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Gud är med dig varje timme och minut.  
Gud är med dig från dagens början och till slut.  
Gud är med dig du får vila i Hans famn.  
Gud är med dig Hans änglar vakar, hela natten ända tills du vaknar.  
(Gnistan, vinnare av SAU:s låtskrivartävling 2014) 
  
Utmana och Utrusta 
Barnkörlägersångerna har en förmåga att på ett enkelt sätt förklara Guds kärlek och omsorg 
till varje människa. Vi tror att sångernas enkla, raka och ärliga budskap kan hjälpa till att 
forma en Gudsbild hos varje människa. Vi vill därför uppmuntra och utmana församlingarna 
till att köpa denna CD-skiva och ge till varje barn i den lokala barnkören, så att det får en 
större spridning och verkan in i barnens familjer.  
 
Relationen till Gud  
Vi har en längtan att Guds ord ska genomsyra alla våra arrangemang så att barn, ungdomar 
och ledare ska bli berörda av budskapet om Jesus Kristus. Vi tror att bön är en levande 
relation mellan Gud och människa. Därför vill vi att bönen ska bli en naturlig del i alla våra 
arrangemang, och genom det inspirera till det samma även på de ordinarie körövningarna 
hemma i församlingen. Vi vill också uppmuntra våra ledare till att använda bibelberättelser i 
andakten på de ledarutbildningar/träffar vi arrangerar.  
 
Relationen till medmänniskor 
Vi vill ha arrangemang som lockar en publik som vanligtvis inte finns i våra församlingar. Där 
tror vi att t.ex. Gullbrannafestivalen och Measure är viktiga mötesplatser mellan troende och 
icke troende. De kommande två åren vill vi därför vidareutveckla musikrådets roll under 
Gullbrannafestivalen.  
 
SMS-grupper tror vi just nu är ett bra sätt att nå dagens ungdomar som redan är inne i vår 
verksamhet och även för att få en bra spridning av våra arrangemang. Här är också sociala 
medier en mycket viktig del.  
 
Relationen till omvärlden 
Vi vill fortsätta jobba utefter SAU:s miljöpolicy genom att skicka ut information till våra 
körläger digitalt. Dessutom vill vi i den mån det är möjligt se ekologiska val vad gäller maten 
på våra arrangemang, samt uteslutning av engångsmaterial. 
 
Ledare 
På våra körarrangemang är i nuläget större delen av körledare, praktiska ledare och 
deltagare tjejer/kvinnor. Vi tror att det är viktigt att barn och ungdomar får fler manliga 
förebilder även på musikrådets arrangemang. Vi vill börja med oss själva genom att försöka 
hitta en bra fördelning mellan kvinnliga och manliga ledare i ansvarsuppgifter på våra 
centrala arrangemang. Vi vill också tänka på att göra både tjejer och killar synliga på t ex 
affischer och i informationsmaterial ifrån SAU.      



Vi vill utrusta ledare genom vår ”barnkörledarutbildning” samt hitta nya former för att fostra 
nya unga ledare och personer till ansvarsuppgifter i församlingen t.ex. musikledare, ansvar 
inom media etc.  
 
 
Uppföljning av Handlingsplan 
Musikrådet har för avsikt att ha handlingsplanen som en stående punkt på dagordningen vid 
musikrådssammanträdena, som en påminnelse och checklista för det arbete vi gör och 
planerar. 


