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Thomas Ekstrand

Thomas Ekstrand diskuterar i denna artikel förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Kyrkohandbokens 
uppgift är att vara en resurs för gudstjänst!randet, skriver Ekstrand, men den har också till uppgift att hålla sam-
man kyrkan kring en gemensam gudstjänst.
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Ja, du är värd vårt lov,
du Skapare som ger liv åt allt.
Dig vill vi prisa och välsigna
genom Jesus Kristus.
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STIPENDIER
Ny psalm söker författare

Hur ska en psalm se ut? Ungefär som att fråga hur en blomma ska se ut, säger psalmdiktaren Anders Frostenson. Hans 
förnyelsearbete med svensk psalm måste gå vidare. Vill du vara med i detta är du välkommen att söka stipendium hos 
AF-stiftelsen Psalm och sång.
Skicka in din ansökan och bifoga ca 5 exempel på psalm- och vismaterial du själv skrivit eller översatt och sådant du 
tror skulle kunna bli en psalm eller en kyrklig visa.

 orm, inte placerade under melodislinga om sådan
 nnas. (OBS: Melodier behövs inte.)

Välkommen med din ansökan senast 1 oktober 2011!

Skicka till: AF-stiftelsen Psalm och sång, Själagårdsgatan 13, 111 31 STOCKHOLM
Mer information kan du få genom att kontakta vårt kansli på telefon 08 - 20 33 30 eller 
e-post: af-stiftelsen@telia.com
Du kan även besöka vår hemsida: www.andersfrostenson.com för att läsa om stipendiearbetet

Ideellt forums idédagar 5-7 oktober

Västra Frölunda församling välkomnar även i år till idédagarna.

Bland annat medverkar Afrah Nasser, bloggare och journalist från Jemen och aktiv under arabiska våren 
och Felicia Margineanu som ordnade en manifestation på Sergels torg direkt efter valet som en reaktion 
på att Sverigedemokraterna valdes in.

Sista anmälningsdag 3 september. Se vidare: www.ideelltforum.se


