
 
MED NYA SÅNGER ATT SJUNGA 

 
 
Sista åren har jag som författare fått arbeta med texter till de nya alster vi sjunger i våra 
kyrkor.  I mitt CV finns flera AF-stipendier samt psalmskolor, och Lågor av ljus med musik av 
Nadja Eriksson utsågs till vinnande psalm i Växjö stifts psalmtävling 2017. Nya verk är bla 
Gospelsångerna Här och En röst som säger kom, och I samma båt – en barnmusikal på Noas 
ark-tema, samtliga med Nadja Erikssons musik. Med Leif Lundberg finns herdesången 
Kärleksrösten och Visa från Venjan. Mitt i din glädje är en Mariasång i arr av Lars Hernqvist. 
Bland tidigare sånger är tex Den som bär, 11 Frälsarkranssånger med Nadja Eriksson, och 
kyrkoårsserien Och himlen rör vid jorden med Stefan Jämtbäcks tonsättningar ofta använda 
ute i kyrkorna. Med Stefan finns också Du är det bröd, för hela årets vardagsmässor. 
För mer om dessa, med flera sånger: http://www.asahagberg.se/sanger/  
 
För mig är det en stor glädje bara att sångerna finns och sjungs. 
En särskild glädje är att då och då kunna delta i konserter. 
Som ”mellanpratare” ger jag en fördjupad erfarenhet av sångernas innehåll. Egen 
sångmedverkan handlar om alltifrån att ha en solovers till att själv ha hela programmet. Jag 
kan vid behov ackompanjera mig själv, men lämnar mer än gärna ifrån mig den uppgiften. 
Jag föreläser också gärna om texternas uppkomst, främst för att levandegöra och inspirera, 
det kan vara för kören, personalen, vid en församlingsträff, konvent eller annat. 
 
 

Kontakta mig för att diskutera ett upplägg. 
Arvodet ligger mellan 2.000 kr och 3.600 kr beroende på restid 
och arbetsinsats. Reskostnad tillkommer samt vid föreläsning 
även moms.  
Föreläsning vid konferenser 5.500 kr + moms + resa. 
 
Jag är bosatt i Förslöv, NV Skåne, där jag även arbetar halvtid 
inom diakoni.  
 
 

Åsa Hagberg 
Torgvägen 7, 269 72 Förslöv 
0431-451661, 070-5274397 
www.asahagberg.se  
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