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Sjung kyrka, sjung!
Kära kyrkomusikerkollega!
Detta brev skall handla om en stor, viktig och älskad del i våra gudstjänster men
också av vårt kulturarv, nämligen våra psalmer. Oavsett vilken typ av tjänst du
innehar eller var du bor är nog psalmerna en stor del av din vardag. Våra kyrkor
fylls med sång vid alla möjliga tillfällen. Det är en av svenska kyrkans stora
gemensamma nämnare som samlar folk till något som ligger oss varmt om hjärtat.
Se bara alla programidéer som finns i TV för att nämna några…
Minnes du sången - Så ska det låta - Allsång på Skansen
Vad gör VI av det? Kan vi göra mer och inspirera ”Svensson ” att känna sig tillhörig
och berörd av plats och tillfälle - vår egen kyrka?!
Det är här vi i ”Sjung kyrka, sjung” - projektet kommer in i bilden! Vi vill vara en
inspiration och ett bollplank för Dig i ditt arbete. Säkert så har Du själv också provat
olika idéer som vi gärna vill ta del av. Dessa idéer ska på sikt bli en idébank med
tips och råd från alla duktiga och kreativa kyrkomusiker som vi har i vårt stift.
Den kommer så småningom att vara synlig på kyrkomusikernas hemsida.
Denna ”bank” skall i sin tur tjäna som en inspirationskälla att ösa ur för oss alla!
Låt oss hjälpas åt att dela med oss av våra goda idéer!
Våga låta andra instrument än orgel eller piano ackompanjera psalmerna i
gudstjänsten! Det kan bli en helt ny upplevelse och psalmen kan få ett helt ”nytt
liv”. Gör gudstjänster där en speciell musikalisk genre renodlas, exempelvis
jazzgudstjänst eller folkmusikgudstjänst. Nu tänker någon kyrkomusiker kanske att
–Jag kan ju inte spela jazz eller folkmusik! Det är just det som är en del av poängen
också. Man behöver inte alltid kunna själv. Det finns säkert på orten eller
närliggande, människor som behärskar instrument och musikstil som skulle tycka att
det var jätteroligt att spela i kyrkan! På köpet får man dessutom en stor delaktighet
och ett engagemang. Gudstjänstens musik angår inte bara kyrkomusikern!
Tänk att samla människors dikter från skåp och byrålåda, eller barns tankar kring ett
tema och låta den egna kyrkomusikern eller annan kompositör från orten, tonsätta
dessa samlade texter. Gör en konsert med sångerna i fokus och framföra dessa med
ortens musiker och sångare.
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Eller varför inte låta våra vackra psalmtexter användas bland ”vanligt” folk som har
idéer om melodier där vi på samma sätt låter det ta plats i gudstjänsten eller i
allsångskvällen.
Man kan framföra månadens psalm i kyrkan där bygdens egen musiker får plats och
möjlighet att själv tolka den och tillsammans med församlingen sjunga den varje
söndag under en månad. Gör en presentation av det i tidningen och berätta något om
musikern och psalmen.

Tag gärna upp detta med församlingssången i ditt arbetslag!
Frågor ni kan beröra är till exempel:
Har vi någon ”psalmstrategi”? Använder vi oss av försångare (som finns nere i koret) någon
gång? Använder vi kören för att presentera nya psalmer?
Får våra barngrupper eller konfirmander lära sig psalmer eller sjunger vi endast andra sånger med
dom?
Vill ni fördjupa er ytterligare vill vi rekommendera boken ”Sjung kyrka, sjung”. Den finns att
köpa på Verbum och kan fungera som ett studiemateriel för hela arbetslaget. I boken finns en lista
på fördjupningslitteratur omkring församlingssång!
Det finns många sätt och vi vill uppmuntra dig som musiker att låta detta år bli ett avstamp och att
det får gå i sångens tecken för alla! Spräng gränser, våga knyta band utanför kyrkan och se
människans behov av att möta varandra… gärna i sångsammanhang!
Vi är en grupp som har samlats några gånger runt frågorna rörande församlingssången.
Hör gärna av dej till oss via mail, telefon eller på annat sätt.
Vi är intresserade av Dina idéer och Dina erfarenheter!

Bästa hälsningar
Karolina Lif, Vilhelmina förs.
karolina.lif@svenskakyrkan.se
0940-396 60, 070-523 07 19

Anette Jernelöf, Piteå landsförs.
anette.je@telia.com
0911-680 55

Ewerth Richardsson, Stiftskansliet
ewerth.richardsson@svenskakyrkan.se
0920-26 47 33, 070-605 45 36

Jerry Winblad von Walter, SENSUS
jerry.winbladvonwalter@sensus.se
0911-152 10, 070-331 52 10

PS. Vi ses på ”Framtidsforum” i Skellefteå, oktober 2005.
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