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 Guds ord och bönen  
Vi vill att vår tro på Gud skall ha en central roll i vår verksamhet. Bönen ska ha en given plats 
på våra arrangemang genom exempelvis bönerum. Vi har ett stort ansvar för vilka texter 
som sjungs på våra läger och arrangemang. Vi vill därför vara med och visa på vikten av väl 
valda låttexter genom att bland annat finnas med vid formandet av dokument kring 
lovsångsledning. Vi tror även att sången är ett viktigt verktyg för att undervisa trons 
berättelser. Vi tror att behovet att prata om lovsången i våra församlingar ökar, och vi vill 
därför fortsätta arbeta med och vara med och skapa forum för dessa samtal genom 
församlingsbesök och seminarier vid arrangemang som t ex Musikerdagen 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 låta ledare, när det ges tillfälle i våra 
arrangemang, berätta om sin Gudsrelation och bönesvar de fått uppleva. 
 
Relationen människor emellan 
Vi vill arbeta för att församlingsmusiker med olika erfarenheter möts och diskuterar 
musikens betydelse. Detta gör vi genom centrala arrangemang såsom Musiker- och 
Teknikdagen. Vi vill även uppmuntra lokala församlingar till att skapa åldersöverskridande 
forum där musiker interagerar med varandra och där möjlighet till mentorskap ges. 
 
Relationen till omvärlden 
Vi vill vara med och bygga relationer med människor. Vi tror att ekumenik är viktigt och vill 
därför välkomna medlemmar i andra samfund att både besöka och medverka på våra 
arrangemang, där Musiker- och Teknikdagen och SAU:s barnkörläger är några goda 
exempel. Vi vill vara förebilder till en hållbar livsstil och bidra med en så liten klimatpåverkan 
som möjligt. Vi ser därför att möten kan ske digitalt, användandet av engångsmaterial 
minskar, och att vegetariskt alternativ ska finnas. Vi ser det också som självklart att det görs 
medvetna och hållbara val vid inköp till våra arrangemang. 
 

Ledare 
Vi vill uppmuntra och utrusta våra ledare med hjälp av olika utbildningar, till exempel 
genom att arrangera barnkörledarutbildning. Vi eftersträvar en mer jämställd ledargrupp 
och vill därför uppmuntra till fler manliga ledare inom körverksamhet och fler kvinnliga 
musiker på våra arrangemang. 
 

Våga! 
Vi vill våga testa oerfarna ledare i nya roller med ett större ansvar. Vi vill uppmuntra unga till 
att våga ta större plats i det musikaliska uttrycket i församlingarna genom till exempel 
låtskrivarseminarium på tonårsläger. Vi vill låta tjejer ta ett större utrymme genom att skapa 
ett arrangemang för kvinnliga musiker.  
 



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. 
 


