Hej kyrkomusiker!

Göteborg 20200512

Här kommer en hälsning till dig när häggen redan doftar vid vår knut. Nu, när inget är som det brukar kan vara
en bra tid för fortbildning. Här kommer några tips:
Bra utbildning för dig som arbetar med unga
Folkhälsomyndigheten arbetar inte bara med Corona-relaterad information De har till exempel producerat en
mycket bra webutbildning om ungas psykiska hälsa, ”Ledare som lyssnar”. Den är i fyra steg som du genomför
när det passar, kostnadsfritt.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/till-utbildningen/

Sensus Digitala verktygslåda
Sensus har ju sammanställt en digital verktygslåda, en tjänst för att stötta sina samarbetspartners med att ta steget
till digital folkbildning på distans. I Verktygslådan finner du mycket bra information, tips och inspiration,
användbar i dagens situation. Verktygslådan uppdateras kontinuerligt. Det handlar till exempel om streaming,
körövning på nätet och om att flytta verksamhet utomhus. Läs mer på https://digitalaverktyg.sensus.se/

Körsång på distans
Sensus studieförbund erbjuder ett tillfälle med inspiration kring körsång på distans. Presentation av ScorX och
We are Voice tillsammans med Lillemor Bodin Carlsson och Martin Rolinski. Dessutom Hur kan man använda
Zoom vid körrepetitioner och dela erfarenheter av nya arbetssätt den här våren. (Denna träff har samma innehåll
och upplägg som de tidigare två träffarna med samma rubrik i vår). Träffen leds av Anna Göransson, Sensus
Stockholm-Gotland och Daniel Petrén, Västra Sverige. Tisdag 19 maj 13.00-15.00.
Videolänk och mer tekniskt info får du vid anmälan via länken nedan:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/korsang-pa-distans-tips-och-ideer-for-att-komma-igang-19-maj315622/

Mera Zoom
Sensus erbjuder också för sina ledare ytterligare fördjupning i hur vi kan använda videoplattformen Zoom.
Måndagen den 18 maj
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/introduktion-till-zoom-tips-och-ideer-for-att-komma-igang-forcirkelledare-i-sensus-315599/
Måndagen den 25 maj
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/introduktion-till-zoom-tips-och-ideer-for-att-komma-igang-forcirkelledare-i-sensus-315600/

Filma med mobilen
Många församlingar genomför nu websända gudstjänster och andakter och jag får en hel del frågor kring detta.
Såklart behöver mycket tänkas lokalt kring upplägg och innehåll, goda förberedelser krävs. Ett sätt att utveckla
sina sändningar kan vara att tillsammans gå utbildningen Filma med mobilen som tar upp många saker och
perspektiv att tänka in vid sändning på webben eller i sociala medier.
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/filma-med-mobilen---distanskurs









Stiftsmusiker
Ulrika Melin Lasson
031-771 30 11 direkt
ulrika.melin-lasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Lilla Bommen 1
Göteborg

Box 11937
404 39 Göteborg

031-771 30 00 vx
031-771 30 30 fax

Orgelinventering
Stiftsstyrelsen har nu sagt ja till en stor orgelinventering i vårt stift. Vid sitt möte på fredag kommer
Kontraktssamordnarna att få en första information om denna vad gäller upplägg och innehåll. Mer information
kommer, håll utkik.

Corona-information
På Göteborgs stifts intranät finns aktuell information med anledning av Covid-19. Informationen uppdateras
dagligen. https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/corona-information

Göteborgs stifts nyhetsbrev
Göteborgs stifts nyhetsbrev kommer ut varje tisdag och riktar sig till alla ideella, förtroendevalda och anställda
medarbetare i stiftet. Teckna dig gärna för prenumeration om du inte redan gjort detta:

https://pub.editnews.com/Subscribe/Form/120/40e18e92b154
Intranätet
Vill också påminna om att du finner mycket information, inklusive det brev du nyss läst, på intranätet:

https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/fortbildning-musik

Nu är det som vackrast, hoppas du har tid och ro att njuta!

Varma hälsningar, Ulrika

