SMM ordförandebrev
2015-03-29
Till alla SMMs kårer

Hej!
På väg hem från ännu en inspirerande helg med SYWO är det dags för det andra
ordförandebrevet. Mycket av innehållet är från årsmötet som hölls i Gislaved 14 mars.
Stort tack till den lokala kåren för utmärkta arrangemang!
Verksamhet och mål
Som jag skrev i mitt förra brev anser jag att 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 är det med glädje jag kan berätta att vi antog en verksamhetsbeskrivning och
målsättning för SMM på årsmötet i nyligen:

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

Stöd till andaktslivet
Vi har kontaktat Argument förlag och bett dem ta fram ett bra material för andakter i
blåsorkestrar. De föreslår tre olika paket, beroende på situation.
1) Det är aldrig kört. En serie häften, 4 st korta (och billiga) av Kristina Reftel,
inriktade mot personer utan djupa kunskaper i kristen tro. Jag har läst dem och
konstaterar att de fungerar väl även för erfarna kristna.

2) Med evig kärlek. Också en serie häften, 4 st korta (och billiga) av Johan Reftel.
De har lite mer tuggmotstånd, och jag bedömer att de troligen fungerar bäst för
erfarna kristna.

3) Ingen äger facit. Inte ett andaktsmaterial, utan ett häfte av
Lars Collmar med etiska dilemman. Materialet är inte “kristet” i
betydelsen förkunnande, utan handlar om etiska problem
hämtade från vardagslivet. Det kan användas på
arbetsplatser, inom konfirmation, eller privat. När människor
börjar diskutera värderingar glider samtalet lätt över på andra
livsfrågor, inklusive tro.

De kårer som vill prova dessa häften, kontakta mig så beställer jag en
orkesteruppsättning. (Det går naturligtvis utmärkt att beställa dem direkt via Arguments
hemsida www.argument.se, eller genom att ringa dit på 0340 – 69 80 00)
Nysatsning – konsulent på halvtid på gång
Årsmötets stora överraskning var att vi har fått ett löfte från en anonym donator om
300 000 kronor om året under tre år, att användas för att anställa en konsulent på
halvtid. Styrelsen kommer att bereda frågan på sitt nästa möte, och vi återkommer
sedan med ett förslag till profil och inbjuder kårerna att föreslå lämpliga personer.
Namnfrågan på is – nytt initiativ om samverkan
Det har gjorts försök de senaste åren att närma sig Pingströrelsen och Frälsningsarmén
för diskussioner om närmare samverkan, men intresset från andra sidan har hittills varit

tämligen svalt. Nu finns kanske en ny spelöppning; dels har vi fått en kontakt från PBB
som visat på större intresse än tidigare, dels har vi en lite krassare anledning. Vi har fått
avslag på ansökan om statsbidrag eftersom vi numera hamnat just under minimigränsen
för anslag. Vi vill därför undersöka om vi genom någon form av samverkan kan ändra
den situationen. Årsmötet valde att lägga frågan om namnbyte på is för att först
undersöka möjligheter till samverkan – vem vet, vi kanske har en helt ny grund för
förbundet nästa år.
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
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.
EFS blåsarfest i Kristi Himmelsfärdshelgen 2015
Mer information finns på https://www.facebook.com/blasarfest.
Svensk Blåsmusikfestival Linköping 11-13 september 2015
Mer information finns på www.svenskblasmusik.se, samt bifogad flyer.

Er ordförande,
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