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Hungriga tillbedjare
finner Gud
Hungriga tillbedjare
finner Gud
Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi
dagligen matas med budskapet att det vi
har inte är tillräckligt, vi behöver nåt
mer för att bli riktigt tillfredställda.
Trots att den gamla TV fungerar ut-
märkt så utlovas en ”häftigare upplevel-
se” om vi byter till en wide-screen TV,
gärna med en hembioanläggning till.
Även om det delvis stämmer, en bra film
eller en häftig musikvideo gör sig bättre
på en TV med utmärkt bild och ljud, så
utmanas ständigt vår förnöjsamhet och
tacksamhet och vår sinnesfrid störs av en
diffus känsla av att vara otillfredsställd.

Nu är problemet inte om vi skaffar oss
en ny TV eller inte, utan att vi tar med
oss samma tänkande in i Församlingen.
”Vi måste lära oss att ta av våra ”kon-
sumtionsglasögon” när vi träder in i våra
kyrkor… för när vi kommer för att tillbe
handlar det inte om oss, vår smak, vår
rätt till tillfredställelse” säger Sverigeak-
tuella sångaren Derek Webb i en webb-
publicerad artikel1. ”Församlingen var
tänkt att utgöra en sann motkultur. Inte
vara en subkultur, byggd på konsum-
tionssamhällets spelregler som tar sina
”cues” (läs signaler) från dagens pop kul-
tur. Derek Webb har något viktigt att
säga. Det är inte alltid ett populärt bud-
skap men det ödet delar han med andra
profetröster genom kyrkans historia. Ib-
land känns profeternas budskap lika att-
raktivt som en hink med kallt vatten
över huvudet men får det bara oss att

vakna till så är det värt obehaget. När vi
betraktar Församlingen med våra ”kon-
sumtionsglasögon” på så värderar vi den
utifrån en konsuments perspektiv. Lov-
sången blir en vara, predikan en pro-
dukt. Och om det inte passar så byter vi
till nåt (läs församling) som bättre till-
fredställer vårt behov.

Församlingens trefaldiga syfte är att
betjäna Gud (i tillbedjan genom lovpris-
ning, lovsång etc.), att betjäna de troen-
de (med undervisning, uppbyggelse, ge-
menskap etc.) och att betjäna världen
med evangelium och barmhärtighet. Att
få stå sida vid sida och lovsjunga Gud är
nåt vi är skapade till. Det finns en poäng
i att vi just står tillsammans.‘”How won-
derful. How beautiful when brothers
and sisters get along”2. En av Guds in-
tentioner med församlingen är att vi ska
få uppleva äkta relationer, både till Gud
och till våra medmänniskor. Det gör ont
i mig när jag hör att lovsången blir en
stridsfråga som i sämsta fall skapar mot-
sättningar och oförsonlighet.3 Och det
blir den när vi kommer till kyrkan som
konsumenter. Salig är den som lovsjung-
er oavsett sångval och musikstil. Stil och
variation är inget fel i sig, tvärtom, till-
bedjan berikas av mångfald men det är
vår individualism som leder oss fel. Till-
bedjans centrum är Jesus Kristus! Kom-
mer vi för Hans skull eller för vår egen
skull? Blir vi uttråkade om det är ” fel”
sånger? ”Hungriga tillbedjare finner

Gud” säger Andy Park4. Får mig att tän-
ka på nåt min mamma brukade säga när
jag var barn. Hon sa att ”hungern är
bästa kryddan”. Ett ordstäv från en his-
toria om en bortskämd prinsessa som
bara åt godis och glass och var allmänt
odräglig. Gröt var det värsta hon visste.
Men så en dag gick hon vilse och kom
till en stuga långt in i skogen. Hon väg-
rade äta gröten som serverades men till
slut tvingade hungern henne att äta och
se – det smakade bra.

När vi kommer som konsumenter in-
för Gud är vi som små odrägliga prinsar
och prinsessor. Insikten att det är stor
nåd att vi ens får nalkas honom klingar
tunt inför våra egoistiska motiv. Gud
hjälpe oss att få känna äkta hunger – inte
efter den häftigaste lovsången - utan ef-
ter Gud själv och hans helande, mättan-
de närvaro. Det är märkligt men sant att
när vi har vår ögon fästa på honom så
”smälter alla ting, runtomkring, bort
som snö, i ljuset av Hans ära och glans”5

Lars Petersson driver företaget David Media AB
där lovsångsabonnemanget Davids Hjärta ingår.
Lasse bor sedan 1999 i Umeå  tillsammans
med hustrun Sara och tre hemmavarande barn
och arbetar som pastor i Umeå Vineyard.

1 Lets just give people Jesus av Robin Parrish.
www.cmcentral.com/interviews/241.html

2 Ps 133:1. The Message av Eugene H Peterson, Navpress
3 Det finns massor av bra undervisning och tips i ämnet

men till det återkommer vi en annan gång
4 Amerikansk låtskrivare och lovsångsledare
5 rad ur ”Fäst dina ögon på Jesus. Helen Hemmel
© Singspiration



4

Med Davids Hjärta abonnemang nummer 2,
2002 kom församlingen Charisma från Höör
i Skåne ut med sin debut-CD ”Tro”. Nu är
de tillbaka med ett ännu färgstarkare och
lite tuffare album. Denna gång liveinspelad
i deras församling. Tidningen LOVSÅNG
ställde några frågor till Erika Möller som
är en av de drivande i projektet:

Berätta lite om vilka ni är och för-
samlingen Charisma för den oinvigde:

- Vi är ett gäng passionerade lovsång-
are som bygger lovsångarbete i Skåne.
Vi tror på kraften i lovsången och det
vapen den är i striden för Guds rikes
utbredande. Charisma är en pingstför-
samling med bas i hjärtat av Skåne -
Höör. En församling som satsar på
cell, celebration och församlingsplan-
tering. Våra celebrations är till stor del
präglade av vårt musikarbete
charisma.music, som bygger mycket på
passionerad och hängiven lovsång.

Berätta lite om skivan, vilka har
skrivit sångerna m.m.:

- Skivan har tillkommit genom ett sam-
arbete mellan oss, vår producent Björn
Klingvall och David Media. Eftersom
lovsången har så stor plats i vår för-
samling och genom att det ständigt
skrivs nya sånger, ser vi det naturligt
att dela med oss av det vi har till resten
av landet. Den är en liveinspelning av
våra egna sånger. Sångerna är skrivna
av våra lovsångsledare eller andra som

är engagerade i charisma.music. En
av våra pastorer har faktiskt också
bidragit likaså vår producent. Två
av låtarna är översättningar.

Själva inspelningsdagen höll vi
till på Europaporten i Malmö. Vi
passade på att ha en hel dag med
undervisning i lovsång och låtskri-
vande. Lars Petersson från David
Media och vår lovsångspastor

Camilla Olsson stod för undervis-
ningen. Vi samlade ca 120 perso-
ner på dagen.
På kvällen hade vi en stor lovsångkon-
sert med sammanlagt ca 80 pers på scen
och 500 i salongen som hängav sig i
lovsång till vår frälsare - Jesus. En fan-
tastisk dag!

Berätta om någon eller några av
sångernas tillkomst:

- ”Helig Ande kom” är en sång som
verkligen fötts mitt i församlingen.
Den kom till på en bönekväll i kyrkan.

Passionerade
lovsångare som
bygger i Skåne

LEDARE-
LEDARE
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 ”Ärlighet
varar
längst...”

Ålder: 26 år

Bor: Malmö

Intressen: Musik, familjen, mat-
lagning och bak

Familj: Gift med Emanuel,
dotter Hanna 4 år

Favoritmat: Kyckling

Läser
just nu: ”Lämnad kvar” -serien

Favorit-
Instrument: Sången är ett fantastiskt

instrument

Lyssnar på: Carola. Mycket lovsång,
gärna Hillsong och
Chris Tomlin

Kort om Erika

Refrängen till ”Du gick till korset”
kom till helt enkelt en vanlig sommar-
dag på stranden. De flesta har suttit
hemma och skrivit på olika sätt. Vi har
presenterat vårt material, gett feed-

back och hjälpt varandra på
olika sätt. Mycket har också
skett i samarbete med vår
producent Björn Klingvall.

Vad hoppas ni med
skivan?

- Framför allt vill vi upphö-
ja Kung Jesus och prokla-
mera Hans namn. Men vi
hoppas också att skivan ska
bidra till att människor får

möta Gud och att människor som inte
känner Jesus skall bli berörda av Hans
kraft och få ge sina liv till honom. En
del av vår vision är att betjäna landet
med nya lovsånger. Vi skriver ständigt

nytt material och tror att det vi har är
något som församlingar över hela lan-
det kan använda i sitt lovsångsarbete.
Att sångerna får dra ner Guds härlig-
het över människor och föra dem in i
ett starkare liv med Gud så att vi kan
bli ett folk som hängivet lovsjunger
Gud i vår tid.

Vi hoppas också att andra kristna vågar
ta sina gåvor på allvar och börjar skriva
nya sånger.

Vad skiljer och/eller liknar denna
skiva från er förra?

- Stuket på flera av låtarna är väl lite
”tuffare”. Lite mer livekänsla denna
gången då vi tycker att lovsång är bäst
live. Den feta blåssektionen har besku-
rits något - vi har kvar en saxofon. Det
är fler lovsångsledare inblandade och
Camilla Olsson är inte med alls. Hon
har istället gjort ett fantastiskt arbete
som projektledare och visionär för ski-
van.  Likheten ligger i ”lovsångkon-
sertsupplägget”. Vi vill inte bara pre-
sentera 12 nya lovsånger utan ge en
hel skiva som man själv kan vara med
och prisa Gud till. Det finns utrymme
för flöde och spontansång.
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Jag har förmånen att få vara pastor i en församling där lovsången inte är en stridsfråga eller varit orsak till diskussioner. Den friheten
och det utrymme som har skapats för lovsång och tillbedjan har varit fantastisk att få ta del av. I en pionjär kontext som Charisma har
lovsången varit en motor i församlingen som varit helt avgörande för församlingens utveckling.
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Som pionjär behöver du ständigt tanka
in Guds härlighet och kärlek genom
lovsången mitt i många utmanade och
ibland pressande situationer.

Det är där, i Hans närhet, som ener-
gin börjar flöda genom mig på nytt, det
dammiga och förvirrade blir rent och
klart och jag börjar se mitt liv och tjänst
utifrån Jesu perspektiv. Miljöer av lov-
sång och tillbedjan är fantastiska till-
växtplatser för Guds folk och den kyrka
som lyckas etablera dynamisk lovsång
mitt i sin möteskultur har stora möjlig-
heter att växa.

”Och när jag har blivit upphöjd från jor-
den skall jag dra alla till mig.” Joh 12:32
Att leda en lovsjungande församling är
ändå en utmaning. Den äkta lovsångens
fiende är och kommer alltid att vara
slentrian, slarv och oengagerat framfö-
rande.

Lovsång utvecklas alltid

Att lyckas etablera något är inget slut-
mål i sig. Det finns inbyggt i lovsången
att vilja utveckla sig hela tiden. Varför ?
Därför att djupast sett handlar det om
relation mer än en form eller stilfråga.
All form av tillbedjan till Gud, vare sig
det är med musik eller utan, är ett ut-
tryck för kärlek och glädje till Jesus.
Det märkliga är att det blir en tvåvägs-
kommunikation mellan mig och Gud.

Alla relationer som inte har engage-
mang och respekt löper risk att deval-
veras och tappa sin spänst och spän-
ning. Därför är det enormt viktigt att vi
hela tiden söker att gå vidare i vår öns-
kan att hylla, beundra och intimt umgås
med vår skapare och Gud.

Jag skulle vilja ge dig några tips hur
du lyfter lovsången i din församling till
nya höjder:

1. Det handlar om Pastorn

Om inte församlingens pastor har en
passion för att tillbe och lovsjunga Gud
är det svårt att ta lovsången in i en ny
dimension. Pastorn behöver självklart
inte vara lovsångsledare eller musiker
men han behöver äga ett lovsjungande
hjärta till Gud.

Välsignad är den församling vars pas-
tor även är öppen för lovsånger som är
födda efter 70, 80 och 90 talets våg av
nya låtar.

Min personliga tro är att Gud föder
nya sånger lokalt i församlingar över
hela världen med ett primärt syfte, att
hålla tillbedjanstonen ständigt fräsch
och aktuell. Det motsäger inte att an-
vända äldre lovsånger utan ska ses som
ett komplement och en krydda som ger
mer smak åt Gudstjänsterna.

Be mycket för din Pastor att Han el-
ler Hon har sitt hjärta i ständig upp-
koppling med Gud genom tillbedjan.

2. Det handlar om möteskultur och
excellens

Att ständigt, som ledare och pastor, mo-
tivera lovsångare och gudstjänstbesökare
vem det är vi sjunger till. En vän berät-
tade hur han blev berörd när han såg
den nya filmen ”Konungens återkomst”.
Vi får aldrig förlora uppenbarelsen om
vår Kung som betalat en högt pris för
vår frälsning. Ju klarare vi ser det, desto
mer vill vi göra vårt yttersta för att visa
vår respekt inför honom. Det ger utslag
i förberedelser, hållning och passion.

3. Det handlar om det profetiska

Jag tror att möten ska vara planerade av
ett team eller mötesledare med en klar
målsättning att börja vid utsatt tid och
sluta när det är som bäst. Lovsången bör

ha ett visst utrymme räknat i minuter.

Det är inte alltid säker att lovsången
blir bra bara för att man har mycket tid
på sig. Förhoppningsvis behöver inte
församlingen någon längre startsträcka
för att hinna komma inför tronen efter
en eller ett par lovsånger. Det är inte
längden som avgör utan innehållet.

Vill ändå poängtera att det finns en
styrka i det profetiskt spontana. Jag tror
att det vid vissa tillfällen, när Guds ande
ger klara signaler, är viktigt att ge utrym-
me för det profetiska i lovsången.Ibland
kan det uttrycka sig i en förändring i låt-
upplägget. Ibland genom att lovsångs-
teamet leder mötesdeltagarna in i en
unison spontan sång till Herren, det vi
brukar kalla för ” att flöda med Anden”.
Ibland kan det få framföras klockrena
profetiska hälsningar genom sången.

Här behövs verklig teamkänsla mellan
mötesledaren, pastorn och lovsångledare
för att föra mötet in på nya höjder. Det
profetiska utrymmet kommer att ge en
extra dimension i lovsången som berör.

Det står i Joh 4 : 23 ” sanna tillbedjare
skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty
sådana tillbedjare vill Fadern ha.” Gud
vill ha något. Passionerad, äkta lovsång
som är född i din relation med honom är
vad han vill ha.  Ibland har jag undrat
vad som händer när han finner det han
söker ? Min övertygelse är att när Fa-
dern finner det han letar efter berörs
även Hans hjärta och Han kan inget an-
nat än att ge respons. Han gör det på sitt
underbara sätt. Genom Ande och liv.

Anders Olsson är 37 år och bördig norrlänning.
Sedan 1999 är han föreståndare i pionjärförsam-
lingen Charisma (Pingströrelsen) i Höör i Skåne.
Anders är gift med Camilla (välkänd lovsångspas-
tor) och tillsammans har de tre barn:  sonen Lukas
(3 år) samt tvillingarna Ebba och Deborah (1 år)

Att leda en lovsjungande
församling in i nästa nivå

UNDERVISNING



NH: Det är oerhört viktigt att hjälpa
våra 10 – 12 åringar att hitta en person-
lig erfarenhet av Gud. Har man en så-
dan upplevelse under de åren är chan-
sen mycket större att det andliga
intresset överlever den stormiga tonår-
en. Det är just i denna ålder (10-12 år)
som vi utvecklar vårt abstrakta tänkan-
de. Då kan man bättre än tidigare ta till
sig verkligheten omkring korsets kraft.
Tyvärr ser vi fortfarande en sorglig sta-
tistik i västvärlden som avslöjar en
enorm utvandring från kyrkans verk-
samhet av människor i 14 – 16 års ålder.
Om vi som leder barnen har fokus på
Jesus – då står han för djupet! Men om
vi inte pekar på Jesus – tja, då finns ju
risken att man mycket tidigt gör män-
niskor immuna mot kyrkan.

Den som lyssnat till Niklas Hallmans
material eller mött honom vet att han
ofta lyfter fram Gud som vår Far.
Varför är det så viktigt?

NH: Jag tror att Fadern känner sig
djupt kränkt och sårad över att faders-
bilden i vårt samhälle har blivit så för-
vrängd för många barn idag. Ett av Je-
sus viktigaste uppdrag var att
uppenbara för oss att Gud är våran Far.
Många av himlens hemligheter blir till-

gängliga för oss först när vi ödmjukar
oss, blir som ett barn, helt beroende av
en god Fars omsorg.

Hur kan lovsång ena och inte splittra
sammanhang/generationer?

NH: Även om vi inte förstår det musi-
kaliska uttryckssättet ibland, måste vi
lära oss att lyssna med hjärtat och kän-
na igen anden. Då kan vi ärligt lov-
sjunga tillsammans.

Den stora skillnaden är många gång-
er våra attityder i lovsången. Vi vuxna
har en sällsam förmåga att uppträda re-
ligiöst och saknar ofta de rätta motiven
i vår lovsång. Det är mycket enklare att
avgöra om ett barn hänger sig från sitt
hjärta. Jag tror att det är det vackraste
som finns! Jesus själv hänvisade till
psalm 8:3 och talade om att barnens
lovsång är en makt som förmår att tysta
fienden.

När vuxna lovsjunger Gud kan fien-
den ha många åsikter och argument
mot vårt engagemang. Men när barn
har fått en uppenbarelse av vem Gud är
och tillber honom finns det inget som
fienden kan säga.

I mötet med Niklas Hallman märks
det att man samtalar med en man med

drömmar och med en förväntan på
både framtiden och Gud. Inte minst
utifrån att han själv formulerar sina svar
i frågor som bubblar av tro och längtan
efter att Guds närvaro ska öka och
prägla våra sammanhang mer.

NH: Jag önskar att vi ännu mer kan
hitta den sanna svenska lovsången. Vad
skall bli vårat bidrag framför tronen i
himlen? Vad var Guds tanke för vår
kultur när han skapade detta vackra
land? Jag känner till ytterst få platser i
Sverige där det finns en lovsjungande
församling. Trots att många ledare idag
bejakar lovsångens betydelse och kan-
ske till och med formulerar det som en
värdering i församlingens visionsbe-
skrivning, så är den stora delen av deras
församling tysta.

Detta är en stor utmaning för alla
lovsångsledare. Hur kan vi bli mer äkta
och närvarande framför församlingen?
Hur lockar vi fram den himmelska
sången som dånar med samma styrka
som bruset av stora vatten? Det måste
finnas en smörjelse, en nyckel för lov-
sångsledare att inkludera ALLA i lov-
prisningen!

Han fortsätter:

Jag önskar att min största drivkraft

Gud delar sitt hjärta med
den som tar sig tid att lyssna
Att träffa personer med glöd och passion för det som dom sysslar med är alltid berikande, på något sätt smittas man. Oavsett om man
har samma drömmar eller inte så berörs man av det dom delar och det sätter fart på ens egen kreativitet. En ung man som har denna
förmåga att tända andra är Niklas Hallman. Född, uppvuxen och rotad i Jönköping gav han sig iväg till Köpenhamn -94. Där studerade
han två år vid University of the Nations och där växte en dröm fram att se kyrkor fullsatta av barn som hoppande, dansande och
sjungande lovprisar Jesus. Åter i Sverige startade han två år senare Vilket Liv och har sedan dess rest runt i vårt land för att leda
barn, familjer och församlingar i bön och lovsång.
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PROFILEN: NIKLAS HALLMAN



varje dag skulle vara Guds välbehag!
Det är ett fantastiskt ord – välbehag. Så
ofta jag kommer ihåg vill jag börja min
dag eller börja mina projekt med frågan
”Hur kan jag glädja ditt hjärta idag,
Gud”? Det är en underbar upptäckt att
Gud faktiskt talar till oss – mycket kon-
kret. Han ger oss tankar, drömmar, han
delar sitt hjärta med den som tar sig tid
att lyssna. Just nu njuter jag själv mest
av instrumental lovsång. Genom att
”bara vara” och ta del av den musiken
förs jag in i en oerhörd intimitet och
tillbedjan av Herren.

Vad har du för personliga föredömen?

NH: Genom min tjänst har jag alltid
varit och kommer alltid att vara inspire-
rad av Marina Andersson. Hon är min
första mentor och vägledare och har i
flera år arbetat utifrån pingstkyrkan i
Jönköping.

Genom de två tidigare produktioner
från Vilket Liv har Niklas Hallmans
musik varit till stor glädje för stora och
små och hösten -03 var det dags igen.
600 barn, tonåringar och deras ledare
fyllde Sävsjö konserthus. Uppbackade
av duktiga musiker, blåssektion och
smakfulla och varierande arrangemang

spelades Vilket Livs live-platta ”SE” in.

NH: När jag sökte Gud för budska-
pet i produktionen blev jag fascinerad
av bibelversarna som beskriver hur
Guds ögon ständigt sveper fram över
jorden som väldiga satteliter för att
söka efter ett hängivet hjärta. Vilken
svindlande tanke att en liten människa
kan förmå dessa ögon att stanna upp
och dröja sig kvar över mig...

Gud söker efter vänner idag, någon
som han kan dela sitt hjärta med och
SE cd:n vill inspirera till ett hängivet
rop efter Guds närhet på plats efter
plats över hela vårt land. Ensam är inte
stark och Niklas omger sig med flera
duktiga medarbetare. En av dom är
Jon-Anders Marthinussen, en man med
rötterna i William Booths Frälsningsar-
mén och som likt William själv för-
vandlar ”världens” musik till lovsång.

Berätta om ditt samarbete med Jon-
Anders Marthinussen.

NH: Jon-Anders och jag har samarbe-
tat i sju år. Jag skriver oftast texten samt
initierar en melodi. Ofta har jag en idé
om ljudet i ett arrangemang, men sak-
nar kunskap och utrustning för att ta
fram det. Jon-Anders har en oerhörd

Bor: För närvarande på Hawaii

Intressen: Musik, sport, inredning
och mat

Familj: Patricia och en fyraårig
dotter som heter Ida

Äter helst: Något jag aldrig testat
förut

Senast.
lästa bok: Foreign to familiar av

Sara A Lanier
Lyssnar

helst på: Steven C Chapman och
instrumental lovsång

Tre saker
du inte kan

vara utan: Penna, bibel, glasögon

Kort om Niklas

”Jesus tog barnen på väldigt stort allvar. Han förklarade att det vore bättre för den som förleder en av hans minsta att
kastas på havets botten med en kvarnsten runt halsen... Om Jesus fördömer detta brott så hårt – vilka välsignelser vill han
då inte förlösa över dem som leder dessa minsta rätt!”

Niklas Hallman

”Jesus tog barnen på väldigt stort allvar. Han förklarade att det vore bättre för den som förleder en av hans minsta att
kastas på havets botten med en kvarnsten runt halsen... Om Jesus fördömer detta brott så hårt – vilka välsignelser vill han
då inte förlösa över dem som leder dessa minsta rätt!”

Niklas Hallman

9

smörjelse, kreativitet och fantasi för att
arrangera. Han har en genuin längtan
att tonerna skall bära med sig uppenba-
relse och läkedom.

Hur kommer dina sånger till?

NH: Det är angeläget för mig att skriva
sånger med en profetisk känsla, med ett
tilltal från Gud. Det kan handla om två,
tre ord som återkommer i mina tankar
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och som jag idisslar bakom ratten i bi-
len, under en promenad eller en cykel-
tur, sen dyker rytmen och tonerna upp.

När jag har denna kärna av budskap
och melodi plockar jag fram ett tomt
papper och kladdar och mejslar för att
förklara och förstärka budskapet. Den-
na process kan ta lång tid och kräver
inspiration och avsatt tid.

När min sång känns färdig gör jag en
mycket enkel inspelning och skickar till
Jon-Anders. Ibland har jag en mycket
bestämd och klar åsikt om hur sången
skall låta, men oftast har han total frihet
att med sin kunskap och kreativitet fär-
ga och redigera takter och toner så att
sången blir mer hel.

Dom ösiga låtarna på SE-skivan
spänner över många olika musikstilar,
allt från latinorytmer och nordiska ton-
gångar till österländska harmonier i ar-
rangemangen.

Berätta något om tankarna runt
denna variation?

NH: Det finns inga tankar runt denna
variation! Förmodligen medför det en
stor frustration för en och annan finli-
rar musiker som tar del av vår musik.
För mig är det viktigast att skriva och
sjunga sånger som är roliga, härliga och
går bra att hoppa till!

Detta halvår är Niklas och hans fru
Patricia på Hawaii och gör en DTS på
en UMU-bas och om ett år skall dom
avskiljas som nationella ledare för
King’s Kids Sverige. Det kommer att
ske under King´s Kids europeiska ledar-
konferens i Kiev.

NH: Vi är redo att ge vår nästa tio
års period för detta arbete. Vår nuva-
rande utbildning syftar till att förbereda
oss för detta. Redan idag sorterar Vilket
Liv som en del av King’s Kids Sverige.

Några tankar hänger kvar efter mötet
med Niklas Hallman. Dels hans enkel-
het och förmåga att vara vuxen men
ändå barn, att förena ett stort djup och
närhet till Gud med ett liv som är ”ro-
ligt, härligt och går bra att hoppa till.”

Sen drömmer han om mer och sitter
inte och tycker att han gjort sitt. Det
känns fräscht och lockande och som
han själv sa: ”Gud delar sitt hjärta med
den som tar sig tid att lyssna!”

Text: Rickard Sundström
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som min favorit (just nu). Den beskri-
ver verkligheten kring döden när livet
är så skört. Lamont Hiebert står som
sångare och författare av de flesta tex-
terna och musiken har han gjort med
några co writers.  Vissa av sångerna
har verkligen förmåga att ta sig ut ur
högtalarna och gripa tag i en, andra
kanske kommer fram senare. Men
som helhet håller detta bra.      MM

YFRIDAY

Revolution

Survivor

Texter utan socker, köptvång för rock-
ers! Engelsk storslagen rockn´roll så

Fortsättning från sid 14

det stänker om det, med riktigt roliga
texter! Man går igång direkt! ”Love is
the drug I´m feeling, Love is the drug
I´m dealing, Love is what the world is
needing” är det första du möter när
du kommer till refrängen på första lå-
ten Rise.

Måste säga med stort tydlighet att
detta är otroligt fräscht trots att språ-
ket säkert får en del av oss att sätta
kaffet i halsen. Men det är just detta
som fångar mig.

Det här är texter utan socker men med
salt och övertygelse: Allt eller inget,
nu är det allvar, liv eller död, passion
för Gud. Att skriva så här spikrakt
utan att skriva folk på näsan är en stor
gåva som YFRIDAY förvaltar med tro-
värdigheten i behåll. Musikaliskt låter

det här som en ”arena rock mutation”
mellan våra svenska Attention och
Kent! Tajt producerat med klassiskt
elgitarr sound som frontar allt. Sånga-
ren Ken Riley får mig faktiskt att
drömma mig tillbaks till John Bon
Jovi´s glansdagarna.

Ken sjunger fruktansvärt bra och med
en energi och övertygelse som får mig
att längta efter att få höra det här
bandet live! Tack snälla Survivor Re-
cords som vågar satsa så på något för
mig helt nytt vad det gäller texter och
sound! Köptvång för rockers!      MM

Avlyssnare: CO = Camilla Olsson, DR = Daniel
Röjås, MM = Mattias Martinsson

Notiser & nyheter
Heaven 2004
Den 21 aug. anordnas en stor celebration i Skövde under
namnet Heaven 2004. Bland de medverkande märks
bl a: 70-manna symfoniorkester, 120 trumpetare, Hillsong
London med Jonas Myrins team och Gary Clarke, Kings
Kids med Niklas Hallman, Anna Ekvall m fl, Lars Mörlid,
Peter Sandvall, Marcus Nielsen Band, Simon och Frank
Ådahl, Berit Simonsson och Hans Weichbrodt OAS-rörelsen

Nya hemsidor
Först vill vi påminna om vår hemsida, www.davidmedia.se,
som äntligen är uppe. Detta är bara början, vi har planer på
mycket mer men passa på att surfa runt och gör dig
hemmastad.

Webben är ett fantastiskt hjälpmedel, inte minst som en
resursbank. Det finns massor av spännande och fräscha
hemsidor för alla lovsångsvänner. Vi har tipsat om några i
tidigare nummer men det skadar inte att lyfta fram dessa
utmärkta hemsidor igen.

heartofworship.com Nya intressant hemsida under Matt
Redmans ledning. Massor av spännande läsning.

soulsurvivor.com Åhh…Soul Survivor. en favorit. “It’s
cooking” som en god vän brukar säga. Läs och bli hänförd,
inspirerad och ready to go!

passionforyourname.com En ny resurssajt kopplad till Soul
Survivor

vineyardmusic.com Gedigen sajt utav en av pionjärerna
inom modern lovsång.

worshiptogether.com Kanonsajt!

Vårens releaser
Det händer så mycket nytt och spännande på musikfronten
att det är hart när omöjligt att hänga med. Här kommer lite
tips på nyheter som är på G under våren:

Festival: Manchester. (Survivor) DVD från förra sommarens
stora festival i Manchester med 55 000 besökare.

Let the streets resound (Survivor) Dubbel-CD framtagen med
tanke på sommarens stora händelse i London, Soulinthecity
2004. Lovsånger som motiverar till mission.

Matt Redman/Facedown (Survivor) Nytt album från en av
den moderna lovsångens stora inspiratörer.

Soulsista (Survivor) Av kvinnor - för kvinnor som önskar gå
djupare med Gud.

Paul Baloche/Offering of love(Integrity) Ny skiva av mannen
som skrivit ”Öppna mitt hjärta för dig Gud”.

Tommy Walker/Make it glorius (Integrity) Passionerad
musikeress och lovsångsveteran som bl.a. skrivit ”Därför vi
prisar” som Bengt Johansson spelat in.

Michelle Williams/Do you know? (Sony)  Djupt troende
medlem av Destiny´s Child med nytt album.

Viola (David Media) Svenska Viola som medverkat på bl.a.
Koinoniaskivan samt på flera av Bengts skivor arbetar just
nu med en egen skiva som också blir nästa Davids hjärta-
skiva. Produceras av Paul Börjesson.

Fånga dagen (David Media) En skiva med instrumentala
lovsånger och hymner i tidlösa arrangemang.

Ropa till Gud 2 (arbetstitel) Uppföljaren till den oerhört
uppskattade Ropa till Gud. Innehåller ytterligare 30
lovsångsklassiker från de senaste 30 åren.
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Rickard Sundström är en av lovsångsledarena bakom senaste TMU-skivan ”Äran är Din”.
Han är en driven låtskrivare och hans sång ”Helig är vår Gud” används allt flitigare.
Rickard har hunnit med att arbeta som både pizzabagare och ungdomspastor men han
är sedan förra året huvudansvarig för lovsångslinjen på TMU:s bibelskola Livskraft.
Rickard är gift med Margaretha. Paret är bosatta i Jönköping och tillhör församlingen
Kungsporten i Huskvarna där även Margaretha arbetar som administratör.

SE – live

Niklas Hallman,

Jon-Anders

Marthinussen

Vilket Liv, Berghem,

Naxos, Erikshjälpen

För alla som vill
lovsjunga på svenska
Niklas Hallman och Vilket Liv blir mer
och mer ett känt begrepp i många för-
samlingar. Niklas Hallman har under
några år rest runt i Sverige med en
längtan att se barn och vuxna tillsam-
mans lovsjunga och prisa Jesus. För
ett par år sedan delade tonårstältet på
Torp tält med Vilket Liv och när vi kom
dit för att soundchecka pågick Vilket
Livmötet för fullt. Barn som lovsjöng,
barn i tårar som bad för varandra. Det-
ta gjorde starkt intryck på mig och det

Niklas gör fortsätter att beröra.

Se är Niklas tredje skiva. Kulturhuset
i Sävsjö fylldes till sista plats och 600
barn, tonåringar och deras ledare lov-
prisar Jesus tillsammans med ett glatt
gäng musiker, där ibland en blåssek-
tion. Jon-Anders Marthinussen är ka-
pellmästare och har samarbetat med
Niklas i många år. Tillsammans skapar
dom glad, medryckande och rolig mu-
sik. Niklas är otroligt duktig på att
skriva texter som träffar rätt. Långt
från textrader vi är vana vid målar han
upp en lovsång som måste få vår him-
melske Fader att njuta.

Det finns nåt unikt i det Niklas Hall-
man gör och om du inte upptäckt ho-
nom tidigare är det hög tid.

Detta är lovsång för hela familjen! Inte
för krångligt för dom minsta och inte
det minsta barnsligt för dom största.

Enav de sångre jag fastnat för är in-
ledningsspåret ”Se”. En temasång för

hela plattan om att Gud söker efter
hängivna männskor, han söker och jag
vill att han ska se mig. Sen följer flera
svängiga och dansvänliga sånger.

Skivans första lugna sång ”Du valde
mitt hjärta” är vansinnigt bra. Texten
behandlar det obegripliga att Gud val-
de mitt hjärta som plats att finnas i,
inte ett palats, inte höjd över regnbå-
gen, inte en fjärran planet. Tacksam-
hetstår-varning utfärdas.

Niklas Hallman lyckas både med att
locka till lovsång och tillbedjan och
samtidigt undervisa och lära lyssnaren
något om Guds trofasthet, om Faderns
längtan efter sina barn, om möjlighe-
ten att höra Guds röst, om överlåtelse
och mycket mer.

Personligen tror jag att Niklas Hall-
man kommer att bli en sådan kille
som kommer att skriva sånger som
mina barnbarn kommer att lovsjunga
Gud till. Det innebär att han kommer
att hålla på ett tag, vilket jag tror, för
jag har inga barn ännu.

Offering of worship

Paul Baloche

Hosanna! Music

I fall
facedown!
Vissa sånger får nästan sitt eget liv,
dom flyger jorden runt, uppskattas av
alla och hittar hem. En man som varit
med om att skriva några sådana är
Paul Baloche.

Jag hade bara hört hans namn, men
inser när jag läser på fodralet att han
är upphovsman till, som den heter på
svenska, ”Öppna mitt hjärta” och
även ”Above all” (en av höjdpunkterna
på Michael W´s lovsångsplatta.) Paul
Baloche har hängt med ett tag och va-
rit med att forma och utveckla det vi
ibland sätter etiketten Lovsång på.
Paul har skrivit nästan alla spår, ib-
land med hjälp av sin fru Rita eller av
Don Moen och Lincoln Brewster. Att
dessa har haft ett finger med i spelet
gör ju inte att man blir direkt orolig.

Uppbackade av riktigt bra musiker
och sköna arrangemang skapas en
ljudmiljö som verkligen är behaglig.
Det spänner mellan uptemposånger

Rickard recencerar
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med mycket energi till ett antal sing-
er-songwritersånger med ett nära
akustiskt sound. Som den avdankade
trummis jag är tackar jag (stofilen?)
Carl Albrecht för hans sväng som sät-
ter sin prägel rent musikaliskt. Jag im-
poneras av Baloche´s förmåga att skri-
va texter som är riktigt ”smarta” och
välarbetade. Då lovsångsförfattande i
sina sämsta stunder bara blir en stap-
lad hög av religiösa fraser är detta
som balsam för öra och hjärta.

Vissa sånger har väldigt mycket text
och dessa kanske inte skulle fungera
i hemgruppen, men på en inspelning
fungerar det utmärkt. Det är oerhört
skönt att ta del av lovsånger som av-
slöjar att upphovsmannen vet vad
han pratar om och ännu viktigare;
han vet vem han sjunger om. Texter-
na vittnar om en djup Gudsrelation
och detta klätt i sånger fyller verkli-
gen sin funktion.

Bäst gillar jag t ex. ”Arise”, inled-
ningsspåret som ställer skåpet där det
ska stå! ”Without You” är ännu ett för-
sök att genom liknelser beskriva hur
lite man är utan Jesus. Att i detta
sammanhang välja metaforen ”Like a
wound without the pain” är inte helt
väntad. Väldigt bra sång!

”Taste and see”, ”All praise and ho-
nour” och “You are the One” är väl-
digt bra sånger. Inte minst när Rita
Baloche griper micken hittar skivan
några av sina toppar.

Det vilar något välbekant över denna
produktion, men detta blandas ut med
en fräschhet och en känsla av äkthet i
varje stavelse som skapar en helhet
som räcker långt.

Anthem of the Free

Soul Survivor 2003

Tim Hughes,

Matt Redman,

Martyn Layzell,

Vicky Beeching

Survivor Records

Med rötter ända till
1700 talet
Skivan är en smakbit av vad som hän-
de sommaren 2003 när obegripliga
22 000 personer fyllde några fält i

Somerset för att lovsjunga Gud. Soul
Survivor har tidigare gjort dessa kom-
binerade evangelisations/lovsångssats-
ningar, att inte bara göra det ena eller
andra utan man har hittat styrkan i
kombinationen. Dom såg runt tusen av
deltagarna ge sina liv till Jesus och
som titeln säger är plattan verkligen
en ”Anthem of the Free”.

Musikaliskt handlar det om ett sound
som känns igen från Soul Survivor:
Engelsk gitarrbaserad rock burna av
sköna stråk-padar i botten. Det sound
vi vant oss vid genom namn som Matt
Redman och Tim Hughes. Dom med-
verkar på skivan tillsammans med
bland andra Vicky Beeching och Mar-
tyn Layzell, en handfull passionerade
och duktiga lovsångsledare som ger
närvaro åt denna liveinspelning.

När det gäller sångerna tilltalas jag
mest av de lugnare och intimare spå-
ren. I´ve had questions” som vågar
ställa svåra frågor, men ändå mynnar
ut i en stark bekännelse som i strofen:
”I will praise You  When the tears fall,
still I will sing to You”.

Skivans tre sista spår är gripande bra.
Först ”Forever”; en Marty Sampson-
sång, alltså han Hillsongkillen. Vidare
”Facedown”; en stark och snygg sång
där Matt Redman ännu en gång inte
bara visar sin låtskrivarförmåga, men
visar med några få ord på ett teolo-
giskt djup som ibland ramlar ur våra
lovsångsfraser.

Skivans höjdpunkt, den avslutande ”I
can only imagine”. Detta är ingen ny
sång, men den har i sanning något.
Det är en beundransfull fundering om
hur det kommer att bli att möta Jesus,
att stå inför honom och tillbe i him-
len. Kan villigt erkänna att när jag
kom till denna refräng började tårarna
rinna.

”Will I sing Hallelujah – will I be able
to speak at all? I can only imagine…”

En annan intressant sak är mixen av
gammalt och nytt. Inledningsspåret
skrevs på 1700-talet, ”Amazing gra-
ce” och mitt på skivan hörs dom ofel-
bara rodhesklangerna som uppstart av
”Oh happy day.”

Jag vet att jag redan innan var såld för
vad Soul Survivor är och gör och jag
blev inte besviken!

FLER RECENSIONER
Lakewood live,

Cover the earth

Integrity

Från församlingen i Lakewood kom-
mer en  ny skiva, Cover the earth,
som sjuder av passion och glädje.

Deras förra skiva We speak to nations
kom ut för drygt ett år sedan och
mottogs med stor glädje av många
som älskar lovsång. Lakewood church
är just nu den snabbast växande för-
samlingen i USA med sina 30 000
medlemmar.

Lovsångsledarna Cindy  Cruse Rat-
cliff och Israel Houghton leder oss i
en tempofylld och praise-betonad lov-
sångskonsert med mycket gospel-in-
fluenser men även soul och disco-
känsla. Skivan innehåller 14 med-
ryckande spår med mycket bra texter
som backas upp av en stor kör och
välarbetade arrangemang. Bland de
lugna tillbedjans-sångerna finns två
gamla klassiker, Jesus, there is so-
mething about that name och How I
Love Jesus. Hög musikalisk klass präg-
lar skivan i alltifrån musikers insats till
soloinsatser. Soundet, passionen,
glädjen och hängivenheten känns igen
från deras förra skiva We speak to na-
tions. Skivan avslutas med en mäktig
proklamation i sången He lives som ut-
gör finalen på en mycket bra skiva! Jag
kan varmt rekommendera Lakewoodlive
till dig som längtar efter något nytt och
fräscht i din skivhylla!         CO

Kiss of heaven,

Darlene Zchech

INO Records

Från Hillsongs frontfigur och lovsångs-
pastor kommer en rykande färsk härlig
soloplatta. Som en sann Hillsong-vän
förväntade jag mig att få höra det Hill-
song-sound som deras live-plattor
präglas av, men blev överraskad av ett
popigare sound. Här kommer artisten
Darlene Zchech fram och skivan inne-
håller ett välbearbetat material av
både pop-låtar och lugn tillbedjan.
Skivans inledning Pray är en riktigt
bra låt som tom mina kräsna högsta-



dieelever gillade! En kärlekslåt till
mannen Mark fastnade jag dessutom
direkt för och även tolkningen av Gre-
at is Thy faithfulness. Två av hennes
gamla klassiker finns med på skivan,
den oförglömliga Shout to the lord och
Irresisteble.

För övrigt är det ett knippe nyskrivna
låtar av en duktig solist som utan tve-
kan har mycket att ge som soloartist.
Det är en skiva som växer ju mer man
lyssnar på den och som jag varmt re-
kommenderar, vare sig du är någon
hängiven Hillsongvän eller inte…

     CO

Ramiyah

Sony/Integrity

Ramiyah består av fyra unga kvinnor
som lovsjungit i Guds hus sedan
barnsben med rötterna förankrade i
gospeln. De levererar på sin nya skiva
en hip-hop-baserad ”soul-disco-gos-
pel” som rör sig i samma musikaliska
kvarter som Destinys Child och Mary
Mary. Med hjälp av producent-kollekti-
vet PAJAM som jobbat med artister
som N´Sync och BoysIIMen behöver
de inte många takter för att få mig att
i fantasin förflytta mig till ett trångt
dansgolv med basen vibrerande i mag-
trakten.

Det är helt enkelt svettigt, svängigt
och snyggt. Ramiyah vill nå den unga
generationen med evangeliet genom
att släppa loss sin gudagivna energi i
sång och dans, vilket jag tror att de
har goda förutsättningar att lyckas
med.

I det starka öppningsspåret Here we
go ropar de ut sin glädje över att stå
för sin kristna tro och uppmanar alla
som vill lyssna att låta sig smittas av
den glädje som aldrig vill ta slut.

I det lugnare spåret Waiting visar de
prov på sina röstresurser i en bön om
Herrens ingripande, en bön om fräls-
ning och befrielse till den Ende som
kan ge hopp i en hopplös värld!   DR
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Gotta Have Gospel!

Integrity

Trots att jag suttit på ett och annat
nattmöte i kyrkor och kapell och und-
rat om de entusiastiska gospelkörer-
nas outsinliga refränger aldrig ska ta
slut måste jag erkänna att min tvek-
samhet till gospel har fått sig en all-
varlig törn genom detta knippe hög-
oktaniga gospellåtar.

Dubbel-CD:n är uppdelad i två avdel-
ningar som ger en välgörande bredd
och variation. Den första avdelningen
”On the street” rymmer modernare
radioproducerad soulgospel med ar-
tister som Mary Mary, Kirk Franklin,
Trin-i-tee 5:7 och Cece Winans. Den
andra avdelningen kallas In the hou-
se och bjuder på gospel av mer tradi-
tionellt snitt med artister som Alvin
Slaughter, Kurt Carr, TD Jakes och
The Brooklyn Tabernacle Choir.

Mary Mary höjer sig över mängden i
den alldeles nya låten Dance, Dance,
Dance och Kirk Franklin bjuder på
stämningsfyllda vackra toner i den
stillsamma trösterika sången Don´t
worry.

Denna skiva är ett måste för alla gos-
pelälskare och erbjuder en bra intro-
duktion till den musikgenre som
inneburit så mycket glädje och inspi-
ration genom tiderna över hela vår
värld. Som bonus utöver skivans 28
låtar medföljer en DVD-skiva med
musikvideos och live-upptagningar
från bland andra Kirk Franklin, Mary
Mary och Trin-i-tee 5:7.            DR

Kathryn Scott -

Satisfy

Integrity

Kathryn Scott är kvinnan bakom den
mycket omtyckta lovsången Hungry
(Hungrig i Bengt Johansson översätt-
ning). Dessutom sjöng hon Breathe
på Vineyards skiva Hungry som idag
är ett begrepp med över 400 000
sålda ex. Denna hennes debut som
soloartist är inspelad på Nordirland
med lovsångsprofilen Brian Doerksen

som producent, vilken hon också
sjunger en duett tillsammans med.
Kathryns vackra luftiga sånger parat
med varma inbjudande texter skapar
en atmosfär av intim tillbedjan och
ger en öppning mitt i vardagen till att
förundras över Guds storhet och hans
närvaro. Hennes sånger sätter kursen
orubbligt mot Gud mitt i en rastlös
och förvirrad värld som har gått vilse. I
öppningsspåret Heaven is our home
menar hon att den som endast anat
en glimt av den kommande härlighe-
ten i vårt himmelska hem fylls av en
längtan att fullborda loppet genom att
leva sitt liv i uthållig tro.

Den tidigare nämnda sången Hungry
(Falling on my knees) visar hur Gud
ger den som funnit honom nåden att
finna honom mer och mer och att
hemligheten ligger i att vänta på Her-
ren. Hon gör också en personlig tolk-
ning av Matt Redmans Blessed be
your name. Det här är en riktigt, rik-
tigt bra skiva som också innehåller en
CD-rom del med noter och en intervju
med Kathryn.     DR

Ten Shekel Shirt

Risk

Vertical

Det här gänget ligger nog på min tio i
topp över ”konstiga band namn”. Dom
gör pop, bra gitarrpop. Någonstans i
gränslandet mellan Jars of Clay och
Creed puttrar killarna i Ten Shekel
Shirt på för fullt. Amerikansk och väl-
producerat, vackert och stämningsfullt
och ibland väldigt innerligt. Brent Mil-
ligan är producent och har skapat en
cool växling mellan larmande gitarrer
och snyggt stråk. Mycket njutbart! Det
här är ingen ”sing along” lovsångs-
platta med ”uppåt texter” utan mer en
skiva som funderar över skapelsen,
skaparen och tillbedjan av Sonen. Det
finns sånger med direkta lovsångstex-
ter typ Poorest King som har finstämd
poesi, Allways known You som berättar
om en självklar tro som växer vidare
och Risk som med sin underfundighet
får oss alla att le när dom sjunger
”I´m allowed to live to make the ma-
ker smile” men flertalet är berättar-
sånger. Sången February sticker ut
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En lovsångsupplevelse!

CeCe winnans throne room

Släpps 6 oktober
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Har du missat höstens
stora favorit? Snart 5000 sålda skivor

Förtsättning följer...



Välkomna våren
med ny musik

Tommy Walker
Make it glorious

Ramiyah Darlene Zschech
Kiss of Heaven
OBS Nothäfte

Yfriday
Revolution

Anthem of the free
Soul Survivor Live 2003

Michelle Williams
Do you know?

Lisa McClendon
Soul Music

Worship from
the heart of Ireland

Gotta Have Gospel
Trippel CD
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