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

2018 välkomnar vi Anna Stadling till 

Sånger För Livet. Med sin magiska, 

raspiga sångröst framkallar hon gåshud 

och lyckas beröra och tränga igenom 

bruset. Anna släppte sin första skiva 

”Det känns” 1999 och blev känd för 

svenska folket när hon mellan 2001-

2009 turnerade med Lars Winnerbäck. 

Annas senaste album ”Efter stormen” 

från 2017 är sprunget ur hennes egen 

kamp mot bröstcancer. Albumet är på 

sätt och vis det starkaste Anna gjort 

och har på många sätt hjälpt henne 

över en svårt tid av sjukdom där det 

har fått vara en ledsagare och ett 

ljus i den mörka tunneln. Anna har 

genom åren samarbetat med en rad 

olika artister som Staffan Hellstrand, 

Uno Sveningsson, Tommy Nilsson, 

Patrik Isaksson och Idde Schultz för 

att nämna några. Åren 2009-2017 har 

hon hunnit släppa 6 soloalbum och 

dessutom 2 duoalbum tillsammans 

med sångerskan Idde Schultz. Ett av 

Annas mest uppmärksammade projekt 

har varit hennes tolkningar av Johnny 

Cash; både som trio, med band och till-

sammans med körer i olika storlekar. 

Anna beskrivs med sin stora röst och 

sitt starka sociala patos som Sveriges 

bästa countrysångerska. 
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Bli en Skyddsängel
Läkarmissionen har arbetat med att 
hjälpa utsatta barn i 60 år. Övergivna 
barn i Sydafrika, barnarbetare i Etio-
pien, gatubarn i Uganda och många 
andra barn och unga som lever under 
svåra omständigheter får hjälp tack 
vare det vi kallar Skyddsänglar i 
Sverige. Människor som varje månad 
vill vara med och stödja Läkar-
missionen arbete för utsatta barn. 
Hjälpen stannar inte vid materiell, 
medicinsk och pedagogisk hjälp; 
nej målet är att varje barn ska få en 

kärleksfull familj att växa upp i. Som 
Skyddsängel hos Läkarmissionen 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 - sms:a Skyddsängel 
till 72972 så kontaktar vi dig. Tack 
för att du vill bli en Skyddsängel, det 
finns så oändligt många barn som 
behöver det! 

Sånger För Livet i er kyrka nästa år? 

“Vi vill tillsammans i den här 
Sånger För Livet-konserten peka 
på vikten av fler Skyddsänglar. 
Fler som kan stödja föräldralösa 
barn tills de får en ny familj att 
leva med. Detta berör mig starkt 
och konkret eftersom jag och 
min man fick den stora äran att 
bli föräldrar genom adoption. 
Vår son föddes i Sydkorea. Vi 
har inte samma gener, liknar inte 
varandra särskilt mycket men 
det finns absolut ingen tvekan, 
kärleken är större än så. Därför 
vill jag berätta om vikten av att ge 
barn nya familjer, nya mammor 
och pappor. Jag önskar att just du 
vill bli en Skyddsängel du med. 
Ett skydd en tid, mot en möjlig 
framtid!” //Anna

Anmälan:

15 SEPTEMBER | Kristina kyrka, Sala | Repetitionsdag 8 september samt på konsertdagen

6 OKTOBER | By kyrka, Säffle  | Repetitionsdag 29 september samt på konsertdagen  

7 OKTOBER | Svennevads kyrka, Pålsboda | Repetitionsdag 30 september samt på konsertdagen 

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

Deltagaravgiften á 395 kronor/körsångare/ort inbetalas till plusgiro 
25 26-2. Märk inbetalningen med SFL/körnamn/antal/ort. Inbetal-
ningen gäller som definitiv anmälan och återbetalas ej. Vi tar emot 
anmälningar så länge vi har körsångarplatser kvar att fylla. 

Så snart nothäftet är färdigtryckt och vi har tagit emot era 
deltagaravgifter sänder vi era nothäften. Notmaterialet övas in i 
respektive kör och övas samman i storkören på repetitionsdagen 
samt på konsertdagen. Mer information finner ni på vår hemsida:  
lakarmissionen.se/sangerforlivet och i nothäftet. Tveka inte att 
när som helst höra av er med frågor eller funderingar till  
anna.olofsson@lakarmissionen.se.

 
Varmt välkommen till Sånger För Livet, vi ser  

fram emot er medverkan!

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


