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Till alla SMMs kårer – sprid gärna vidare!

Kristen blåsmusik för integration – nu är det igång!
I Enköping driver Västerledskyrkan ett minibrass där man fått många deltagare från
invandrarfamiljer med mycket knapp ekonomi. I förra ordförandebrevet efterlyste vi
initiativ inom kristen blåsmusik för integration. Detta ledde till en ansökan till Stiftelsen
Svenska Frälsningsarmén, dvs kvarlåtenskapen efter det nedlagda SFA. Ansökan
beviljades, och nu finns det resurser för att bekosta deltagande i Hjortsbergalägret,
Junior-SYBB, Brassbandsfestivalen och liknande för de nysvenska barnen. Titta först på
bilden ovan på hela detta härliga gäng, och be sedan en bön för att dessa medel ska
komma till välsignelse.
Har du också en idé? Kontakta mig så ska vi se vad vi kan göra.
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Konsulenten är igång
Nu har Anders Lundin, vår nye
konsulent, kommit igång och börjar bli
varm i kläderna. På att-göra-listan finns
att bekanta sig med kårerna. Förtvivla
inte om ni inte fått kontakt ännu – er tur
kommer så småningom. Vi är över 50
kårer, och lägger man två timmar på
varje blir det en fulltecknad arbetsmånad
för en halvtidskonsulent.
Nytt liv i hemsidan
Hittills har Anders också lagt sin energi på att få mer liv i hemsidan, med eminent
support av Markus Juhlin och Erik Stenseke. Surfa till www.smm.nu och beskåda
resultatet. Förutom mindre ändringar I layout har några nya funktioner tillkommit och
några somnat in. Viktigast är att hemsidan blivit mer levande, framför allt att nyheter från
verksamheten snabbt kommer upp.
SMM finns nu på Facebook
Nästa initiativ för Anders var att etablera SMMs närvaro på Facebook. För er som hittills
struntat i sociala medier (jag hör till dem…), skaffa er ett konto och koppla upp er. Sök
på: Svenska missionskyrkans musikkårer. Lite grovt kan man säga att hemsidan är
officiell information från SMM till omvärlden, medan Facebook är en mer informell
diskussionsklubb där alla som är med kan delta.
SMM spelar på Equmeniakyrkans kyrkokonferens
I Kristi Himmelsfärdshelgen kommer våra blåsorkestrar att synas och framför allt höras
under Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Några orkestrar i det nära landskapet kommer
man- och kvinngrannt, vilket gör att vi redan har en rejäl orkester klar. Nu är alla
välkomna att förstärka orkestern ytterligare. Du som drömt om att få spela i en stor
blåsorkester, nu har du chansen. Kom ensam, ta med dig några till, kom hela kåren –
alla varianter är möjliga och välkomna!
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(Förtydligande: Flöjtisten på bilden spelar inte i en SMM-kår)

Världspremiär! SMM startar vinterläger för blåsorkester
Många har efterfrågat en fortsättning på Ralingsåslägret och nu kör vi igång med ett
vinterläger för unga blåsmusiker. Precis som på sommarlägren är vår målsättning är att
ge ungdomar möjlighet att spela och trivas i en varm och välkomnande gemenskap
byggd på kristna värden. Vi inleder och avslutar varje dag med morgonbön och
aftonbön, och däremellan spelar vi, umgås, spelar lite till, äter och slappar till och med
en stund ibland. Mer information finns på www.smm.nu, under nyheter.

När: 2-5 januari 2016
Var: Lyckebokyrkan i Storvreta, 15 km norr om Uppsala
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Blåsmusikträff i Göteborg
SMM har slagit sig samman med Sveriges
Orkesterförbund, Kultur i Väst och Göteborg
Wind Orchestra om blåsorkesterdagar i
Göteborg 22-23 januari 2016, i Kronhuset på
bilden intill. I fjol deltog 70 personer.
Repertoaren är sådan att alla klarar av att
vara med. Man kan komma hela orkestern
eller som enskild musiker. Professionella
musiker från GWO finns med som stämledare
och instruktörer. Mer information på
www.smm.nu
Brass Celebration i Stockholm
Helgen 8-9 april blir det en stor
brassträff i Stockholm. Bland annat
siktar vi på ett massband som deltar i
en konsert på lördag kväll och i
gudstjänsten på söndag förmiddag.
Skriv in detta i kalendern – mer
information kommer inom kort på
hemsidan.

Årsmöte 9 april 2016
Efter gudstjänsten på brassträffen ovan äter vi en sopplunch, och sedan vidtar SMMs
årsmöte på samma plats, Immanuelskyrkan i Stockholm. Skriv in 9 april i almanackan.
Ny musik för SMM-orkestrar
21-22 november uruppförs Gud, vi längtar efter dig för diskantkör, solister och
brassband av Matilda Nybo och Magnus Hylander. Kontakta dem om ni vill att de
besöker er, eller om ni vill uppföra detta i er orkester.
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Beundras eller beröra?
Jag var på Brassbands-SM i Värnamo den gångna helgen. Som vanligt var det ett
mycket inspirerande arrangemang. Stort tack till Berit Palmquist och Olof Forsberg med
flera för denna årliga ljuspunkt i novembermörkret. Mer på www.brassband.nu
Mitt mest bestående minne var inte själva tävlandet, utan två deltagande orkestrar som
verkar i SMMs anda, även om ingen av dem är medlemmar. I minibrass-tävlingen deltog
Fun Brass från Älmhult. Detta är ungdomar som spelar i kommunala kulturskolans regi,
under ledning av allas vår Leffe Pettersson. Inspirerade av Leffe har de flesta, kanske
rentav alla, varit på Ralingsåslägret, vilket fått konsekvenser. Ingen av dem kommer från
kristna hem, och i flera fall har föräldrarna varit öppet fientliga till kristen tro. Den
fientligheten är idag borta, och i flera fall finns idag en spirande nyfikenhet på kristen tro.
Mer än så; en av eleverna döptes nyligen och är idag stöttepelare i en församling. När
man skulle välja repertoar till tävlingen hade ungarna en klar uppfattning: de ville spela
gospel av Andrae Crouch och bibelkören Bara i dig (finns också i psalmboken).
Dessutom ville de att Leffe skulle berätta mer om vad musiken handlar om. Jag
uppmanar er alla: be för det som sker i Älmhult just nu.
Smyrna Brass från Göteborg stod för mitt starkaste
intryck under denna helg. De valde att spela In God’s
presence (I Guds närvaro). Efter slutackordet var det
knäpptyst i drygt fyra sekunder (i detta sammanhang en
föraning om evigheten) innan någon kunde med att ta
upp en applåd. Jag tror att de tappade några placeringar
i tävlingen eftersom detta inte är något stycke som ger
poäng i tävlingar – och jag tror att man var mycket
medvetna om detta i Smyrna. De offrade medvetet
placeringar för att istället beröra de som fanns i salen.
De berättade istället med musik om den korsfäste och
uppståndne. Tack Smyrna för en stark upplevelse i
Guds närvaro!

Er ordförande,

Jan Blomgren
076-7878336
ordforande@smm.nu

