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De vill bjuda på stunder av stillhet

ÖREGRUND. Vaggsångsvänner vill skapa tid för eftertanke.
Under fem kvällar i sommar arrangerar föreningen
sammankomster man hoppas ska ge deltagarna en stund av
stillhet.

- Ungefär på samma sätt som en vaggsång påverkar ett litet barn,
säger initiativtagaren Malou Berg.
Därmed har den nya föreningens namn fått sin förklaring. Den bildades
så sent som i maj och medlemmar kan alla bli som vill stödja initiativet
med vaggsångskvällar.
- Vi vill blanda olika konstformer och på så sätt ge människor plats att
andas ut och varva ner, säger Malou Berg.
Sommarens fem sammankomster har alla olika teman och olika
medverkanden. De kommer växelvis att äga rum i Öregrunds kyrka och
i Östhammars missionskyrka. Första sammankomsten hålls i Öregrunds
kyrka den fjärde juli, på temat lycka.
Då blir det musik med Malou Berg och Öregrunds nya kantor Sören
Ljungberg. Denna liksom övriga sammankomster kommer att ramas in
av ljud och dofter och avslutas med några nattord.
Författare och biskop emeritus Martin Lönnebo bjuder på den första
sammankomstens nattord. Dofterna står aromaterapeut Anneli Ferm
Selander för under samtliga planerade vaggsångskvällar.
- De som medverkar får en symbolisk ersättning. Vi gräver där vi står
och hoppas att Vaggsångsvänner ska kunna engagera många olika
konstutövare bland kommuninvånare och sommargäster.
Temat för sammankomst nummer två, i Östhammars missionskyrka, är
ömhet. Nattorden bjuder då författaren Elsie Johansson på. Även denna
gång blir det musik, dofter och ljud. Bilder av konstnären Anna
Bäckström-Dallaire kommer att hänga på väggarna i kyrkan.
– Vi tror att kombinationen av olika konstnärliga uttrycksformer kan
skapa den bro mellan dagens jäkt och kvällens stillhet som vi vill
erbjuda, säger Malou Berg.

Vaggsångskvällarna äger rum klockan tio, fem torsdagar i rad, från den
4 juli och framåt. Huruvida det blir en fortsättning under vintern hänger
på intresse och anslutning till föreningen Vaggsångs vänner.
Medlemsavgiften på 100 kronor kommer att användas för att ordna
vaggsångskvällarna. Även organisationer, företag och myndigheter kan
bli medlemmar, mot en något högre medlemsavgift.
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