Annedals församling. I Guldhedskyrkan finns sedan
snart 40 år tillbaka en stor verksamhet
för människor med intellektuella funktionshinder.
Annedals församling har tidigare gjort
extra satsningar i handikappverksamheten i form av föreställningar; dels
2002 med musikteatern ”Häxan och
lejonet” och nu senast ”Ett requiem för
livet” - om livsmod, livsmening och

Martin Lönnebo

Seminarier
Välkommen till flera spännande seminarier i mötet mellan kyrka, kultur och gudstjänst.
Under seminarierna får du möjlighet att fördjupa dig i en mängd intressanta områden som relaterar till
gudstjänst och populärkultur och få inspiration till att gå vidare med församlingens gudstjänstliv.
Torsdag 11 mars

Fredag 12 mars

kl. 13.00-14.30

kl. 14.30-16.30

Seminarie 1: Anknytningens teologi.
Claes Bertil Ytterberg.
Seminarie 2: Från Frostenssons psalmer
till rockmässor - när blir en poplåt en
psalm? Irma Schultz Keller och Tommie
Sewon.

Seminarie 8: Barn och gudstjänst:
På lika villkor. Lena Olsson Fogelberg
och Ingrid Andersson. Barnmöjliggjord
gudstjänst. Martin Modéus.
Seminarie 9: Starka strömmar av Liv,
om Annedals församlings arbete för
personer med intellektuella funktionshinder. Bodil Alnegren, Birgitta Person,
Nils Olandersson, och Eva Sundqvist.
Seminarie 10: Via Mystica: att göra
temamässor för konfirmander. Beata
Åhrman Ekh, Stefan Klint och Stefan
Nilsson.
Seminarie 11: Mässor där Gud blir
större och melodierna fler.
Lena Pettersson.

kl. 15.00-17.00
Festivalinvigning/Seminarie 3: Mässor,
möten, musik. Inledningsföreläsning av
KG Hammar. Därefter välkomstmingel
i Annedalskyrkan.

Fredag 12 mars
kl. 10.30-12.00

Seminarie 4: Här är min musik.
Maria Küchen.
Seminarie 5: Mänsklig gudstjänst.
Martin Modéus.
Seminarie 6: Predikan och Temamässor.
Birgitta Westlin och Maria Ottensten.
Seminarie 7: Samtal om gudstjänstens
regi och estetik. Jerk Alton, Lena
Sjöstrand, Valle Erling, Lisa Hjertén.
Dag Tuvelius leder samtalet.

Priser:

Heldag: 700 kr.
Hela festivalen: 1450 kr
Sista anmälningsdag: 22 feb

Anmälan:

www.gudstjanstfestival.se

Lördag 13 mars
kl. 10.30-12.00
Seminarie 12: Här är min musik.
Magnus Sundell.
Seminarie 13: Att producera en temamässa: Planering, ekonomi och marknadsföring. Mikael Ringlander och
Annika Broman.
Seminarie 14: Musikens betydelse i
ungas liv, och vuxnas. Vad människor
gör med musik och musik med
människor. Lars Lilliestam.

Irma Schultz Keller & KG
Hammar & Anna Takanen

Seminarier

Lördag 13 mars
kl. 14.30-16.30

MANNA BAR OCH PRAT

Seminarie 15: Möte mellan kyrka och
kultur – vem sätter gränserna? Samtal
mellan Anna Takanen och Åsa Egnér,
KG Hammar och Mikael Larsson.
Lisbeth Gustafsson leder samtalet.

Under festivalens tre kvällar har
du möjlighet att slappna av, äta lite
mat, ta ett glas öl eller vin, njuta god
livemusik och kanske fortsätta det
där samtalet som aldrig blev avslutat.
Eller börja ett nytt.

Seminarie 16: Glory eller Ropa till
Gud – om musik och ungdomar – vilka
låtar och varför älskas de av ungdomar?
Kim Lundberg, Tomas Pettersson, Ia
Hamnered och Magnus Fallgren. David
Oest leder samtalet.

MANNA BAR OCH PRAT är inhyst i
den gamla sömmerskefabriken på Tredje
Långgatan 13b (House of Win-Win).
700m2, en bar, ett kök, soffgrupper,
levande ljus och en scen. Och du.

Maria Küchen &
Valle Erling

Öppettider och program:
Torsdag 11/3 kl. 20.30-22.30
Program: dj
Fredag 12/3 kl. 20.30-00.00
Program: Nina Ramsby (22.00)
Lördag 13/3 kl. 20.30-00.00
Program: David Åhlén (22.00)

Nina Ramsby är en av de mest
eftertraktade artisterna i Sverige just
nu. Med osedvanlig närvaro och
en aldrig sinande nyfikenhet har
multiinstrumentalisten, låtskrivaren,
sångerskan och producenten ända
från början förtjänstfullt kryssat
mellan och tvärsöver genrerna i
dryga tiotalet uppmärksammade
grupper och projekt.

David Åhlén ”Där många andra
inte kan ta sig under det ytliga
och manierade har Åhlén, med en
uppväxt i kyrklig miljö, en trovärdig grund för sina innerliga och
avskalade sånger”, skrev Svenska
Dagbladet om skivan ”We sprout
in thy soil” som släpptes 2009.
Med sina rötter i indiemusiken står
David Åhlén idag för något unikt på
den svenska musikscenen.

Anmälan:
www.gudstjanstfestival.se
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