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Nils Börge Gårdh

Cilla Hector
Perla

Doris Aronsson 

The Masters Voice

Mia Sjöö
Jan Stenbaek

Roland Lundgren

Jon Erik Melin

Torkel Selin

med lovsångsteam
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Den 14-15 mars 
inbjuder vi till en helg 

i S:ta Clara Kyrka med ett varierande 
sång- och musikutbud av ett antal

medverkande

Mångfald
Ett arrangemang där vi presenterar

en mångfald av sång- och musikstilar
- läsarsånger, allsång, solosång, lovsång,

gospel, med flera genrer. 
Alla generationer samlas till en sång- 

och musikfest - med evangelium i focus.

Vår satsning sker i samverkan - 
EN SÅNG OM GLÄDJE och 

S:ta Clara Kyrka - och kan ses som en
uppföljning av TV-programmen där
Nils Börge Gårdh var projekt- och

programledare och som sedan 2010, 
under flera år sändes i SVT

 

Vi skulle uppskatta ditt stöd för denna
satsning som ett led i att uppmuntra 

till en bredd i vårt sång- och musikutbud.
Din gåva - liten eller stor - sätts in på

bg 5447-5587 - Märk: En sång om glädje 

Tack för din gåva och välkommen till
S:ta Clara Kyrka 14-15 mars 2020.
Lördag 11:00 - 15:00 Öppen Kyrkan

17:00 - 21:00 EN SÅNG OM GLÄDJE
Söndag 11:00 Gudstjänst
Se vidare sociala medier

      Arrangör
EN SÅNG OM GLÄDJE |

       i samverkan med S:ta Clara Kyrka

         Kontakt: 070-588 08 29, 070-313 61 37
        kjellbjork@icloud.com | Nb@nbgardh.se
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