
Handlingsplan för SAU:s musikråd 2020-2022 
 

Guds ord och bönen 

Vi vill att vår tro på Gud skall ha en central roll i vår verksamhet. Vi vill att bönen får en 
tydligare plats på våra arrangemang genom exempelvis bönerum. Vi har ett stort ansvar för 
vilka texter som sjungs på våra läger och arrangemang, och vill därför framhäva texter med 
ett tydligt kristet budskap. Vi tror att det fortsatt finns ett behov av att prata om lovsången i 
våra församlingar, och vi vill därför fortsätta arbeta med och vara med och skapa forum för 
dessa samtal genom exempelvis “När tron tar ton” och Församlingslyftet.  
 

Ett liv i efterföljelse 

Vi tror att lärjungaskap formas i de lokala grupperna. Därför vill vi fortsätta att uppmuntra 
våra ledare till att dela med sig av sitt personliga vittnesbörd för att på så vis konkretisera 
relationen till Gud. Detta gör vi genom att vi själva, när det ges tillfälle i våra arrangemang, 
berättar om vår Gudsrelation och bönesvar vi fått uppleva.    
 

Relationen människor emellan 
Vi vill vara en öppen och inkluderande gemenskap, där olikheter ses som tillgångar snarare 
än hinder. Därför vill vi ge utrymme för en god integration genom att olika kulturella 
uttryckssätt får komma till uttryck på våra arrangemang. Vi vill också arbeta för att mer 
erfarna musiker inom vårt sammanhang agerar mentorer åt yngre musiker. Detta vill vi 
konkretisera genom att ge tillfälle under musiker/teknikdagen för samtal och interaktion. 
 
Relationen till omvärlden 

Vi vill vara förebilder till en hållbar livsstil och bidra med en så liten klimatpåverkan som 
möjligt. Vi vill se ett minskat användande av engångsmaterial samt arbeta för ett ökat 
användande av digitala verktyg vid våra rådsmöten och arrangemang. Vi vill göra det lättare 
att välja vegetarisk mat genom att ha det valbart vid anmälan. Vi ser det också som självklart 
att det görs medvetna och hållbara val vid inköp av mat till våra arrangemang.  
 

Ledare 

Vi vill verka för ökad jämställdhet bland våra ledare. Detta gör vi genom att uppmuntra våra 
lokala ledare att exempelvis arbeta för fler manliga ledare kring barnkörerna och att få in fler 
kvinnliga musiker i våra arrangemang. 
 

Våga! 

Vi vill fortsätta uppmuntra församlingarna till att lyfta olika musikaliska och kreativa 
förmågor/gåvor bland annat genom att arrangera Musikerdagen. Vi vill våga testa oerfarna 
ledare i nya roller med ett större ansvar på t ex Barnkörläger och genom Teknikdagen. Vi vill 
uppmuntra unga till att våga ta större plats i det musikaliska uttrycket i församlingarna 
genom till exempel låtskrivarseminarium på tonårsläger.  
 

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. 


