
Vi vill inbjuda dig och din kör 
att förena stort nöje med stor 
nytta i Läkarmissionens kör- 
och konsertprojekt Sånger För 
Livet. Folkkära Sofia Källgren, 
musiker och storkörer under 
ledning av dirigent Mats 
Backlund, ger konserter för 
att föräldralösa och utsatta 
barn ska få en värdig framtid. 
Kom och var med och sjung 
för livet du också! 

Sofia är en av våra mest mångsidiga 

och folkliga artister. I över 20 år har 

hon turnerat och gett 100-tals konserter 

både i Sverige och utomlands. Hon har 

samarbetat med såväl symfoniorkest-

rar, stråkensembler och körer, som med 

välkända artister som Tommy Körberg, 

Robert Wells, Anders Ekborg, Putte 

Wickman, Peter Jöback, Orsa Spelmän 

och Loa Falkman för att nämna några. 

Sofia har även medverkat i mängder av 

TV-program och är en av de artister 

som varit med flest gånger  

i ”Så ska det låta”. Hon belönades med 

Guldmasken för sin roll som Ellen i 

musikalen ”Miss Saigon” på Göta  

Lejon och kritikerrosades när hon låna-

de ut sin röst till Belle i Walt Disneys 

publiksuccé ”Skönheten och odjuret”. 

Disney var oerhört nöjda med Sofias 

insats i filmen och den svenska versio-

nen av ledmotivet utsågs till Europas 

bästa. Sofia har medverkat i Melodi-

festivalen inte mindre än tre gånger. 

Tre utsålda omgångar av ”Rhapsody 

in Rock” tillsammans med Robert 

Wells, har tagit henne både till Royal 

Albert Hall i London och till Kina. Vi 

är mycket glada att få välkomna Sofia 

som gästartist i Sånger För Livet 2018!  

A r t i s t 

Sof ia Källgren

Sånger För Livet  
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Bli en Skyddsängel
Läkarmissionen har arbetat med 
att hjälpa utsatta barn i över 50 år. 
Sånger För Livet är en konsertserie 
som hjälper övergivna och föräldralösa 
barn att få en trygg uppväxt och en 
ny framtid. Vi turnerar Sverige runt 
för att inspirera fler att bli det vi kallar 
Skyddsänglar, för det finns så oändligt 
många barn i världen som behöver det. 
Övergivna barn i Sydafrika, barnar-
betare i Etiopien, gatubarn i Uganda 
och många andra barn och unga som 
lever under svåra omständigheter får 
hjälp tack vare Skyddsänglar i Sverige. 
Hjälpen stannar inte vid materiell, 
medicinsk och pedagogisk hjälp; nej 

målet är att varje utsatt barn via ett 
noggrant utarbetat adoptionsprogram 
ska få en kärleksfull familj att växa upp 
i. Som Skyddsängel hos Läkarmissio-
nen är du med och räddar barn varje 
månad. Du väljer själv belopp och kan 
avsluta autogirot när som helst. Ingen 
gåva är för liten och ingen tid är för 
kort. Du kan faktiskt redan här och nu 
bli en Skyddsängel via din mobilräk-
ning - sms:a Skyddsängel till 72972 så 
dras 100 kronor via din mobilräkning 
varje månad. Tack för att du vill vara 
med och låta din sångarglädje inspirera 
ännu fler att bli Skyddsänglar!

Sånger För Livet i er kyrka nästa år? 
Vill du och din kyrka samarbeta med Läkarmissionen i en Sånger För Livet-konsert? Vi önskar att din kyrka ska kunna 

ta emot cirka 200 körsångare och cirka 400 konsertbesökare. Varmt välkommen att höra av dig med din  
intresseanmälan till  anna.olofsson@lakarmissionen.se. 

Konsert- och  
repetitionsplan

”Det känns fantastiskt för mig 
som artist att få medverka vid 
dessa konserter, att få samlas 
kring sång och glädje och faktiskt 
göra skillnad. Beundrar djupt 
Läkarmissionens arbete.” // Sofia

Anmälan:

22 SEPTEMBER | Veddige kyrka, Veddige | Repetition 8 september samt på konsertdagen.

23 SEPTEMBER | Grangärde kyrka, Grangärde | Repetition 9 september samt på konsertdagen. 

13 OKTOBER | Torups kyrka, Torup. Repetition 29 september samt på konsertdagen.

14 OKTOBER | Eksjö kyrka, Eksjö. | Repetition 30 september samt på konsertdagen.

10 NOVEMBER | Himmelfärdskyrkan, Höganäs. Repetition 27 oktober samt på konsertdagen.

11 NOVEMBER | Frändefors kyrka, Frändefors. Repetition 28 oktober samt på konsertdagen.

Anmälan görs till anna.olofsson@lakarmissionen.se. Sänd ett 
e-mail med körnamn, antal, kontaktperson, adress, mobilnummer, 
e-post och vald ort. Du får en bekräftelse så snart vi tagit emot 
din anmälan. 

Deltagaravgiften á 495 kronor/körsångare/ort inbetalas till plusgiro 
25 26-2. Märk den med SFL/körnamn/antal/ort. Inbetalningen 
gäller som definitiv anmälan och återbetalas ej. Vi tar emot anmäl-
ningar så länge vi har körsångarplatser kvar att fylla. 

Så snart nothäftet är färdigtryckt och vi har tagit emot era del-
tagaravgifter sänder vi era nothäften. Notmaterialet övas in i er 
respektive kör och övas samman i storkören på repetitionsdagen 
samt konsertdagen. Mer information finner ni på vår hemsida 
lakaramissionen.se/sangerforlivet och i nothäftet. Tveka inte 
att närsomhelst höra av er med frågor eller funderingar till Anna.

 
Varmt välkommen till Sånger För Livet, vi ser  

fram emot er medverkan!


