Musik och gemenskap på kristen grund

SMM ordförandebrev
2018-09-29
Till alla SMMs kårer – sprid gärna vidare!
Nybyggarna – nu är vi igång!
Ibland får man ta beslut i tro,
och det gjorde vi nyligen! Vi
konstaterade att vi måste
bygga för framtiden, och
resultatet blev projektet
Nybyggarna. Vi startar i år
fem nya ungdomsorkestrar
på lika många platser i
landet; Trollhättan, Karlstad,
Taberg, Stockholm och
Borås. Genom att starta på
flera platser samtidigt kan vi
samverka med roliga
gemensamma träffar, dela
på noter, låna instrument
eller vad som nu behövs.
Ni som känner att detta vore värt att dra igång, hör av er till konsulent Anders Lundin. Vi
vill starta på så många platser som möjligt. Det är hög tid att börja planera nu för start
hösten 2019.
Kulturens – vårt nya studieförbund
Vi har under en längre tid fört dialog med Bilda om hur vi skulle kunna samverka bättre
när det gäller SMMs rikstäckande verksamhet, dvs lägren, ungdomsorkestrarna med
mera. Det lokala arbetet i våra kårer är en annan femma – där finns det stor variation i
hur väl det fungerar.
Sanningen att säga har diskussionerna med Bilda om SMMs rikstäckande verksamhet
inte lett till något konkret. Detta verkar inte vara unikt för Bilda, utan vi har konstaterat att
väsentligen alla traditionella studieförbund har ett arbetssätt och en organisation som
passar mindre väl med vår verksamhet.

Musik och gemenskap på kristen grund

Det har dock etablerats ett nytt studieförbund,
Kulturens Bildningsverksamhet, eller i
vardagslag kort och gott Kulturens. Detta förbund
startades för några år sedan av ett antal
kulturutövare, varav flera har rötter i vår mylla.
Man valde ett helt annat arbetssätt än de
traditionella studieförbunden. Istället för att satsa
på många anställda konsulenter och stor
administration har man valt att lägga sina resurser
där vi som medlemsorganisation har mest nytta.
Vi får möjlighet att ta in den specialkompetens som vi behöver i våra sammanhang.
Orkesterverksamhet är en prioriterad och viktig del av Kulturens
Bildningsverksamhet. SMM ser bara fördelar. Vi kommer få ett bättre stöd från Kulturens
till våra verksamheter om vi jämför med Bilda och de traditionella studieförbunden.
SMM centralt har valt att gå med i Kulturens och därmed lämna Bilda. Låt mig
understryka att detta gäller enbart vår riksverksamhet. De lokala kårerna gör som de vill
och det finns inget tvång i detta. Dock, det faktum att riksorganisationen SMM nu är
medlem i Kulturens innebär att alla SMM-kårer har rätt att bli medlemmar i Kulturens om
de så vill. Ni som är intresserade av denna möjlighet, kontakta konsulenten Anders
Lundin om mer information. Man kan även ta en titt på www.kulturens.se
Till sist vill jag passa på att tacka Bilda för den tid som varit, och vi skiljs med värme och
respekt.
Musik och gemenskap på kristen
grund – över alla gränser
Jag jobbar ofta utomlands, och har haft
vägarna till Kenyas huvudstad Nairobi
ett antal gånger de senaste åren. I
Nairobi är St Andrews Presbyterian
Church mitt andliga hem – så nära
Equmeniakyrkan man kan komma i
den delen av världen.
Detta ledde till att jag organiserade så deras ungdomskör fick komma till Sverige på resa
i våras, med sång i kyrkokonferensen som höjdpunkt. Jag berättade då om SMM och
hur vi arbetar med musik för att nå ungdomar. Det tog skruv! Nu har de startat en
ungdomsorkester, men de behöver instrument för att kunna växa.
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Ni som har instrument i spelbart skick som ligger oanvända, hör av er! I Nairobi är det
lång kö till kyrkan av barn som vill spela. Jag åker ner nästa gång 11 oktober. Det vore
en välsignelse om jag kunde få ta med några instrument i packningen redan då.
Intressant nog bedriver Frälsningsarmén ett musikprojekt bara en halvmil därifrån, i
slumområdet Kibera. De vill också ha fler instrument! Läs mer om detta på
www.kiberaproject.nu
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