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Andaktstips – berätta om något som berör
Jag har förstått att inte så få av våra kårer har problemet att andaktslivet inte alltid är på
topp. Ofta kan nog det bero på att vi sitter fast I en form som kan börja kännas stelnad.
Då är det läge att prova något som är mycket enkelt, och ofta ger otroligt varma
andakter: Berätta om något som berör.
På SMMs styrelsemöte nyligen bad jag deltagarna innan mötet att tänka efter och
identifiera en psalm och ett bibelord som betyder något särskilt för dem. På mötet gick
laget runt. Innan rundan var komplett rann tårarna på oss alla. Vi delade med oss av
psalmer som vi sjungit vid dödsbädden för nära och kära, och om bibelord som burit oss
genom tunga perioder av livet.
Vi är nog lite blyga till mans för att berätta om vår tro. Att i strukturerad form dela med
oss är ett sätt att komma över den blygheten. Om ni har en övningsdag någon gång och
därmed lite mer tid än på en vanlig övning, prova att alla får berätta om en psalm som
betyder något. Jag kan nästan lova att det leder till samtal om livets viktiga frågor. När
den isen är bruten blir det ofta lättare att tala om tro därefter även på korta andakter i
slutet av en övning.

Musik och gemenskap på kristen grund

Kristen blåsmusik för integration
Sextio miljoner människor på Jorden är på flykt. Sverige ger asyl till en liten rännil av
dessa, ungefär en halv tusendel. Hur ska vi göra för att ta emot dessa människor på ett
bra sätt?
Här har vi kristna blåsmusiker en unik möjlighet. Många som kommer är kristna, och
förvånande många kan spela ett blåsinstrument. Hur kan man mötas om man inte kan
språket i ett nytt land? Jo, genom musiken. Kan man spela lite grann och läsa noter kan
man umgås utan att kunna språket. På denna punkt är musiken ett enormt kraftfullt
verktyg för integration.
Nu söker vi efter bra initiativ. Det finns en möjlighet just nu att få ekonomiskt stöd för
sådan verksamhet, men vi har bara kort tid på oss. Du som har en idé om kristen
blåsmusik för integration, kontakta mig omedelbart! Nu kan vi omsätta vårt motto i
handling – Musik och gemenskap på kristen grund.
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Så här kul har man på SMMs sommarläger, om ni nu inte
redan upptäckt det själva… Nu vet ni vad era medlemsavgifter
går till!

Medlemsavgiften – dags att betala
Om ni inte redan fått det kommer ett brev inom kort med inbetalningskort för
medlemsavgiften. Denna medlemsavgift går till:


Brassläger för ungdomar 10-16 år (Hjortsberga)



Symfoniskt blåsläger för ungdomar 10-16 år (Ralingsås)



Sommarmusikskola för åldern 16-100 år (Jönköping)



Swedish Youth Brass Band (SYBB) 16 år och uppåt



Junior-SYBB, 13-16 år



Swedish Youth Wind Orchestra (SYWO) 16 år och uppåt

Tala om valuta för slantarna! Gud älskar glada givare, och när givarna dessutom är
orkestrar som spelar till Herrens ära torde Gud bli alldeles extra nöjd...
Hur många medlemmar har vi?
Vi håller på att uppdatera matrikeln. De uppgifter vi har om antalet aktiva i våra kårer är
några år gamla. Därför, kontakta mig och uppge hur många som spelar i era orkestrar.
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Samverkan över samfundsgränser
Som jag berättade i förra brevet har jag haft sonderande samtal med eldsjälar inom
blåsmusik inom Frälsningsarmén, pingströrelsen och EFS om möjligheter till samverkan.
Här ger jag lite exempel på praktiskt samarbete. För det första skickar jag med
Pingstbrass tidning denna gång. Den innehåller en matig beskrivning av lägret i
Jönköping. Tack för detta!
Sen vill jag tipsa alla brassband om att vi är välkomna att delta i:

Pingstbrass i Värnamo 9-11 oktober

Kempe-Carlgrens stiftelse stöder oss
Vi har fått 76 000 kronor från Kempe-Carlgrens stiftelse för stöd till utveckling av unga
musiker. SMM tackar och bockar, samt tackar Berit Palmquist för snabbt och rådigt
ingripande då vi fick kännedom om denna möjlighet någon dag innan ansökningstiden
gick ut.
Vill du vara säker på att få ordförandebreven?
Du som spelar i en av våra kårer men inte får dessa brev, tala med din kårs
kontaktperson. Jag skickar breven till varje kårs uppgivna kontaktperson, med tanken att
denne sedan skickar dessa vidare till kårens interna mejllista. Om detta inte fungerar,
hör av dig till mig och ange en mejladress, så sätter jag upp dig personligen på
sändlistan.

Er ordförande,

Jan Blomgren
076-7878336
ordforande@smm.nu

