Dansa i kyrkan? – Javisst!
Workshop den 9-11 juni kring dansmässan Din
ljusa skugga, en mässa i heliga danser-tradition
Du som vill att vi ska dansa, du som ger oss kraft och hopp,
hjälp oss öppna våra sinnen, låt din kärlek lyfta oss.
Ur dansmässan Din ljusa skugga, text Kristina Sandgren Furberg

Inom inspirationsutbildningen Dansa tro – dansa liv som ges av Karlstads, Lunds
och Stockholms stift via den nationella satsningen Dela tro – dela liv erbjuds en
kostnadsfri workshopshelg kring dansmässan Din ljusa skugga.

NÄR och VAR?
I samband med Ransäterstämman i Ransäter i Värmland den 9-11 juni 2017.

OBS!
Kursen inleds på Hannemo kursgård (www.hannemo.se) utanför Sunne i Värmland
på fredagskvällen kl 18.00 MEN avslutas efter firandet av dansmässan Din ljusa
skugga vid Ransätersstämman i Ransäter (www.ransatersstamman.se) på söndagen
strax efter lunch.
Kursen börjar och slutar alltså på två olika platser med ca sex mils mellanrum.
Skjuts från kursgården Hannemo till Ransäterstämman ordnas för dem utan egen
bil, men från Ransäter ordnar var och en sin egen hemtransport.

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till anställda, förtroendevalda och ideella personer som är
intresserade av gemensam dans och andakt, men av olika skäl inte haft möjlighet
att delta i den längre inspirationsutbildningen Dansa tro – dansa liv
(se www. heligadanser.se)
Vi välkomnar sökande från alla stift och strävar efter en god geografisk såväl som
åldersmässig spridning. Några platser är reserverade för deltagare från Karlstads,
Lunds respektive Stockholms stift.

LEDARE
Präst Hans Kvarnström och diakon Cecilia Hardestam. Under kurshelgen gästas vi
även av mässans textförfattare diakon och lyriker Kristina Sandgren Furberg och
mässans kompositör, riksspelman Maria Hulthén Birkeland.

WORKSHOPEN ÄR KOSTNADSFRI
Workshopen finansieras till största delen av den nationella satsningen Dela tro dela liv. Om du är anställd i Svenska kyrkan, hör med din kyrkoherde om du får
delta i workshopen på arbetstid. I workshopen ingår kurs, logi i kursgårdens
trebäddsrum, vegetarisk mat t o m söndagens frukost samt cd med musiken till Din
ljusa skugga. Resekostnaderna är det enda du som deltagare/din församling står för.
Projektgruppen antar kursdeltagare.

INTRESSEANMÄLAN
Skicka din intresseanmälan senast 30 april, du hittar den på www.heligadanser.se
under fliken Dansa tro-dansa liv.
OBS!
Din intresseanmälan ska även innehålla en rekommendation från din kyrkoherde.

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 30 april 2017
Du ansöker till workshopen och det är projektgruppen som antar deltagare. Om du
blir antagen eller ej meddelas inom två veckor efter sista ansökningsdag.

Om dansmässan Din ljusa skugga
Dansmässan Din ljusa skugga kan firas i både små och stora sammanhang samt
med eller utan nattvard. Den följer den vanliga nattvardsgudstjänstens ordning och
alla ordinarie moment ingår i de sammanlagt tio danserna.
Texterna är skrivna av diakon och lyriker Kristina Sandgren Furberg och utgår
från dygnet som bild för mänskligt liv – från mörker till ljus. Musiken går i nordisk
folkton och är skriven av riksspelman Maria Hulthén Birkeland.
Präst och koreograf Hans Kvarnström har utarbetad danserna i nära samverkan
med diakon och dansledare Cecilia Hardestam.
Stegen är enkla och upprepas i korta sekvenser om och om igen i en gemensam
dans där alla som vill är välkomna att vara med. Här finns inga åskådare, lika lite
som det finns åhörare till psalmsången eller den gemensamma bönen i en vanlig
gudstjänst.

KONTAKT/FRÅGOR
Projektledare Cecilia Hardestam, 054-14 15 32 eller 0767-66 15 32
cecilia.hardestam@svenskakyrkan.se
Stiftspedagog Ann-Marie Nordström, Karlstads stift 054-17 24 29
ami.nordstrom@svenskakyrkan.se

