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Riktlinje för uppspelning av inspelad musik  
vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. 
 

Våra gudstjänster skall präglas av att vi tillsammans i vår gemenskap, i ord och handling talar 

tydligt om Jesus, utifrån grundvärderingarna öppenhet, omsorg och fördjupning.  

Gudstjänster är möten människor emellan och mellan människa och Gud där människor 

välsignas, där vi tackar Gud för livet och för hoppet om att ingen människa, vare sig vi lever 

eller dör, lämnas ensam. Gud är alltid med oss.  

Musik är ett av de sätt som vi människor kommunicerar med och som även kan förmedla 

erfarenheter om såväl Gud som det mänskliga livet. Utifrån detta ska  

 musik ha en framträdande plats i våra gudstjänster 

 musik framföras på ett levande sätt efter genomtänkta val, samt 

 all musik som inte förknippas med ett budskap som är motstridigt evangeliet och 

kyrkans tro, eller som kränker kyrkorummets helgd, välkomnas.  

Sandhult-Bredareds församling premierar därför levande framförd musik av musiker och 

sångare på plats, och, där det är möjligt, uppmuntrar till ett gemensamt musikskapande med 

alla närvarande. I alla våra gudstjänstformer förväntas det finnas sådan musik.  

Av pastorala skäl finns dock möjlighet, då enskilda personer så önskar särskilt, t ex anhöriga vid 

en begravning, att tidigare nämnda musik kompletteras med uppspelning av inspelad musik. 

Då detta inte är något som förutsätts i gudstjänstformerna i sig, sker detta som individuella 

initiativ, likt andra individuella och ideella insatser i vår verksamhet, som kompletterar den 

form som regleras i kyrkohandboken.  

Detta möjliggörs utifrån att vi som kyrka möter människor med öppenhet och omsorg, och 

personliga önskningar kan fördjupa förståelsen av och tacksamheten för livets gåva, hopp och 

förutsättningar. Uppspelningen sker alltså inte på församlingens initiativ och ansvar. 

Kyrkornas ljudanläggningar står till förfogande med stöd av närvarande medarbetare, men 

initiativ och genomförande är den enskildes ansvar.  

Endast laglig musik får framföras, vilket innebär musik som är personligen inköpt, och skall 

användas för personligt bruk. Streamad musik är inte lämplig eller tillåten i våra kyrkor.  

Exempelvis kan musik på fysiska format i originalutgåvor användas eller inköpa digitala filer.  
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