
 
 
 

PRESSMEDDELANDE 

Premiär för musikal i Piteå kyrka 

”Du har det som krävs!” Så heter musikalen som har premiär söndag 22 april kl.18.00 i 
Piteå kyrka. Medverkar gör Kyrkans Unga onsdagsgruppen, delar ur ungdomskören 
Possible samt ett kompband. 
 

Kyrkans Unga onsdagsgruppen består av ungdomar med olika funktionsvariationer. Gruppen träffas 

just onsdagar i församlingsgården Kyrkcenter och under våren har merparten av träffarna bestått av 

förberedelser inför söndagens premiär.  
  
Musikalen ”Du har det som krävs” innehåller sångnummer och fiktiva scener där människor på olika 

sätt konfronteras med varandra eller sig själva. Publiken blir också inkluderad då olika frågeställningar 

”slängs ut” efter varje scen.   

– Allt landar till slut i en gemensam scen som visar hur det egentligen borde vara. En uppmuntran till 

förändring. En uppmuntran till att förstå att du är värdefull, säger Magdalena Johansson, pedagog i 

Piteå församling. 

Tillsammans med kollegorna Peter Werner, Eva Werner och Anette Jernelöf har hon arbetat med 

förberedelserna. 

– Redan i höstas bestämde vi att vi skulle göra en musikal. Vi har använt ett antal träffar under 

vårterminen för att samtala lite kring olika ämnen som vi berör och övat sånger tillsammans, berättar 

Magdalena. 
  
Tanken med musikalen är att förmedla ett budskap om att mottagaren har precis det som krävs. Man 

ska inte förminska sig själv eller andra. 

– Det är många saker som påverkar oss i livet och som gör att vi alltför ofta behandlar andra eller oss 

själva på ett förminskande sätt. Ibland behöver vi stanna upp och fundera på det här. Vem är jag? Vem 

är du? Du har helt enkelt det som krävs, säger Magdalena. 
  
Kompbandet består av Isak Lundberg, piano, Tomas Lidström, bas, och Mattias Nyman, trummor. 

  
PREMIÄR 
Musikalen ”Du har det som krävs” har premiär söndag 22 april kl. 18.00 i Piteå kyrka och spelas 

enbart den kvällen. Varmt välkommen att höra av er om ni vill skriva om musikalen innan eller om ni 

vill vara på plats i kyrkan. 
  
KONTAKTPERSON: 
Magdalena Johansson, pedagog i Piteå församling, 0911-27 41 29. 
  
FAKTA / KYRKANS UNGA 
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap för unga som vill upptäcka och dela kristen tro. I Piteå 

församling finns två grupper som träffas regelbundet. 
 


