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föreläsning

BOHUS. Som ett inslag i 
uppmärksamhetsveckan 
kring hjärtat, ”Med hjärtat 
i Ale”, välkomnades Fria 
Tyglar till Bohus servicehus 
i tisdags. Under en timmes 
tid spelade och sjöng den 
synnerligen musikaliska tri-
on. Publiken, ett 70-tal per-

soner, fick höra visor från 
olika tidsepoker. Bland annat 
tolkades Evert Taube, Ola 
Magnell, Totta Näslund 
och Mats Paulsson. Musik-
stunden på servicehuset fö-
regicks av fika för dem som 
önskade.

JONAS ANDERSSON

Fria Tyglar, bestående av Peo Högman, Anders Åsefeldt och 
Jonny Andersson, bjöd på en uppskattad visstund i Bohus ser-
vicehus.

Publiken såg ut att trivas.

Fria Tyglar i Bohus servicehus

ÄLVÄNGEN. Att få mötas 
över åldersgränser är 
roligt och värdefullt.

Att få pröva en annan 
musikgenre än den van-
liga är också roligt.

Mässa för många 
utmanar oss till båda 
delarna.

I slutet av mars ska Mässa 
för många framföras i Equ-
meniakyrkan, Älvängen. Vår 
tanke är att vi vill pröva att 
göra en mässa, en gudstjänst, 
som mer bygger på sång och 
musik än det talade ordet. 

Vad är Mässa för många? 
Det är tio sånger som bild-
ar stommen i gudstjänsten. 
I ordet många ryms mycket. 
Det kan gälla många åldrar, 

många musikstilar, många 
sinnen, många olikheter. Det 
är mycket musik och många 
sånger, men sparsmakat med 
det talade ordet.

Mässa för många är skri-
ven i tro på

• Sångens bärande kraft 
– det mesta i mässan sjungs. 
Det pratade ordet får ge 
plats åt det sjungna.

• Gemenskapens kraft – 
det mesta i mässan sjungs 
gemensamt. 

• Olikheternas kraft – vi 
kommer från olika håll, med 
olika minnen, olika åldrar. 

Kvinnor och män, ovana 
och vana. Små och stora. 
Många olika musikstilar.

En projektkör kommer 
att förbereda sig inför mäss-
san. Alla som vill kan vara 

med i kören som övar fem 
torsdagar innan. Kör och 
solister sjunger både i stäm-
mor och unisont, men gör 
det som försångare för att få 
alla i gudstjänsten att sjunga 
med så mycket man kan och 
vill.   Man skulle kunna säga 
att det är en allsångsmässa 
med kör och solister som 
försångare. Allt i en härlig 
blandning av folklighet och 
helighet, innerlighet och 
tydlighet, hängivenhet och 
tveksamhet, stillhet och rör-
lighet. Vem som vill kan vara 
med och sjunga, ung som 
äldre. Musiken är inte svår. 
Texterna berör. 

Mässan rymmer alltså 
också flera musikstilar – 
visa, blues, reggae, gospel, 
bossanova. Vi ger oss i kast 

med dessa stilar vägledda av 
bandet ”The Groove” – fyra 
väl samspelade musiker med 
stor repertoar och erfaren-
het. Allt är väl dukat för ett 
roligt sångäventyr.

– Vi ser fram emot det-
ta i kören, det är roligt att 
jobba med alla åldrar, barn 
och vuxna! Vi hoppas att det 
finns fler som vill komma 
och göra projektkören stor, 
säger Lis-Beth Engström, 
körledare och projektansva-
rig.

Mässan framfördes första 
gången 2011 och är skriven 
av Jan Mattson, musiker 
och pastor i Equmeniakyr-
kan, känd som upphovsma-
kare till sången ”Jag tror på 
en Gud”.

I slutet av mars ska Mässa för många framföras i Equmeniakyrkan, Älvängen.  

Körprojekt i Equmeniakyrkan – ”Mässa för många”
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