
Hur kan vi använda 

Sjung med dom som kommer?

Sjung sångerna från materialet
Det finns 10 sånger som redan skrivits i olika sammanhang där flera språkgrupper möts till 
gudstjänst. 
Alla sångerna finns att lyssna på i sin helhet, dom finns också med enbart musikbakgrund (karaoke) 
som en möjlighet att använda om inte det finns musiker som spelar.
Alla sångerna finns med noter och ackord, med text på svenska och andra sråk
Alla sångerna finns också som enbart text för att enkelt lägga upp som powerpointbild, eller kopiera 
upp i en gudstjänstagenda.
Alla sångerna finns kort presenterade med rubriken ”Om sångerna”

Samla ihop flera kyrkor i grannskapet för en sångdag
Equmeniakyrkan erbjuder kursledare som dels kan lära ut sångerna, dels kan inspirera och visa på 
hur sångerna kan ledas och instrumenteras.
En sådan kursdag kan rikta sig både till musiker och sångare, men också till deltagare i språkcafé 
och Sfi. 
Kursdagen kan gärna mynna ut i en gudstjänst där sångerna blir en stomme i liturgin
Kontakta gärna Equmeniakyrkans region och/eller studieförbundet Bilda för att hjälpa till med en 
sådan dag.

Skriv nya sånger utifrån lokala förutsättningar
Säkert finns det kompetens som inte alltid får blomma när det gäller skrivandet av texter, musik och 
sånger. En sådan process kan inbjuda flera språkgrupper att vara med och skriva enkla sånger för 
flera. Sångerna som redan finns i ”Sjung med dom som kommer” kan då bli i en inpiration för att 
själva formulera både ord och melodier för ett lokalt sammanhang. Många kyrkor har språkcafér 
som skulle kunna vara en grogrund för de som vill skriva på sitt språk för gudstjänst och andakt.
Jan Mattsson, som varit med och skrivit de flesta sångerna står till förfogande för att leda en sådan 
process. Ett sådant arbete kan se ut på många olika sätt, beroende på hur det ser ut lokalt. Det kan 
ingå både fysiska möten, men också kurstillfällen via nätet.

För mer kontakt, synpunkter och frågor finns det kontaktuppgifter till ansvariga från 
Equmeniakyrkan.
 


