SMM ordförandebrev
2015-01-12
Till alla SMMs kårer

Hej!
Det finns två skäl till detta brev. Det första är att jag nyligen (fyllnads-)valts till ordförande
för SMM fram till ordinarie val på årsmötet den 14 mars. Det andra är att SMM-nytt har
slutat ges ut av ekonomiska skäl, vilket motiverar någon annan form av
informationskanal. Detta ordförandebrev är ett försök att delvis ersätta SMM-nytt, och
ytterligare andra kommunikationsvägar kommer att prövas under året.
Lite om ordföranden
Först några ord om mig själv. Jag heter Jan Blomgren, men är för många känd under
mitt vedertagna smeknamn ”Bumpen”. Skyll inte på mig – det är min fars smeknamn jag
fick ärva när jag föddes, och egentliga ursprunget är en gammal slagdänga av Povel
Ramel1. Femtioårsdagen passerades just före jul, och silverbröllopet klarade jag och min
fru Annika av i somras. Vi har tre barn som alla är aktiva blåsmusiker, vilket även gäller
Annika. I detta sammanhang är jag ett svart får – jag spelar nämligen inget
blåsinstrument själv, utan är från början organist och körsångare. Med tiden har jag
också börjat skriva och arrangera musik, och rycker in som tillfällig dirigent och
instuderare vid behov.
Jag kom in i blåsmusiken 2007 då hela familjen utom jag skulle åka på ungdomslägret
för symfoniskt blås (numera Ralingsåslägret). Jag skulle vara hemma och gräva om
avloppet, var det tänkt. Tre veckor innan lägret ringde lägerchefen och undrade om jag
kunde vara med som kaplan, en uppgift jag gärna tog eftersom jag som gammal
tonårsledare trivs med att möta ungdomar och diskutera livsfrågor och kristen tro. Sedan
dess har jag haft hand om andakterna varje år utom ett (fick inte ledigt av chefen).
Avloppet är däremot fortfarande inte åtgärdat…
Sedan 2011 är jag även lägerchef på Ralingsås, samt leder SYWO (Swedish Youth
Wind Orchestra) tillsammans med Leif Pettersson. Leif är konstnärlig ledare medan jag
tar huvudansvar för gudstjänstlivet och administrationen. Dock, alla viktiga frågor avgör
vi tillsammans.
Jag är ordförande i Lyckebokyrkan i Storvreta en mil norr om Uppsala sedan 10 år, en
baptist+missionsförsamling som numera ingår i Equmeniakyrkan. Leta på orgelpallen
om ni inte hittar mig direkt; där är jag flitigt förekommande.
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Till yrket är jag företagsledare. Jag har en
bakgrund som professor i kärnfysik vid Uppsala
Universitet, följt av strategisk expert inom
kärnkraftskompetens vid Vattenfall, föreståndare
för Svenskt Kärntekniskt Centrum, och sedan ett år
tillbaka grundare av och VD för konsultföretaget
INBEx2, verksamt på exekutiv nivå inom kärnkraft
globalt. Om man råkar råka bli VD för Vattenfall,
energiminister i Turkiet eller liknande kan man ha
nytta av våra tjänster. Ring mig i så fall!

Min drivkraft
Min drivkraft för att engagera mig i Ralingsåslägret och SYWO, och att nu även ta
ordföranderollen i SMM, är att stärka den andliga dimensionen av verksamheten. Vi
behöver mötesplatser där de som ännu inte har en tro kan få komma i kontakt med
evangelium. För många människor är deltagande i en verksamhet i kristen regi ett bra
sätt att gradvis växa in i tron.
Att spela musik leder inte med nödvändighet till en kristen tro – det krävs medvetenhet
för att kunna använda musik som ett verktyg för att vinna människor för Ordet. Vi är inte
unika på denna punkt. Exempelvis scouting och sport i kyrkans regi har samma
utmaning.
Därför har vi på detta första styrelsemöte utarbetat förslag till verksamhetsbeskrivning
och målsättning för SMM, detta för beslut på årsmötet i mars:

Verksamhet
Musik och gemenskap på kristen grund
Mål
Vi vill vara en gemenskap där musik ger möjlighet att upptäcka och fördjupa kristen tro.

Vidare har vi tagit ett handlingsprogram för att hjälpa kårerna att få ett fungerande
andaktsliv, samt att starta inspirationsträffar för både dirigenter och musiker, i vilka tips
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om hur man kan utveckla andligheten i verksamheten skall vara en vital komponent. Mer
om detta i kommande brev.
Detta går i linje med verksamheten både i Ralingsås och SYWO. Där finns musik och tro
sida vid sida, och vi har sett flera unga människor utan kristen bakgrund komma till tro,
och även med tiden bli ledare och kristna förebilder. SMMs alla kårer är en fantastisk
kontaktyta mot människor som ännu inte nått fram till en tro. Min ambition är att vi ska
stärka vår förmåga att möta människors längtan efter en tro, och att Kristus ska få
genomsyra varje musikalisk gemenskap.

Årsmöte den 14 mars
Representanter för SMMs kårer kallas till årsmöte lördag den 14 mars kl 15.00. Mötet
kommer att äga rum i Jönköping med omnejd – exakt lokal meddelas senare.
Nytt namn
På mötet tas beslut om nytt namn. Förslag: Ekumeniska Musikkårsförbundet (EMF).
Detta namn tarvar en förklaring. Vi har nära band till Equmeniakyrkan, men även till
Alliansmissionen. Detta namn markerar närheten utan att stänga ute, men öppnar även
för andra samfunds kårer den dag vi ser en möjlighet att vidga familjen. (Det har gjorts
försök att närma sig Pingströrelsen och Frälsningsarmén, men intresset från andra sidan
har hittills varit tämligen svalt.) Att vi valt ordet förbund beror på att EMF inte kan vara en
förening, eftersom inte individer utan kårer är medlemmar. Rent tekniskt innebär det att
EMF är en intresseorganisation, men ordet förbund är dels kortare (och vackrare), dels
ger det bibliska associationer3.
Blåsarträff i nytt format
Stora Blåsarträffen har under lång tid varit ett stort evenemang som återkommit med
ungefär femåriga intervall. Under senare år då SMM krympt och vi inte haft resurser till
heltidsanställda centralt har det varit svårt att arrangera detta stora evenemang.
Samtidigt har vi sett ett behov av betydligt tätare inspiration. Vi avser därför att arrangera
en inspirationshelg första helgen i oktober (skriv in den i kalendern!), där dirigenter
och musikanter träffas under lättsamma former. Vi spelar tillsammans, utbyter
erfarenheter och umgås. I programmet ingår en timme om praktisk andlighet för
blåsmusiker. Hur får man andakter att fungera? Hur gör man så att tron kommer till
uttryck i musiken hemma i kåren, utan att det känns krystat? Om man inte har talets
gåva, hur kan man ändå dela med sig av sin tro? Dessa och liknande frågor lägger vi en
stund på, och sedan spelar vi lite till.
Symfoniskt blås och brass – alla är lika välkomna, och vi mår nog bra lite till mans av att
lära oss mer av varandra. Om vi får tillräckligt många blir vi två orkestrar, om inte slår vi
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ihop oss och gör en hybrid. Vi har noterat att träblås har svårare tider än brass just nu.
Därför kommer vi att lägga första träffen i en kår som har träblås och hoppas att det ökar
sannolikheten att vi får ihop två orkestrar. Slår detta väl ut siktar vi på ett återkommande
arrangemang, varje år eller kanske rent av varje termin.

Er nye ordförande,

Jan Blomgren
076-7878336
ordforande@smm.nu

