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Till alla SMMs kårer

Anders Lundin – vår nye konsulent!
Som tidigare framgått har vi fått en anonym
donation om 300 000 kronor om året under tre
år (!), att användas för att anställa en konsulent
på halvtid. Vi har tidigare utarbetat en profil och
inbjudit kårerna att föreslå lämpliga personer. Vi
fick
totalt
fem
sökande,
både
efter
rekommendation från olika kårer och kandidater
som sökt på eget initiativ. Detta var mer än vi
vågat hoppas på innan, och det blev inte sämre
av att alla fem bedömdes vara starka
kandidater. Samtliga skulle ha blivit utmärkta i
rollen, och att välja bland dessa var en
spännande och glädjande, men samtidigt inte
helt lätt uppgift.
I en första omgång intervjuades alla fem per telefon, vilket ledde till att tre bedömdes
vara extra intressanta. Dessa tre kallades till intervjuer öga mot öga med styrelsen under
en intensiv helg i Göteborg. Det är inte helt enkelt att samla både styrelsen och tre
kandidater som kommer från vitt skilda håll av landet, men till vår förvåning lyckades vi
få ihop alla samma helg, trots pågående prinsbröllop. Detta bröllop gjorde för övrigt att
Anders fick vänta till söndagen eftersom han var upptagen med att spela för brudparet
på lördagen, och av någon anledning tyckte hans chef att det var fel dag att ta ledigt…
Redan ganska tidigt stod det klart att det handlade mer om inriktning än att någon
kandidat var tydligt före generellt. Alla tre hade utmärkta kvalifikationer, men med lite
olika inriktning. Att vi till slut valde Anders var i mycket en fråga om att vi bedömer att
hans unika kompetens passar bäst för de uppgifter vi ser framför oss.
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Han är uppväxt i Frälsningsarmén men kom tidigt i
kontakt med SMM. Eufonium är hans instrument
framför andra. 1988 var ett bra år då han blev
dubbel världsmästare, dels i bästa band, dels
individuellt som bästa eufonist. Han har de senaste
åren delat sin tid mellan Göteborg Wind Orchestra
och Livgardets dragonmusikkår i Stockholm. Han
har undervisat vid Musikhögskolan i Göteborg
samt på Ingesund. Professionellt har han dirigerat
Göteborgsmusiken/GWO, Flygvapnets Musikkår,
Östgöta
Blåsarsymfoniker.
Livgardets
Dragonmusikkår,
Göteborgsoperans
och
Göteborgssymfonikernas Brassensemble.
Inom SMM har han varit dirigent och ledare för
Betlehemskyrkans Musikkår i Göteborg i arton år,
samt verkat vid SMMs sommarmusikskolor.
Anders känner stor inspiration inför sitt nya
uppdrag, vilket framgår av citatet här intill från hans
ansökan.

Jag älskar musiken och den
unika gemenskap som finns i
en orkester. Här umgås alla
oavsett ålder. Det är en unik
företeelse i dagens samhälle.
Det är också en otrolig styrka
för församlingsgemenskapen.
Konsulenttjänsten känns som
en intressant och inspirerande
möjlighet. Det skulle vara
fantastiskt att få jobba med
något man verkligen brinner för.
Att dessutom få göra det med
kristna förtecken är ett stort
plus. Att ta fram ny musik och
bra arrangemang med ett
kristet budskap kan vara en
uppgift för konsulenten.
Det är ju det kristna budskapet
vi vill sprida genom vårt
musicerande!

Sist i detta brev finns arbetsbeskrivningen för konsulenten. Läs gärna igenom den och
fundera på vilket stöd din verksamhet skulle kunna ha, och vilken hjälp din verksamhet
kan ge i samverkan med konsulenten.
Till sist en reflektion från hela denna process: Vi har en på många sätt avundsvärd
situation. Många ideella verksamheter i samhället klagar på brist på ledare och eldsjälar.
Vi fick fem högt kvalificerade sökande till denna tjänst, och vi kan se många starka yngre
kandidater därutöver den dag vi ökat så mycket att vi kan vidga paletten med ytterligare
en konsulent. Vi är inte alltid nöjda vad det gäller pengar och andra värdsliga
omständigheter, men vi har det viktigaste på plats: människor som vill bygga Guds rike.
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Samverkan över samfundsgränser
Jag har haft sonderande samtal med eldsjälar inom blåsmusik inom Frälsningsarmén,
pingströrelsen och EFS om möjligheter till samverkan. Sammanfattningsvis kan vi
konstatera att vi har ingen konkurrenssituation, men goda möjligheter till samverkan. Vi
råkar ha våra styrkor på lite olika fronter, och om vi samverkar där varje nätverk bidrar
med sina starka sidor skulle vi kunna få en starkare helhet än idag.
Vilka är då respektive samfunds starka kort? SMM har sommarmusikskolorna och
ungdomsorkestrarna, samt en fungerande formell organisation (de andra har i huvudsak
informella nätverk) inklusive en fungerande hemsida (under upprustning just nu).
Frälsningsarmén har en fantastisk musikskatt och är starka i Stockholm (där vi andra har
relativt begränsad position), pingstbrass har en regelbunden digital tidning och årliga
inspirationsträffar, och EFS är starka i Norrland och lyckas arrangera en stor blåsarträff
vart tredje år, ofta i Umeå.
Lägger man samman allt detta har vi en bra täckning – då har vi allt ett starkt kristet
blåsarbete behöver. Ska vi satsa på att samverka istället för att varje samfund ska
försöka ha komplett utbud var för sig? Är det dags att sjösätta Kristet Blås?
Inspirationshelg – ny variant
Vi har tidigare förvarnat om en inspirationshelg under hösten. Efter diskussioner med
Pingstbrass stod det klart att deras inspirationsträff låg helgen efter, och flera av våra
brassband är med i både SMM och Pingstbrass. Våra blåsorkestrar har en annan
möjlighet till inspiration i form av Svensk Blåsmusikfestival vid ungefär samma tidpunkt.
Efter en sonderande runda med orkestrarna har vi lagt ner vår egen inspirationshelg och
deltar istället i de två andra arrangemangen:

11-13 September Svensk blåsmusikfestival i Linköping
9-11 oktober Pingstbrass i Värnamo

Inför nästa år vill vi prova en annan lösning. Eftersom Pingstbrass redan har fungerande
inspirationshelger i början av hösten föreslår vi att vi slår oss samman. SMM utökar
arrangemanget genom att vi ordnar en session för symfoniskt blås i en annan sal i
samma kyrka, våra brassband deltar helt enkelt i det program som redan finns, och så
fikar och äter vi gemensamt. Synpunkter på detta upplägg mottas tacksamt.
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Förnya andaktslivet
Som jag berättade i förra ordförandebrevet har Argument förlag på vårt initiativ tagit fram
ett bra material för andakter i blåsorkestrar. Tre kårer har redan nappat på erbjudandet!
Hör bara av er till mig med önskat antal och en leveransadress så beställer vi hem till fler
kårer. (Det går naturligtvis utmärkt att beställa dem direkt via Arguments hemsida
www.argument.se, eller genom att ringa dit på 0340 – 69 80 00).

Er ordförande,

Jan Blomgren
076-7878336
ordforande@smm.nu
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Arbetsuppgifter Konsulent i SMM


Det övergripande syftet med konsulenten är att verka för SMMs mål; att leda, inspirera
och verka för musik och gemenskap på kristen grund. Konsulentens arbete syftar till att
medlemsorkestrarna ska utvecklas positivt. Tillväxt av totala antalet deltagare och nystart
av orkestrar ges särskild vikt, liksom fördjupat andligt liv.



Konsulenten ska vara en katalysator för att stödja och inspirera fram nya aktiviteter, både
centralt inom SMM, och ute i kårerna. Det ska finnas en balans och en symbios mellan att
skapa centrala aktiviteter i SMM och som samtidigt är till nytta för de enskilda kårerna.



Till skillnad från tidigare konsulenttjänst ska konsulentens huvudsakliga arbetsinnehåll
vara ”administrativt ledande” dvs tiden ska inte huvudsakligen läggas på att konsulenten
själv dirigerar eller gör konserter eller gudstjänster, utan är med och initierar och stöder
medlemskårer eller nätverk att bedriva verksamhet.



Konsulenten ska vara en nyckelperson och drivkraft i strävan att SMM ska vara ett nätverk
av orkestrar som genom samverkan kan hitta gemensamma aktiviteter, stötta och
inspirera varandra. På styrelsens uppdrag kan konsulenten tex stödja en lägerchef, en
ledare för en ungdomsorkester eller en ny dirigent i en kår. Det kan tex gälla att hitta
lämpliga orter för samlingar, reklaminsatser, administrativt stöd eller rekrytera
funktionärer. Andra exempel är att i samråd med styrelsen driva nätverksträffar,
inspirationsdagar, kurser, blåsarträffar, dirigentseminarium och liknande.



För att samverka behöver SMM ha kontakt med medlemsorkestrarna. Konsulenten
ansvarar för att hålla informationen om kårerna aktuell, tex kontaktperson, antal
musikanter, verksamhetens innehåll och omfattning etc. Konsulenten har ett
övergripande ansvar för att information sprids inom SMM och ut från SMM. Det kan göras
via kårutskick, hemsida, särskilda trycksaker, mm, med hjälp av webansvarig, styrelse mfl.

Verksamhet
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Mål

Vi vill vara en gemenskap där musik ger möjlighet att upptäcka och fördjupa kristen tro.

