
Handlingsplan för SAU:s musikråd 2018 – 2019 
 
Det finns dom som vill öppna dörren och sin famn, det finns dom som hälsar och frågar om 
ditt namn. Det finns dom som ser varje främling som sin vän, det finns dom som tror på 
kärleken. Sådan vill jag va, vara en av dem som säger ”Hej, välkommen hem.” Sådan vill jag 
va, vara en av dem som säger ”Hej, välkommen hem”. (Det finns dom, Malena Furehill) 
 
Utmana och Utrusta 
Vi vill forma lovsång som bär över generationer och genrer där barn och ungdomar får vara 
en naturlig del av utformandet. Vi vill även verka för att skapa möten för samtal mellan unga 
och äldre om musikens funktion och plats i gudstjänsten, både genom centralt arrangerade 
event och temadagar, samt genom möten i den enskilda församlingen t ex ”När tron tar 
ton”.  
 
Relationen till Gud 
Vi vill verka för en miljö som tillåter en nyfikenhet på Gud.  
Vi vill uppmuntra våra ledare till att dela sina personliga erfarenheter av Gud, för att på ett 
vardagligt sätt förmedla vad relationen med Gud kan innebära. Detta vill vi göra på våra 
arrangemang för att på så sätt inspirera till fortsatta vittnesbörd på hemmaplan.   
Vi vill även fortsätta arbeta för att bönen ska vara en naturlig del av så väl lokala körövningar 
som centrala arrangemang.  
 
Relationen till medmänniskor 
Vi vill vara ett sammanhang som är inkluderande, där olikheter ses som tillgångar snarare än 
hinder. Vår vision är att vi ska få en större medvetenhet om olika kulturers behov och 
inverkan på våra arrangemang, t ex genom språktolkning, olika musikaliska uttryckssätt osv.   
Vi tror också att sociala medier fyller en viktig funktion och att det är ett bra 
tillvägagångssätt för att nå ut till ungdomar.  
 
Relationen till omvärlden 
Vi strävar efter en större medvetenhet kring måltidens miljöpåverkan. Därför ser vi gärna 
fler vegetariska måltider på våra arrangemang. Samåkning till våra arrangemang är 
någonting vi ser som en självklarhet. Vi uppmuntrar även till ett ökat användande av digitala 
noter i t ex lovsångsband. 
 
Ledare 
Vi vill fortsatt verka för fler manliga ledare inom körverksamheten i våra församlingar.  
Vi har en längtan efter att forma nya unga ledare till olika ansvarsuppgifter inom musiklivet i 
församlingen genom temadagar, utbildningar etc.  
 
Våga 
Vi vill våga testa nya uttryckssätt som ett led i att försöka nå ut till fler människor genom t ex 
kulturöverskridande projekt. Vi vill även uppmuntra våra församlingar att våga lyfta olika 
musikaliska gåvor/förmågor till att vara delaktiga i gudstjänsten.  
 
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.  


