
 
Sedan början på 2000-talet har jag allt mer letts in i arbetet att skriva texter för psalm och kyrkosång.  
Beslutet om en kommande psalmboksrevision har så fört ämnet upp på en agenda som kommer att 
beröra hela vår kyrka: anställda, förtroendevalda och den sjungande församlingen. Förarbetet 
kommer att vara omfattande, likaså samtalen kring psalmens betydelse och hur förnyelsen kan gå 
hand i hand med traditionen. 
Jag kommer gärna till din församling, ditt kontrakt, konferens mm. för att dela min erfarenhet i 
ämnet. Kan ha några olika infallsvinklar, att välja eller blanda: 
 
1. Alla tiders psalmbok 
Psalmen genom tiden, hur gamla och nya psalmer samtalar med varandra, leder oss över tidsglapp 
och generationer till att ingå i samma lovsång och en levande tradition. 
2. Psalmens nycklar 
Fördjupar vad som kännetecknar en psalm i förhållande till annan kyrkosång och visa – gärna med 
efterföljande samtal och ”psalmprovning”. 
3. Redan när jag föddes - Den personliga berättelsen, om kallelsen och hantverket. 
4. Och himlen rör vid jorden/Psalmprovning 
En workshop då vi provar och samtalar kring nya psalmer. 
 
I samtliga finns psalmbanken PSALM 2020 som underlag, med egna nyskrivna psalmer.  
BLOGGAR: Psalmförnyelsen i liknelser (SKT Nr 2, 2020), Vägen genom glappet 
 
OM MIG: Författare & psalmist med särskild inriktning på kyrkliga texter. Anders 
Frostensonstipendiat 2006, 2009, 2010 samt uttagen till stiftelsens Psalmskola 2007-2008 och 
fortsättningskurs 2013-14. Vinnande text vid Växjö stifts kyrkosångsförbunds psalmtävling 2017. 

 
 
Andra föreläsningar: 
Maria – en livsberättelse, utifrån boken Maria, en livsberättelse. 
Det barn vi fick/Värdegrundens människor/Där nåden är störst 
Tre föreläsningar som bygger på erfarenheten som anhörig, och bl.a. boken Det barn vi fick. 
Frälsarkransen – fördjupning och tilltal 
Ur erfarenheten, samtal med Martin Lönnebo, samt sångsamlingarna Den som bär och Pärlor.  
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Föreläsningar om psalmer 

http://www.asahagberg.se/psalm-2020/
http://www.asahagberg.se/blogg/psalmfornyelsen-i-liknelser/
http://www.asahagberg.se/uncategorized/vagen-genom-glappet/
https://vaxjo.sjungikyrkan.nu/kyrkosangsfest-i-almhult/
http://www.artos.se/lutherska-traditionen/maria-en-livsberattelse
http://www.asahagberg.se/bocker/det-barn-vi-fick/
http://www.asahagberg.se/sanger/den-som-bar/
http://www.asahagberg.se/
https://www.facebook.com/abchagberg/?notif_id=1514901597643342&notif_t=page_fan

