
Hej!

”Mässa för många” har nu firats flera gånger i olika sammanhang – bl.a. 

Betlehemskyrkan i Göteborg, Stengårdhults kyrka i Öreryd, Växjö Missionskyrka, 

Voxtorpskyrka. Den är inspelad på cd och finns på noter. Nu är den även inspelad för 
Tv-gudstjänst som sänds den 30 september 10.00.

Jag är glad för sångerna och blir ännu gladare om fler vill fira ”Mässa för många”.

Vad är ”Mässa för många”?

Det är 10 sånger som bildar stommen i hela liturgin. Förberedda körer och solister 
sjunger både i stämmor och unisont, men gör det som försångare för att få alla att 
sjunga med så mycket man vill. Man skulle kunna säga att det är en AllsångsMässa med 

körer och solister som försångare.
Sångerna är förhållandevis enkla. De flesta har körsättning för tre eller fyrstämmig kör. 
Flera av solistrollerna är tänkta för barn. 
Mässan rymmer flera musikstilar – Visa, blues, reggea, gospel, bossanova. 

I ordet många ryms mycket. Det kan gälla många åldrar, många musikstilar, många 
sinnen, många olikheter. Blir det en blandning av flera olikheter har mycket hänt som 

funnits i förhoppningen runt mässan.
Det är mycket musik och många sånger, men sparsmakat med det talade ordet.  

Jag uppmuntrar de som vill fira mässan att förbereda och göra den tillsammans med 

något sammanhang som har andra traditioner. Kanske en Missionskyrka bjuder in en 

Pingstkyrka, eller Svenska kyrkans församling bjuder in en idrottsförening. Sångerna kan 
ofta passera gränser som vi inte ens visste fanns.

Intressant? 
Alla sångerna finns på noter och finns inspelade på en CD. Det kan vara en början att 
lyssna och själv spela och fundera på om det kan passa. Du får alla noterna och en Cd 
för 100:-.
Sedan kan olika vägar väljas:



Ni kan köpa kopieringsrätten för sångerna och kopierar, övar och framför mässan på det 
sätt som passar er.

Eller kommer jag och bidrar med det jag kan. Då tar jag ett arvode, men då ingår 
noterna i det priset.

Eller är jag med i starten. Introducerar, berättar, sjunger igenom sångerna med er. Sedan 

gör ni resten själva.

Och nu?

Allt går ju inte att få med i ett sånt här brev. Hör av dig med frågor, synpunkter, 
beställningar …
Jag bifogar två sånger med olika stilar för att något mer berätta om Mässa för många.
Läs gärna mer på www.janmattsson.se Där står lite om mig och vad jag sysslar med. 

Eller också hör ni av er direkt via mejl, eller telefonen. Så hoppas jag vi hittar varandra 
på något sätt.

Välkomna att höra av er!

Jan Mattsson
0730 362676
jan.mattsson@smf.se

http://www.janmattsson.se/

