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Vi lever i moderna tider. Det märks inte 
minst på den gamla fina traditionen att 
skicka julkort till släkt och vänner. Allt 
fler julhälsningar kommer via e-post. 
Det är allt från ett enkelt God Jul till 
årskrönikor med färgkort på barnen 
i tomteluvor framför en julgran! Vi 
dekorerar en hel vägg i köket med alla 
julkort och under flera veckor påminns 
vi om goda vänner som vi träffar allt för 
sällan. Mitt bland alla julbrev kom en 
nyårshälsning från en engelsk affärs-
bekant som gav oväntad inspiration till 
årets första ledare. Hälsningen, som 
hade formen av ett bildspel, gick under 
temat ”Tio saker som Gud inte kommer 
att fråga dig på Den Dagen”. Exem-
pelvis: ”Gud kommer inte att fråga om 
storleken på ditt boende utan om hur 
många människor du välkomnade in i 
ditt hem. Huruvida någon har insikt i 
vad Gud kommer att ställa för frågor 
till oss på Den Dagen kan diskuteras, 
men två påståenden fastnade. Det är två 
viktiga meningar, inte minst för ledare 
och för dig som leder lovsång. 

Påstående 1
”Gud kommer inte att fråga efter din 
högsta lön, utan han vill veta om du 
köpslog med ditt samvete för att få den.”

Jag har i tidigare ledare skrivit om 
lovsångsindustrin; om lovsång som en 
karriärplattform, om lovsång som en 
produkt och om en ny hybrid som upp-
stått – lovsångsartisten. Denne lovsångs-
ledares sånger och tjänst har mött ett 
sådant mottagande att fokus flyttas från 

att leda lovsång i en lokal församling till 
ett turnerande liv med konserter, kon-
ferenser och festivaler vid sidan av skiv-, 
video- och sångboksutgivning. Alter-
nativt kan det röra sig om en artist som 
byter repertoar och satsar på populära 
lovsånger istället.

Mitt råd till dig är att vara försiktig 
med dina förebilder, vare sig du är 
pastor eller lovsångsledare. Det gäller 
oavsett vem som är din förebild. Låt dig 
inspireras av andras gåvor, men ytterst 
tjänar du Gud allena och han är varken 
en skivbolagsdirektör på jakt efter en ny 
talang eller en manager med uppdrag att 
bekräfta dig. Hämta din inspiration från 
Ordet. Där finns allt du behöver för att 
växa, både som ledare och som lovsång-
are. Läs gärna Bill Hybels och lyssna 
på Matt Redman, men studera kung 
David. När du förundras över Davids 
genialitet som musiker, poet och politisk 
ledare, blunda då inte för hans många, 
långa och ibland svåra år från det att han 
smordes till kung till dess att tronen blev 
hans. Davids liv formades i det fördolda. 
Läs om hans vägran att ta saken i egna 
händer och döda Saul1. Han var inte 
felfri, men hans tillit till Gud är inspire-
rande läsning och endast hos Jesus hittar 
vi samma sinnelag. 

Påstående 2
”Gud kommer inte att fråga efter din 
titel, utan om du fullg jort din tjänst efter 
bästa förmåga.”

Vill du bli skickligare i din uppgift 
eller kanske bekräftad? Skaffa en men-

tor eller coach. Ta sånglektioner, men 
låt Gud betjäna dig. Öva dig i lyhörd-
het genom ett liv i bön där du lär dig 
lyssna. Var trofast i det lilla – utan bak-
tankar! Gör din tjänst som om endast 
en lyssnade – din Fader i himlen. Ge 
villigt av din gåva. Först och främst är 
din uppgift att bygga upp församlingen 
genom att göra dina medkristna mera 
fullkomliga2. Att leda lovsång är inte en 
position utan en funktion. Plattformen 
är inte en scen, utan helig mark där vi 
får ge oss själva till Gud. 

Låt inte popkulturens värderingar, där 
kändisskap är livets högsta goda, styra 
dig. Tyvärr är det lika vanligt inom kyr-
kan att tänka så, men själviskhet i kristen 
förklädnad är precis lika fel. Filipperbre-
vets andra kapitel är Guds eget motgift 
mot själviskhet, missriktad ambition, 
karriärsug och behov av bekräftelse. 
Läs vers 1-15 om och om igen. Idissla 
orden, klistra fast dem på baksidan av gi-
tarren, be den helige Ande om beskydd 
och anmäl dig frivilligt till en städgrupp 
i kyrkan. 

John Wimber sa en gång: ”Jag är 
bara ett växelmynt i Guds ficka, han får 
göra vad han vill med mitt liv.”. Orden 
kunde lika gärna vara Moses, Davids el-
ler Paulus. Kan de bli dina?
1 Jag rekommenderar den fantastiska boken 
A tale of three kings – a study in brokeness av 
Gene Edwards. Den finns även på svenska med 
titeln Tre kungar (HF:s förlag).
2 Efesierbrevet 4:12

Text:  Lars Petersson

Foto: Per-Johan Thörn 

På Den Dagen…

Israel Houghton 
& Brian Doerksen

INTEGRITY MUSIC PRESENTERAR:

Israel Houghton & New Breed

Alive in South Africa

Brian Doerksen

Live in Europe

himlen.nu

Den ultimata lovsångsskivan!” ”

Finns i din bokhandel eller direkt från David Media. Tel: 036-13 17 90,  Fax: 036-13 27 50, E-post: info@davidmedia.se

Finns i din bokhandel eller direkt från David Media. Tel: 036-13 17 90,  Fax: 036-13 27 50, E-post: info@davidmedia.se



54

– Det är en skiva som ska ena försam-
lingen i tillbedjan, säger AnnaMaria 
Bergqvist, en av sångarna.

Producenten Conny Ebegård sitter i 
ett rum bredvid Pingstkyrkans kafé och 
berättar om skivans mål och mening när 
hon sticker in huvudet genom dörren. 
De senaste timmarna har han ägnat åt 
sånginspelning. Dagen innan var det 
körinspelning i Pingstkyrkan. Om un-
gefär tre veckor ska skivan vara färdig-
mixad och mastrad.

– Vi har strävat efter att få en musi-
kalisk mångfald och att soundet ska vara 
lyssnarvänligt, säger Conny Ebegård.

Han har jobbat på att skivan ska 
innehålla både vackra och energifyllda 
partier.

– Jag vill umgås med Herren både 
under tårar och i glädje och känna att 
Han vill vara tillsammans med oss i det 
vi håller på med.

En process
Idén om att göra en skiva föddes för 
drygt ett år sedan när församlingens 
lovsångsledare var samlade till en 
bönekväll.

– Vi bad för varandra, sjöng och talade 
om framtiden. Helt plötsligt kände jag 
att det var dags att göra en lovsångs-
skiva, en riktigt bra sådan, säger Sam 
Wohlin, pastor i församlingen sedan nio 
år tillbaka.

Några av dem som var med på sam-
lingen tände på idén direkt.

Tanken på att göra en skiva presente-
rades för församlingens musikansvariga, 
äldsteråd, pastorer och övriga anställda. 
En grupp om sex personer har tillsam-
mans valt ut låtar och koordinerat arbe-
tet. Sam Wohlin har varit gruppledare, 
översatt sånger och även sporrat andra 
att översätta. Peter Arvidsson har ar-

rangerat. Kristina Hestner har samlat 
ihop körsångare och Magnus Gustavs-
son har varit kompansvarig.

– Vi har försökt att dela upp det i 
tydliga ansvarsområden och sen har 
var och en fått göra sitt. Det har funkat 
kanonbra, säger Sam Wohlin.

Inspelningen och mixningen har 
gjorts i Studio Sweton som ligger i 
Conny Ebegårds hem i Huskvarna.

Många låtförslag
Det nyskrivna materialet har kom-
ponerats av Niklas Hallman, Cajsa 
Tengblad, Ricard Hulteke och Peter 
Arvidsson. De övriga sångerna är 
hämtade från USA och England och är 
översatta till svenska.

– En sådan här grej skapar ju så 
mycket entusiasm och glädje. Jag har 
inte behövt ringa och tjata på folk, 
säger Sam Wohlin.

Bred skiva från Jönköping

Han slår ut med händerna och berät-
tar att det från början fanns runt 40 
förslag på låtar till skivan. Bland dessa 
har man naturligtvis behövt gallra hårt.

– Vi har försökt göra musik som pas-
sar för gudstjänster i vanliga svenska 
församlingar och velat att vår egen 
församling ska känna ”Wow, vilka bra 
sånger. Det här vill vi sjunga!”.

På den färdiga skivan är ungefär hälf-
ten av låtarna egenskrivna och hälften 
översatta. Skivans titel Bara i Din närhet 
är även namnet på en av sångerna – en 
översättning från en gammal skiva 
gjord av Lakewood Church i Houston, 
USA.

– Den är helt fantastisk. Det är en 
av de bästa lovsånger jag någonsin har 
hört, säger Sam Wohlin.

Musikalisk församling 
Körinsatserna sköts av en liten kör på 
fem personer och en större med drygt 
20 personer. Solister är bland annat 
Ricard Hulteke, Magdalena Stenlund, 
Lilian Gard, Gerd Ebegård, Niklas 
Hallman och Jakob Holmberg. Samt-
liga sångare är församlingsmedlemmar. 
Även de flesta musikerna tillhör för-
samlingen. Man har dock lånat in lite 
fiolbaserade countryslingor och insatser 
på hammondorgel.

– Vi har många duktiga människor 
i församlingen så det är ett tacksamt 
läge, säger Sam Wohlin.

Pingstkyrkan i Jönköping har sju 
lovsångsteam som tjänar i söndags-
gudstjänsterna klockan 10 och 16. 
Dessutom finns det ytterligare ett 
par team som medverkar i ungdoms-

Pingstkyrkan i Jönköping ville göra en riktigt bra lovsångsskiva. Bara i Din närhet är 

nästan uteslutande gjord av församlingsmedlemmar och innehåller egenskrivet material 

såväl som översatta sånger.

Fortsätter på sidan 6
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 Ålder:  36 år

 Lyssnar på:  Lakewood Church,  
  Hillsong

 Läser:  Richard J. Foster,  
  Frank Mangs

 Film:  Action, livsberättelser

 Sport:  Det är mitt dåliga  
  samvete…

 Äter: Indiskt och grekiskt

 Dricker:  Mjölk

 Om du var 
 ett djur:  Mix av lejon och duva  

Bäst på skivan:  Bara i Din närhet

Kort om Sam
	 	

 Ålder:  56 år

 Lyssnar på:  Eric Clapton, 
  Josh Groban

 Läser:  John Bevere, 
  Rick Joyner

 Film:  Stora kvalitetsfilmer

 Sport:  Motionscykel, 
  hantlar

 Äter:  Stek med klyftpotatis

 Dricker:  Cider

 Om du var 
 ett djur:   Lejon

Bäst på skivan:  Rör vid mitt hjärta

Kort om Conny

samlingarna. Församlingen har även 
orkester och barnkör.

– Alla team har eget komp och egna 
sångare så om man räknar alla sju 
teamen plus ungdomslovsångsteamen 
kanske det är upp emot 100 personer 
som är igång sammanlagt, säger Sam 
Wohlin.

Överlag tycker han att församlingen 
befinner sig i ett tacksamt läge. För sju, 
åtta år sen hade man slutat växa, men 
sen dess har antalet medlemmar ökat 
med ungefär 300. 

Toner fångar in mycket
Conny Ebegård har jobbat som in-
spelningstekniker i 30 år. Han tycker 
att intensitet och närvaro är viktigt.  
Musiken ska beröra på djupet.

– Ord täcker mycket, men toner når 
hjärtat på djupet. Både dur och moll 
finns med – både glädje och tårar.

Har du blivit berörd av skivan?
– Ja, det har jag. Det är inte bara vid de 
tillfällen då vi har spelat in, utan varje 
gång jag hör den. Det blev rätt från 
början.

Text:  Per-Johan Thörn

Foto: Utomhusbilder – Per-Johan Thörn, 
 studiobilder – Conny Ebegård

Fortsättning från sidan 5

Det engelska skivbolaget Survivor Records (Matt Redman, 
Tim Hughes med flera) har inlett ett samarbete med Sixsteps 
Records (Chris Tomlin, David Crowder med flera). Först ut är 
en sprillans ny liveskiva med Chris Tomlin – Live from Austin 
Music Hall.

Skivan som spelades in i Chris Tomlins hemstad Austin 
innehåller nya versioner av några av hans bästa sånger, 
exempelvis Forever, Famous one, Kindness och en helt ny 
pianobaserad version av Indescribable. Som gäster möter vi 
bland annat David Crowder och Seth Walker, en Austin-baserad 
bluesman. Hela 5 800 människor slöt upp för att vara med i 
lovsången och 2 000 fick vända hem igen från den fullsatta 
konsertlokalen.

•

Lovsångskonferensen På helig mark som arrangerades i början 
av september i Kungsporten i Huskvarna gav mersmak. Beho-
vet av gemenskap, undervisning, fördjupning och Gudsmöten 
är stort och planerna för en ny konferens är i full gång. Boka 
in helgen 10-12 november redan nu. Information om plats 
och medverkande kommer längre fram.

•

David Media har förvärvat den svenska utgivningsrätten till 
Louie Giglios fantastiska bok I am not but I know I AM. Boken 
som redan är en klassiker kommer på svenska under hösten 
2006. Louie Giglio är Passion-rörelsens grundare och en 
lysande talare som vi snart hoppas få se i Sverige.

•

Den amerikanska musiktidningen CCM har utnämnt Sara 
Groves nya skiva Add to the beauty till årets skiva. Plattan, 
som även får en finfin recension av Bengt Johansson i detta 
nummer, hyllas ogenerat av CCM. ”…hennes röst är beroende-
framkallande, men det är hennes låtskrivande som ger henne 
beundrare för resten av livet.”, skriver tidningen.

•

Attention är gruppen som rockade sig in i det svenska folkets 
hjärtan på 90-talet. I fjol medverkade bandet under det nya 

namnet Folk på Davids Hjärta-skivan Nära Faderns Hjärta fem. 
Glädjande för alla som gillar Folks sköna stil håller bandet på 
att färdigställa en egen skiva som släpps senare i vår. Folk 
kommer även att leda lovsång på Gullbrannafestivalen.

•

Saving Blue ger sig ut på releaseturné för nya skivan. Lokala 
förband medverkar.

– Det blir kul. Hoppas folk dyker upp, säger Peter Ottosson, 
basist i bandet.

23/2 Folkets hus, Örebro

25/2 Kulturhuset, Jönköping

26/2 Henriksberg, Göteborg

Eventuellt spelar Saving Blue även i Stockholm.

Erik Tilling gästar Allianskyrkan i Jönköping 26 februari och 
25 mars spelar han i Vikbolandet.

•

Johanneskyrkan i Halmstad anordnar påskkonferens för elfte 
året i rad. Under dagarna kommer Jesus och relationen till 
honom att stå i centrum. Konferensen äger rum på Gullbran-
nagården utanför Halmstad 13-16 april. Medverkar gör bland 
annat Viola Grafström, Magnus Persson, Elisabeth Sandlund 
och Anders-Petter Sjödin. 
Läs mer på www.johanneskyrkan.com.

•

Samma datum är det även påskkonferens för unga på Kungs-
porten i Huskvarna. Konferensen går under namnet Tre Dagar 
och innehåller tillbedjan, undervisning och happenings. Fokus 
ligger på att berätta om Jesus för dem som inte tror. Bakom 
arrangemanget står Smyrnaförsamlingen i Huskvarna, Kungs-
porten och Team Med Uppdrag i samarbete med bland annat 
Ny Generation. Läs mer på www.tredagar.se.

•

I nästa Davids Hjärta-paket ligger en skiva av Micke Fhinn. 
Lars Ekberg producerar.

Text:  Per-Johan Thörn och Lars Petersson

Foto:  Per-Johan Thörn

NOTERAT



gör absolut bäst – det innerliga, intima 
och softa, säger Jerker Gunnarsmo.

Samtidigt är dynamiken väldigt på-
taglig. Förutom den vanliga bandsätt-
ningen med gitarrer, bas och trummor 
har man lagt till cello, viola, piano, 
percussion och syntetiska ljud. Åsa 
Gunnarsmo, Jerkers fru, körar även en 
del.– Dynamiken känns enhetlig. Det 
är inget som sticker iväg, men det blir 
fortfarande inte enformigt. Vi har hit-
tat vår egen spännvidd mellan toppar-
na och bottnarna, mellan det softa och 
det ösiga, säger Jerker Gunnarsmo.

”Here comes love, yes here comes 
grace, so I take off my shoes and fall 
on my face.”
Bandet sitter tillbakalutade vid bordet. 
Emanuel Sandgren berättar varför han 
håller på med musik.

– Det är en kanal för att uttrycka 
hur livet är – positivt och negativt, 
ett sätt att ”prata”. Andra sysslar med 
konst, skriver dikter eller syr. För mig 
är musiken ett stort uttryck. Det kan 
vara ganska ordlöst ibland och kanske 
bara rymma känslor, säger han.

Musiken känns nära och naturlig. 
Genuina fraser bäddas in i stora ljud-
landskap.

– Jag tycker det finns en ärlighet i 
texter och låtar. Vi målar inte upp en 
bild av att livet är en dans på rosor och 
att det bara är att sjunga med i sången, 
säger Peter Ottosson.

Jerker Gunnarsmo menar att just 
ärlighet är en grundförutsättning för 
tillbedjan.

– Väldigt ofta är man ju säkert oärlig 
mot sig själv, mot andra och mot Gud, 
men vi vill ha en strävan efter att det 
vi gör ska få bli ett ärligt uttryck. Vi 
längtar efter att vår musik ska få vara 
tillbedjan precis som allt annat i vårt 
liv ska få vara det.

Text och foto: Per-Johan Thörn

9

– Jag tror att människor kan få upp-
täcka någonting av Gud i vårt utryck 
för den vi tror att han är, säger Jerker 
Gunnarsmo, sång och gitarr.

Det är halvskumt i den annars ljusa 
lägenheten i Göteborg. Klockan har 
lämnat de ljusa timmarna för längese-
dan. På soffbordet samsas värmeljusen 
med en dator. De fyra killarna i Saving 
Blue ska ge skivan ett namn, vilket vi-
sar sig vara ganska svårt.

– Man får ju panik…, säger Peter 
Ottosson som spelar bas.

Det mesta arbetet med skivan har 
gjorts i Studio Fredman i Göteborg, 
en studio vars väggar annars mest har 
fått lyssna till metal i olika former. 
Produktionen har skötts av Joakim 
Sehlstedt. Han bor i England och en 
del av det kreativa skapandet har där-
för varit att skicka låtar för lyssning 
mellan Sverige och England.

– Det har varit en ganska lång pro-
cess med honom. Som ett litet band 
har man inte så mycket tid när man 
väl ska spela in, men man kan ändå dra 
ut på själva processen, säger Peter Ot-
tosson.
”Here comes love, here comes grace, 
so I take off my shoes and give up 
myself.”
Samtalet kommer in på djupare 
domäner. Det blir varmare i rummet. 
”Köpparna” fylls.

Jerker Gunnarsmo har skrivit tio av 
de elva låtarna. Emanuel Sandgren, 
gitarr, står för en.

– Texterna har vuxit fram i en pe-
riod när det har hänt ganska mycket 
goa grejer. De är positivare och ljusare 
än förut, säger Jerker Gunnarsmo.

Bandet är enigt om att skivan känns 
genomarbetad.

– Ett steg har varit att vi har flyttat 
hit allihop, säger Emanuel Sandgren.

Jämfört med förra skivan The sinner´s 
cry tycker Oscar Samuelsson, trum-
mor, att de har gått tillbaka mer till 
sina rötter.

– Vi har lagt tyngdpunkten på det vi 

Känslornas dynamik
Saving Blue släpper sin tredje skiva 

i dagarna. Intensiv ljudfilstrafik över 

Nordsjön och mycket tankearbete 

på hemmaplan har lett fram till en 

slutprodukt med ytterligheterna 

långt ifrån varandra.
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Det var i april förra året. Vi hade en 
kväll då vi var lediga från alla besök 
i New Yorks fantastiska kyrkor som 
Times Square Church, The Brooklyn 
Tabernacle och Metro Ministries. Istäl-
let hade vi köpt biljetter till en basket-
match i Madison Square Garden, vilken 
rymmer 19 000 åskådare. 

Den här kvällen var det så gott som 
fullsatt och stämningen var på topp. Vi 
var ett 30-tal svenskar som reste tillsam-
mans. Det var intressant att se vilken 
entusiasm som väcktes till liv den kväl-
len, också bland oss som inte var fans 
till något av lagen. Bara att vara i den 
gigantiska arenan, se matchen och höra 
fansens enorma jubel när något av lagen 
gjorde mål var medryckande. 

Bara Gud kan fylla tomrummet
Varför berättar jag det här? Jo, av den 
anledningen att matchen var ett typiskt 
uttryck för vårt inre behov av att hänge 
oss, och göra det tillsammans. Det finns 
en längtan i oss människor efter att ha 
någon eller något att jubla över, något 
att lovprisa.

Min övertygelse är att hänförelsen 

hör samman med vår längtan efter Gud. 
Djupast sett söker vi alla efter något som 
kan ge vårt liv mening och stabilitet, 
eller möjligtvis lycka. I vårt inre finns 
ett tomrum som bara kan fyllas av Gud 
själv. Inget annat duger, inget annat är 
tillräckligt viktigt eller hållbart för vår 
dyrkan.

Inga försök att ersätta Gud hjälper 
oss. I vårt hjärtas allra innersta finns 
en saknad efter honom som har skapat 
oss. Inga Gudssurrogat eller flyktvägar 
hjälper egentligen. Kvar står en ostillad 
längtan efter den levande Guden. Där-
för ropar den som törstar efter Herren: 
”Min själ törstar efter Gud, efter den 
levande Guden.” (Psaltaren 42:3). Läng-
tan urholkar våra själar och hjälper oss 
att inse vår egen tomhet. Det driver oss 
mot den ende sanne Guden (Johannes-
evangeliet 17:3). Ju djupare en människa 
hamnat i meningslösheten av livet utan 
Gud, desto större blir överraskningen av 
kraften i ett personligt möte med Gud.

Lovsång till Guds ära
Guds kallelse till oss alla är att bli sanna 
tillbedjare – människor som uttrycker 

vår kärlek till Gud av hela vårt hjärta 
och hela vår själ. Det finns en drift 
nedlagd i oss att tillbe, att ge det vack-
raste vi har till Gud. Tillbedjan föds 
ur att vi drabbats av något så stort att 
vi hänförts. Teologen Hans Johansson 
skriver i en artikel: ”Den människa som 
brinner för Guds ära är en lidelsefull 
människa. Hon är en människa med ett 
enda fokus. Hon drömmer bara om en 
sak, söker bara en sak, tänker bara på 
en sak. Det viktiga är inte om man lever 
eller dör, om man är frisk eller sjuk, om 
man blir smickrad eller hånad, om man 
blir sedd eller ignorerad. Endast en sak 
är viktig; att människor ska lära känna 
Gud, uppskatta och älska honom och ha 
sin tillfredsställelse i honom.”.

Den som upptäckt detta vill helt en-
kelt leva helt till Guds ära, med hela sitt 
liv. Den Gudskärlek som föds i mötet 
mellan människa och Gud måste då ut-
tryckas i ord och böner, sånger och lov-
prisning. Att leva hela sitt liv i tillbedjan 
är den högsta och mest tillfredsstäl-
lande kallelse en människa kan få. Inget 
är större, inget är skönare.

Asaf, en av Gamla Testamentets 
psalmförfattare, skriver: ”Vem har jag i 
himmelen utom dig, och när jag har dig 
frågar jag efter intet på jorden.” (Psal-
taren 73:25). Han har gjort en enorm 
upptäckt. Inget i världen hjälper om 
han inte har Gud, och om han har Gud 
söker han egentligen inget annat. Sådan 
är riktig kristendom. 

Sjung ditt hjärtas lovsång
För några år sedan hade vi besök i 
Pingstkyrkan i Jönköping av Mike 
Pilavachi som är pastor i en spännande 
församling i England. Han berättade 
om hur de hade kört fast med lovsången 
i församlingen. Därför förbjöd han all 
lovsång på gudstjänsterna under ett 
antal veckor. Det var bara bön och un-
dervisning. Under den här tiden skrev 
Matt Redman, en av hans lovsångsleda-
re, sången Heart of worship. På svenska 
lyder refrängen: ”Jag vill tillbaka till 
hjärtats lovsång, och den handlar om 
Dig, bara om Dig Jesus. Förlåt mig för 
vad jag gjort den till när den handlar 
om Dig…”. Mike Pilavachi berättade 
vilken enorm förkrosselse den nya 

lovsången födde. Hjärtats lovsång, det 
är vad det handlar om. Det kristna livet 
är ingen fritidshobby. Snarare är det en 
obeskrivlig kärlek och djup överlåtelse 
till Gud. 

Förra året skrev jag en bok med ti-
teln Själens obotliga längtan efter Gud. I 
den har jag skrivit följande i slutordet: 
”Ju mer hängivet vi söker Gud, desto 
djupare blir vår längtan. Ju mer vår själ 
uppfylls av Guds närvaro, desto mer 
upptäcker vi hur lite vi sett. Vi lever i 
honom, men ännu ser vi honom inte 
ansikte mot ansikte. Vi har hittat hem 
till Gud. Hela vårt inre törstar efter 
Gud, djup ropar till djup, och han up-
penbarar sin närvaro för oss av nåd. 
Det föder ny längtan, och så lever tron 
i en ständig rörelse. Det är en återkom-
mande växling mellan hänförelse och 
törst, åtrå och tillfredsställelse.”.

Att få tillbe Gud av hjärtat, det är 
nog en människas största lycka. Låt oss 
därför sjunga vårt hjärtas lovsång, om 
så alla andra är tysta. Sann Gudstill-
bedjan gör oss nämligen fria. Det har vi 
försökt spegla på den lovsångsskiva vi 

Hjärtats tillbedjan
I vårt inre finns en djup törst efter Gud. Släcker vi den inte med Honom själv söker vi istäl-

let efter halvfabrikat som vi tror ska fylla samma funktion men inte gör det. Sam Wohlin 

undervisar kring hur tillbedjan uppstår och hur den bör vara.

har spelat in. ”Kom, låt oss höja glädje-
rop till Herren, jubel till vår frälsnings 
klippa.” (Psaltaren 95:1).

Text: Sam Wohlin

Foto: Per-Johan Thörn

Sam Wohlin är pastor i Pingstkyrkan i Jönköping. 
Han är gift med Fotola och har två barn.
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församlingar i rörelse

JOHANNESKYRKAN, HALMSTAD

Johanneskyrkan i Halmstad prioriterar 

tillbedjan. Reine Jansson, pastor/präst i 

EFS-församlingen, drömmer om att kunna 

anställa en person som har ett övergri-

pande ansvar för lovsången och kan stötta 

lovsångsledarna. 

Söndagsgudstjänsten ska snart börja i 
Johanneskyrkan i Halmstad. En trappa 
upp från kyrkorummet stiger bönerna 
mot taket. ”Kom Jesus, stäm oss till 
ett instrument.” ”Låt oss få tillbe i en 
ande.” Suckar. ”Låt oss inte bara vara 
hörare, utan också görare.” ”Omfamna 
oss i denna stund Gud, överraska oss, 
förvåna oss.” Nerifrån kapprummet 
hörs prat och skratt från folk som 
börjar komma.

Hjärtat viktigast
”Jesus är ute och söker”, lyder temat för 
gudstjänsten i den före detta metodist-
kyrkan.

– Nu ska vi gå in i bön och lovsång, 
säger Kerstin Berndtsson som leder 
mötet.

Kyrkan är nästan full. Ett hundratal 
personer är där.

– Vi står upp tillsammans, säger Jo-
nathan Wallin bakom sin gitarr.

”Helig, helig, Gud allsmäktig.” ”Du 
är god och din nåd varar i all evighet.” 
En blå flagga vajar i mittgången.

– För min del handlar lovsång inte 
om musik i första hand. Bara jag får 
uttrycka mitt hjärta för Gud spelar 
formerna, var jag är och sättet jag gör 
det på ingen roll. Jag kan lägga av med 
att spela, bara jag får ge mitt hjärta till 
Herren, säger Jonathan Wallin.

Han har nyss börjat leda lovsång i 
församlingen igen efter ett halvårs paus.

– Jag har brottats med visioner och 
kallelse, men jag har inte kommit fram 
till något mer än att jag vill ha det som 
Jeremia. Han slutar tala om Gud och då 
blir det som en eld som förtär honom 
inifrån så han blir tvungen att tala. Gör 
han inte det kommer han att gå sönder 
och dö. Så vill jag ha det ännu starkare 
i mitt liv.

Hoppas anställa lovsångsledare
Johanneskyrkan har funnits sedan 1988 
och har drygt 170 medlemmar. Gemen-
skapen bygger på hemgrupper och en-
ligt Reine Jansson är det ett hundratal 
personer till som ser Johanneskyrkan 
som sin församling.

I dagsläget har Johanneskyrkan tre 
personer som tjänar som lovsångsledare 
och ytterligare tre som vill sätta igång. 
Man försöker ha så fasta team som möj-
ligt. Eftersom folk flyttar fungerar det 
dock inte jämt.

– Det är alltid lite problem inför 

varje termin med att få ihop det, men 
när det väl har löst sig tycker jag det 
funkar väldigt bra. Det är några veckor 
nu i början då vi styr upp det och kollar 
teamen. Sen blir det väl fasta team så 
det är samma gäng som spelar tillsam-
mans under ett halvår, säger Jonathan 
Wallin.

Reine Jansson vill att församlingen 
i framtiden ska kunna ha en deltidsan-
ställd lovsångsledare som även har ett 
övergripande ansvar och kan göra det 
lättare för de andra lovsångsledarna att 
arbeta.

– Någon som helt enkelt betjänar 
dem och inte bara är en kontakt utan 
även en värderings- och visionsbärare. 
Då kan lovsångsledarna komma in un-
der ett annat skydd och delegera bra, 
säger Reine Jansson.

Han poängterar att tillbedjan innebär 
tjänarskap.

– Det handlar om att arbeta, slita och 
röja. Det var det jag lade märke till hos 
Jonathan innan han kom med i Johan-
neskyrkan – just det att han alltid var 
med och röjde och slet vad det än var.

Välbesökt konferens
Ett stående inslag i Johanneskyrkans 
verksamhet är den årliga påskkonfe-
rensen. I år ska man vara på Gullbran-
nagården för andra gången. Sedan man 

startade konferensen 1991 har nästan 
600 personer varit anmälda som mest. 
Till det läggs en del som bara kommer 
på kvällarna.

– Det har satt sin prägel på hela stan. 
Nu hjälper Pingstkyrkan och Fräls-
ningsarmén till med lite seminarier, 
men det har varit en köttdödare i och 
med att arbetet nästan har fört försam-
lingen in i väggen ibland, säger Reine 
Jansson.

Han tror att årets konferens kommer 
bli den starkaste hittills.

– Jag har en väldigt tung förväntan på 
den här konferensen.

För ett och ett halvt år sedan startade 
Johanneskyrkan en utpost på Hisingen i 
Göteborg. Idag har den 30 aktiva med-
lemmar.” Tillber vi inte Gud    

 tillber vi något annat”

– Det är vår första plantering, men 
det kommer fler, säger Reine Jansson.

Under våren anordnar församlingen 
bön- och lovsångskvällar varannan sön-
dag. Vid några av tillfällena är Pingst-
kyrkan och Frälsningsarmén med. Jo-
hanneskyrkan driver en egen bibelskola 
och har även planer på att flytta till nya 
lokaler.

Tillbedjan vid sidan om scenen
– Vi är skapade för att tillbe. Tillber vi 
inte Gud tillber vi något annat, säger 
Reine Jansson.

Både han och Jonathan Wallin är 
eniga om att man som lovsångsledare 
måste våga göra misstag.

– Var er själva och gör det Gud vill, 
säger Jonathan Wallin.

Den innerliga lovsången fortsätter 
i avslutningen av gudstjänsten. En del 
går ut och fikar. Andra dröjer sig kvar 
i bänkarna eller söker förbön framme 
vid korset.

Efter en stund har nästan alla lämnat 
kyrkan. Fikalokalen står tom och en 
kvinna går runt och städar. Hon berät-
tar att hennes son, som håller på med 
lovsång i församlingen, ville hjälpa 
henne att diska som ett slags tillbedjan.

– Det som sker inne i kyrksalen är en 
så liten del av vad tillbedjan är, säger 
Jonathan Wallin.

Text och foto: Per-Johan Thörn



15

TEKNIK
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Gud är inte beroende av lovsångens form. 

Vi människor kan däremot ha lättare att 

ge oss hän om det inte spretar för mycket. 

Martin Börjesson tipsar om hur man som 

lovsångsledare rent praktiskt kan göra för 

att helheten ska fungera.

”Your love amazes me”, sjunger vår 
svenske svartvite soulstjärna Samuel 
Ljungblad i en av sina låtar. Egentligen 
är denna beundran och hänförelse den 
enda rätta drivkraften för all lovsång, 
den lovsång där Guds kärlek och 
vårt gensvar till Honom får komma 
till uttryck. Mycket har redan sagts 
och skrivits om detta. Ofta har den 
teologiska biten med förklaringar 
och ibland även försvar av lovsångens 
varande lyfts fram. Själv saknar jag 
konkreta, enkla tips och matnyttig 
vägledning i hur lovsångsledning kan 
gå till. Därför tänkte jag dela med mig 
av mina drygt femtonåriga erfaren-
heter som lovsångsledare i form av 
lättfattliga och okonstlade tankar som 
kanske kan underlätta och förenkla din 
egen lovsångstjänst.

Är det teologiskt rätt att beskriva de 
verktyg som faktiskt behövs för att ge-
nomföra ett lovsångspass, eller är det 
bara oandligt nonsens? Om det välsig-
nar din och min tjänst som lovsångare 
och lovsångsledare, varför då inte inse 
att det faktiskt finns mer eller mindre 
smidiga sätt att göra det på?

Pianot har sina fördelar
Själv leder jag till största delen från 
pianot. Det finns både för- och nack-
delar med det. En fördel är att om 
man är själv, åtminstone i ett större 
sammanhang, lättare kan ”fylla ut” 
rent musikaliskt med ett piano, än med 
till exempel en gitarr. En stor fördel 
med just gitarrer är att de är lättare att 
ta med sig, exempelvis till en husgrupp 
eller mindre samling. Ett piano finns 
ju inte överallt…

Tänk efter – innan
När jag har ett lovsångspass framför 
mig brukar jag tänka på vad det är 
för typ av samling, vilka åldrar som 
kommer att vara representerade, hur 
lokalen ser ut, vilka andra instrument 
som finns att tillgå, vilka de övriga 
musikerna är (observera att det kan 
ha stor betydelse vem som spelar vad), 
eventuellt gudstjänsttema, om guds-
tjänsten ingår i ett större sammanhang 
– en konferens eller liknande, eller om 
den går under någon speciell högtid 
som påskfirande, nattvard och så 
vidare. Detta kan låta betungande och 
kanske som överarbete, men min er-
farenhet säger att ju mer välförberedd 
och seriös jag är inför det tillfälle som 
väntar, ju större chans är det att också 
Gud möter och välsignar med sin när-
varo. Finns det något bättre än det?!

Börja snabbt och bromsa in
Ett klassiskt upplägg på ett lovsång-
spass brukar vara att börja i 120 och 
sluta i 60. Det finns dock inte någon 
hemlig formel som säger att man 
alltid måste följa detta mönster, men 
det finns fördelar som ger mötet, i det 
stora hela, ett bättre och behagligare 
flyt än om man prompt omkullkas-
tar denna ”ordning”. Ingenting är så 
störande och egoistiskt som när en 
ledare inte anpassar sig och smälter in 
i resten av mötet utan tar för sig och 
bara måste göra sin grej. Vår uppgift 
som lovsångsledare är viktig men för 
den skull har vi inte ensamrätt på hela 
samlingen!

Varför ”120/60-modellen” är så van-
lig tror jag beror på funktionella orsa-
ker. Det är helt enkelt praktiskt med 
sånger av ”Helig Ande-inbjudande 
slag” strax innan predikan. Ofta har de 
en lugnare karaktär. Mer tillkrånglat 
än så är det nog inte. Det händer att 
jag bryter mot 120/60-modellen, men 
oftast inte. Däremot försöker jag 

hitta en röd tråd i valet av sånger. 

Undvik onödiga avbrott
Den röda tråden kan till exempel gälla 
textinnehållet. Är det en nattvards-
stund letar jag medvetet fram sånger 
– nya som gamla – som berättar om 
Golgata, Jesu kors, blodet och så 
vidare.

En annan möjlig röd tråd är tonarts-
byten, eller snarare icke-tonartsbyten. 
Går en sång i exempelvis C-dur försö-
ker jag undvika att den nästkommande 
går i till exempel E- eller F#-dur. 
Detta för att skapa en så smidig och 
”osynlig” skarv som möjligt sångerna 
emellan. Är detta då bara ett typiskt 
musikerproblem? Jag skulle defini-
tivt inte enbart vilja kalla det för det. 
Handen på hjärtat – hur många gånger 
har du inte upplevt att ”kittet” mel-
lan sångerna fattats och det ofrivilligt 
uppstått tystnad och avbrott?

Tystnaden har sin speciella plats 
och funktion i lovsång och tillbedjan, 
men inte nödvändigtvis mellan varje 
sång. För att inte lovsångarna ska 
tappa fokus gör du klokt i att tänka 
igenom dina sångval både en och två 
gånger innan du sätter listan. Om det 
är något jag har lärt mig om lovsång-
sledning är det vikten av att hitta och 
behålla flödet i och mellan sångerna. 
Be innan samlingen att Guds Ande 
ska uppfylla både dig, ditt val av 
sånger och samlingen i stort. Då kan 
du också förvänta dig stora ting av 
Honom!

Använd både gammalt och nytt
Till sist vill jag uppmuntra dig till två 
saker: Glöm inte bort den fantastiska 
sångskatt vi har i de gamla psalmer 
och hymner som återfinns i den 
svenska psalmboken, men också i den 
flod av lovsångsskivor – både svenska 
och utländska – som varje månad full-
komligt sköljer över oss. Var inte rädd 
att omarbeta och modernisera när det 

Hitta flödet och behåll det
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behövs, det kan ge en ny upplevelse av 
en gammal och kanske utsliten sång. 
Var vaken och uppmärksam, lyssna, 
planka och ta hjälp om du behöver det. 
Leta ivrigt efter sånger som passar just 
din lovsångsrepertoar. Du har säkert 
upplevt vilken välsignelse en ”rätt 
sång” kan tillföra ett visst tillfälle!

Lägg energin på rätt sak
Jag vill också inspirera dig till att våga 
gå nya vägar och testa nya grepp. Allt-
för länge har det lagts för stor möda 
vid att behaga en viss tradition, en kyr-
kostil, eller ett sammanhang. Förstå 

mig rätt – jag är absolut inte emot goda 
traditioner. De kan många gånger vara 
till stor välsignelse, men då traditio-
nerna inte tillför något ser jag dem 
enbart som tomma. Lägg istället din 
tid, din kraft och ditt fokus på det du 
är kallad att göra, nämligen att föra 
och dra människor inför Guds tron. 
Kosta vad det kosta vill! Han längtar 
efter mycket mer umgänge med oss. 
Frågan är bara om vi vill, har tid och 
känner för det. Som lovsångsledare är 
det din uppgift att locka till tillbedjan 
genom att själv vara en tillbedjare. Där 
har vi alla mycket kvar att lära!

Text:  Martin Börjesson

Foto:  Per-Johan Thörn

Martin Börjesson frilansar som lovsångsledare 
och musiker. Han tillhör Göteborg Vineyard.

Sex dagar efter sommarens final i Fot-

bolls-VM på Olympiastadion i Berlin fylls 

samma ställe med tillbedjare från många 

olika länder.

– Det kommer att bli en historisk hän-
delse, säger Noel Richards, initiativta-
gare till satsningen.

Calling all nations, som arrang-
emanget heter, äger rum lördag 15 juli 
mellan klockan 11 och 21. Tyngdpunk-
ten kommer att ligga på musik, till-
bedjan och bön. Bland lovsångsledarna 
finns Matt Redman, Tim Hughes, 
Reuben Morgan, Brian Doerksen och 
många fler. Sammanlagt kommer un-
gefär 200 personer vara med och spela. 
Dessutom medverkar dansteam och 
King ś Kids.

– Det är ett stort team och vi vill 
verkligen att de här människorna ska 
stå tillsammans och leda människor i 
lovsång. Det finns ingen huvudakt ef-
tersom vi vill att människor ska komma 
för att tillbe, säger Noel Richards.
Han betonar att man vill utmana män-

niskor att göra skillnad, och då främst 
inom två områden. Dels berätta om 
Jesus Kristus och dels bry sig om män-
niskor som är utsatta på olika sätt.

– Vi skulle vilja uppmuntra folk att 
hjälpa människor som lider av aids och 
stötta organisationer som jobbar med 
folk som bor på gatan. Vi vill utmana 
människor till att deras tillbedjan ska få 
ett mer horisontellt uttryck, att de inte 
bara ska sjunga till Herren. Det gör 
ingen skillnad i världen.

En lång resa
Noel Richards fick idén om att samlas 
på den här typen av arenor för 20 år 
sedan. Sen dess har han varit med och 
ordnat en liknande dag av tillbedjan 
1997 på Wembley i London. Då deltog 
45 000 människor.

– Jag läste om Berlin och OS som 
hölls på arenan där 1936. Deras slogan 
löd ”I call the youth of the world”. 
När jag läste det tänkte jag att det 
skulle vara häftigt att samla världens 
ungdomar och de som är unga i hjärtat 

till en dag av tillbedjan och bön på den 
arenan. Det har varit en lång resa men 
nu ser vi mållinjen.

Hoppas på fullsatt
Ett nio personer starkt tyskt team och 
ett brittiskt på fem personer har det 
övergripande ansvaret för att ordna allt 
kring dagen. Inför Calling all nations 
kommer en stor kör att sättas ihop. 
Alla som sjunger är välkomna att delta. 
Kören kommer att sjunga några sånger 
och repar dagen innan arrangemanget. 

Olympiastadion rymmer 75 000 per-
soner. Noel Richards hoppas att den ska 
bli fylld.

– Jag vill uppmuntra alla att komma 
till Berlin.

Mer information finns på 
www.callingallnations.com.

Text: Per-Johan Thörn

Foto: Porträttbild – Andy Colthart, 
 stadionbild – Partner für Berlin/FTB-  
 Werbefotografie

Inte bara fotboll i Berlin
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Brian Doerksen  

Live in Europe

Integrity

Brian Doerksen är nog för de flesta av 
Lovsångs läsare känd som mannen 
bakom Come, now is the time to worship 
(Tid att tillbe). 

Brian Doerksen är kanadensare och 
mycket erfaren som lovsångsledare och 
sångförfattare. Redan 1990 skrev han 
sånger som Refiners fire (Gör mitt hjärta 
rent) och Faithful one (Trofast Gud).

Brian Doerksen är Vineyardkillen som har 
gått sina egna vägar. I slutet av 90-talet 
begav han sig till London och inspirerade 
London Vineyard till ett nytt och fräscht 
sound och en ny glöd i lovsången. Det tog 
sig bland annat uttryck i skivan Hungry. 
Nu bor Brian Doerksen i Kanada men 
har kvar sin nöd för det sekulariserade 
Europa, vilket har renderat den här tur-
nén och skivan.

Skivan kan närmast beskrivas som en 
”best of-skiva” med alla Brian Doerk-
sens välkända sånger plus någon ny. 
Allt känns välgjort och levande. Soundet 
är stort och maffigt och typiskt Brian 
Doerksen. Här finns också överrasknings-
moment som ett par instrumentala låtar 
och det irländska mellanspelet i Your 
love is amazing.

Jag tycker Brian Doerksen står sig. Han 
skriver texter och melodier som lever 
länge och han har gått sin väg rakt fram 
genom åren. Hans passion känns äkta. 
Stilen är avspänd. 

Cd:n innehåller även en dagbok från tur-
nén i Centraleuropa. Att läsa om glädjen 

och kampen bakom konserterna ger yt-
terligare en dimension till projektet.

Sara Groves

Add to the beauty

INO

Sedan Sara Groves debut med Conversa-
tions 2001 har hon varit en favorit bland 
kritikerna i USA. Nya cd:n Add to the 
beauty blir säkert inget undantag. Bra 
låtmaterial, Sara Groves spännande röst 
(som påminner om Shawn Colvins en hel 
del) samt en rutinerad producent (Brown 
Bannister) skapar en utmärkt helhet. Att 
Sara Groves är en mycket omtyckt och 
etablerad artist förstår man av att hennes 
turnékamrater under hösten har varit Jars 
of Clay och sångaren Chris Rice.

Det musikaliska landskapet på Add to 
the beauty är pianobaserat och ofta 
ganska komplicerat, men det känns 
aldrig överlastat. Texterna handlar om 
tro och relationer, om hopp och kärlek. 
Titellåten Add to the beauty är en sång 
om hur vi med vårt sätt att leva och vara 
kan “plussa på det vackra” – den skönhet 
Gud har skapat oss till och som möter 
oss starkast i försoningens ljus. 

Någon har sagt att man lever ett sant 
kristet liv med huvudet i himlen och föt-
terna på jorden. Det verkar Sara Groves 
göra. På hennes hemsida kan man läsa 
om vilka personer hon ser upp till mest. 
Hon nämner sin mormor och morfar 
som varje torsdag i 40 år har besökt ett 
fängelse i närheten för att lära känna 
fångarna och dela Guds ord med dem. 
”Guds rike kommer inte bara när vi har 
ett mäktigt lovsångsmöte, utan varje 

gång vi talar till varandra med värme i 
rösten och ser på varandra med kärlek”, 
säger hon.

Sara Groves – Add to the beauty: 
En gedigen artist och en skön skiva!

Keith Getty 

New irish hymns 4

Kingsway

Ännu en skiva i serien Irish hymns. Man-
nen bakom projektet är Keith Getty. Han 
finns med som medförfattare till samtliga 
sånger och har dessutom arrangerat och 
producerat. Däremot har han lånat in 
hjälp på sångsidan. Namnkunniga artis-
ter som Margaret Becker, Joanne Hogg 
och Kristyn Getty fungerar som både 
solister och kör. Alla har röster som bär 
upp stilen och arrangemangen. Ändå är 
det Margaret Beckers djupa altröst som 
får mig att rysa lite extra.

Keith Getty skriver vad man bäst beskri-
ver som moderna hymner. Tillsammans 
med Stuart Townend har han bland annat 
gjort sången In Christ alone (I Kristus har 
mitt hopp sin grund) som är en av de 
mest sjungna sångerna i många kristna 
sammanhang idag.

Texterna berättar ofta om vad Bibeln lär 
om Guds verk och gärningar. De blir ett 
slags ”stora lovsånger” till den treenige 
Guden. Den musikaliska stilen är tradi-
tionell med mycket sentiment från den ir-
ländska hymntraditionen, men det känns 
ändå nutida och fräscht. Keith Getty är 
även en välrenommerad arrangör, vilket 
inte minst märks i de mäktiga stråkar-
rangemangen på en del låtar.

Psaltaren uppmanar oss gång på gång 
att sjunga en ny sång till Gud. Att för-
nya och fördjupa sången till Gud är en 
angelägenhet i varje ny tid. Keith Getty 
& company gör det på sitt sätt och det 
är ett bra sätt tycker jag. Imponerande 
genomtänkta texter och en musik som 
känns både vital och tidlös formar sånger 
som inte är dagsländor utan kommer att 
leva länge, länge. 

Bästa låten: O for a heart med Margaret 
Becker. 

Text: Bengt Johansson

Foto: Per-Johan Thörn

Bengt Johansson är musiker, låtskrivare och 
konstnär. Han är gift med Tonie och bor i Tyresö.

Bengt recenserar

Darlene Zschech har ett fulltecknat sche-

ma. I november släpptes skivan Change 

your world och projektet Hope Rwanda 

planeras för fullt.

Det är en mörk och kall decembernatt i 
Skandinavien. På andra sidan jordklotet 
svarar en kvinnoröst som inte tillhör 
Darlene Zschech. Det är förmiddag i 
Sydney. Efter en stunds lättidentifierad 
Hillsong-musik lyfter rätt person luren.

– Just nu förbereder vi våra julguds-
tjänster i kyrkan och skriver lovsånger, 
säger Darlene Zschech.

Hon och hennes man Mark är invol-
verade i ett projekt som kallas Hope 
Rwanda. Mer än 800 000 människor 

miste livet i folkmordet 1994. Under 
100 dagar från april till juli i år, samma 
tid som folkmordet pågick, vill paret 
skänka hopp till landets befolkning.

– Vi kommer att sjunga trossånger 
över hela landet och jobba i skolor, 
med barn och med kvinnor. Varje ung 
person kommer att få en Bibel, säger 
Darlene Zschech.

Fokus på andra
Hon är lovsångspastor i Hillsong 

Church, Sydney. Tillsammans med 
Mark Zschech driver hon en verksamhet 
för unga kvinnor som har bulimi eller 
anorexi, är gravida eller inte har någon-
stans att bo. De har även en studio.  

– Vi spenderar mycket tid där med 
våra projekt och försöker fostra unga 
talanger.

Change your world har växt fram ur 
vad hon har undervisat om i försam-
lingsteamet de senaste åren. De har 
tittat på vad som händer med en tillbed-
jares liv när man möter Gud på allvar.

– Gång på gång upptäckte vi att de 
människor som verkligen möter Kristus 
från den dagen och framåt lever för 
att sprida budskapet om Honom – om 
frihet, hopp och helande. Vi har frågat 
oss själva som team vad Gud gör i oss 
för att våra hjärtan ska bli brutna för de 
förlorade.

Darlene Zschech började skriva 
sånger och resultatet blev en skiva som 
inte innehåller församlingssånger i för-
sta hand.

– Musikaliskt låter det definitivt som 
mig, säger hon och skrattar.

Textmässigt vill hon att skivan ska 
inspirera människor att ta en titt på hur 
de lever sina liv och förändra sitt sam-
manhang, vare sig det gäller grannarna, 
skolan eller utsatta människor.

– Det här livet handlar inte om oss 
utan om att vi ska nå ut till andra.

Tillbedjan utmanar
När Darlene Zschech pratar om till-
bedjan väljer hon att tala om ”worth-
ship”.

– Det handlar om att älska och tjäna 
Herren din Gud med hela ditt hjärta, 
din själ, dina tankar och din styrka och 
göra det för att Han är värd det – inte 
för vad Han kan göra för dig.

Medan musik är exklusiv är tillbedjan 
inklusiv, menar hon.

– Om du inte kan sjunga bra, sjung 
då bara starkt. Det finns inga regler för 
tillbedjan. Det handlar bara om hjärtat. 
Det har alltid varit så och kommer all-
tid att förbli så.

Hon tar kvinnan som häller balsam 
över Jesu fötter som ett exempel.

– Jag älskar den bilden av en sann 
tillbedjare. Den utmanar vad folk tän-
ker, den utmanar religion och den går 
mot strömmen – hon var en kvinna och 
en utstött som inte brydde sig om vad 
folk tänkte. Hon utgöt sig själv vid Jesu 
fötter.

Text: Per-Johan Thörn

”Förändra ditt      
 sammanhang”



AVLYSSNAT 
OCH LÄST

1918

Gareth Robinson 

Be glorified

Kingsway

Från församlingen St Thomas´ i Shef-
field, England, kommer denna live-inspe-
lade lovsångsplatta. Gareth Robinson, 
som är en erfaren och för många välkänd 
lovsångsledare, har utöver Be glorified 
tidigare släppt albumet You alone.

Stilmässigt liknar Be glorified i mångt 
och mycket det material veteranen och 
landsfränden Graham Kendrick står 
bakom – enkla och lättsjungna melodier 
utan några större musikaliska utsväv-
ningar. Ibland tangeras gränsen till 
tråkighet och känslan av ”har-hört-det-
förut”. Det är alltid svårt, och kanske 
inte heller rätt, att såga det engagemang 
och hårda arbete som ligger bakom en 
skivinspelning. Motiv och avsikter med 
skivan betvivlar jag absolut inte. Gareth 
Robinson är säkert på helt rätt spår, men 
då flödet av både svenska och utländska 
lovsångsskivor är så stort som det är 
idag kan jag inte undvika att se den va-
rierande kvaliteten och plocka russinen 
ur kakan. Be glorified tillhör tyvärr inte 
den sortens skivor som tilltalar mig och 
ger mig upplevelsen av att vilja lyssna 
om och om igen. Den är en typisk ”mitt-
emellan-lite-lagom-av-allt-skiva”.

Däremot imponeras jag av det su-
perschyssta omslaget. Skivhyllorna 
översvämmas inte direkt av lovsångs-
skivor med genomarbetade och snygga 
booklets, men det står Be glorified i skarp 
kontrast till. Omslaget är grymt snyggt 
och rätt, kanske dock inte helt i överens-
stämmelse med plattans övriga stil.

Martin Börjesson

Tree63  

I stand for You

Survivor Records

Det började helt opretentiöst på en fes-
tival i Durban, Sydafrika. Året var 1996. 

Utan bandnamn eller högre tankar om 
fortsatt spelande fick killarna i alla 
fall medverka på festivalen. Det blev 
en succé... Länge hade medlemmarna 
spelat i andra band, men nu var tiden 
mogen för ett nytt – Tree, som senare 
blev Tree63.

Det finns så mycket glädje, energi och 
äkthet i dessa killar. De har verkligen 
bestämt sig för vem de spelar, det är lik-
som ganska otvetydigt. Till största delen 
är det nytt, egenskrivet material, men 
här finns också lite goa varianter av Matt 
Redman, denne gigant inom lovsång. 
Han får faktiskt själv medverka på sin 
egen låt Nothing but the blood.

Det är ända sen DC Talks glansdagar 
jag hörde ett så radikalt och fräscht 
band med ett så schysst sound och så 
katchiga låtar.

Om nu någon missat det diggar jag 
verkligen Tree63 och vill bara skruva 
upp stereon liiite till. Grannarna måste 
ju också få ta del av detta! Som före-
språkare av välgjord och god lovsång blir 
jag både peppad, glad och förundrad 
över Guds storhet genom sångerna. 
Man rycks sannerligen med i dessa 
låtar – speciellt i spår fyra, Joy, och i 
spår nio, King. Galet röj och ös och helt 
enkelt svinbra ”jag-är-så-tacksam-för-
att-jag-får-tillhöra-Dig-lovsånger”! Mer 
sånt här åt folket!

Martin Börjesson

Tidigare publicerad i Ung Tro nummer 4, 2005

Vicky Beeching 

The journey (ep)

Survivor Records

Vicky Beeching är en för mig ny bekant-
skap. Hon släpper här en femspårs-ep 
med titeln The journey, vilken syftar 
på det israelitiska folkets vandringar i 
Gamla Testamentet. Själv liknar Vicky 
Beeching låtarna vid de altare isra-
eliterna byggde som gensvar och offer 
till Gud.

Sångerna, som är ett resultat av olika 

skeenden och händelser i hennes liv, 
är skrivna till gitarr, vilket också märks 
i den färdiga produktionen. Soundet 
är gitarrbaserat och ganska ruffigt och 
aggressivt. Jag påminns bland annat 
om den unga och kaxiga Avril Lavigne, 
fast med ett helt annat textmaterial 
och budskap. Intensitet och attityd i 
kombination med finkänslighet och 
stark Gudsnärvaro genomsyrar alla de 
fem låtarna.

Jag gillar den rättframma och sanna 
ärlighet som Vicky Beeching står för. Det 
råder ingen tvekan om varför hon skriver 
låtar eller till vem hon vill ge tillbaka vad 
hon har fått. Sångerna andas en längtan 
efter mer av Guds närhet och vishet.

Med stor tillförsikt ser jag fram emot 
den fullängdare som utlovas i början av 
2006. Där kommer vi förhoppningsvis få 
höra mer av Vicky Beechings begåvning 
vad det gäller att skriva Gudaandade och 
starka lovsånger, sprängfyllda av attityd 
och skarpa texter.

Martin Börjesson

Soul Survivor live 2005  

We must go

Survivor Records  

Soul Survivor anordnar bland annat olika 
events modell större. De samlar skaror 
med tiotusentals ivriga människor, män-
niskor som är ivriga att lovsjunga och 
ivriga att inte låta orden stanna vid sånger 
utan leda till liv fyllda av medlidande och 
nöd för dem som är vilsna utan Jesus.

Denna skiva gör ett försök att fånga 
lovsången och tillbedjan på två av 
Soul Survivors events under 2005. För 
lovsången står Tim Hughes, Delirious?, 
Hillsong United, Mark Beswick, Martyn 
Layzell, Lex Buckley, Johnny Parks, Ben 
Cantelon och Matt Redman. 

Om man har lyssnat på dessa lovsångs-
ledare och deras sånger tidigare känner 
man igen sig. Det låter som Soul Survivor 
brukar låta – rockigt, passionerat och väl-
producerat. Soul Survivor har funnits med 
ett tag och präglar mycket av ”modern 
lovsång” (jag ogillar själv uttrycket). Med 
detta som bakgrund tänker jag ta mig en 
något tuffare recensionsroll än vad jag 
ibland brukar.

Jag hade väntat mig en större bredd, 

både vad det gäller dynamiken och 
soundet på en skiva med nio olika lov-
sångsledare. Det borde kunna bli nio 
olika vinklar, nio olika berättelser, nio 
olika uttryckssätt av tillbedjan, men det 
låter för snävt och snarlikt.

De olika banden/lovsångsledarna låter 
som jag trodde de skulle göra – Deliri-
ous? som jag vant mig, Hillsong United 
lika så och de övriga gör på något sätt 
det man förväntar sig av dem. Det ska 
dock sägas att det inte alls är dåligt. 
Tvärtom är arrangemang och sånger 
riktigt bra och livekänslan av sponta-
nitet och närvaro är påtaglig på flera 
spår. Ändå dristar jag mig att tycka att 
dessa namnkunniga figurer kan bättre. 
Framför allt hade en större bredd på 
ljudbilden lyft denna platta.

Höjdpunkterna finns dock där, inte 
minst genom en enkel sång signerad 
Mark Beswick. Den heter Superlatives 
och beskriver Guds karaktär med olika 
adjektiv. Sann tillbedjan brusar ur min 
stereo och tar mig med. 

Annars är det Tim Hughes som sticker ut 
på denna skiva. Han skriver bara bättre 
och bättre sånger för varje produktion 
och hans avslutande God of justice är 
skivans givna temasång. ”We must go. 
Live to feed the hungry, stand beside 
the broken... Keep us from just singing, 
move us into action, we must go.” En 
sång om att lovsång levs och inte bara 
sjungs och att det är lika viktigt att söka 
Guds ansikte som att bli påmind om en 
förlorad värld.

Jag diggar denna typ av musik med 
mycket gitarrer och raka rör. Jag ger 
produktionen som helhet tre capo-kläm-
mor av fem möjliga. Mr Hughes och 
broder Beswick ska dock ha minst fyra 
för sin insats.

Rickard Sundström 

Darlene Zschech 

Change your world

INO

Hon är sig lik. Darlene Zschech har 
en fantastisk förmåga att formulera 
orden så lyssnaren försätts i tillbedjan. 
Den här gången tänker hon bortom sin 
tjänst som lovsångspastor i Hillsong 
Church, Sydney, och sträcker sig mot 
pophimlens stjärnor – precis som i 
förra soloprojektet Kiss of heaven. Hon 
når nästan ända fram. Det som sätter 
käppar i hjulen är de lite slitna melo-
dislingorna – det känns tyvärr som om 
jag hört dem förut. 

Darlene Zschech har skrivit alla låtar på 
skivan utom den sista, Agnus Dei av Mi-
chael W. Smith. Dessutom har hon själv 
producerat skivan med hjälp av David 
Holmes. Det är som bäst när tempot 
går upp en smula och det sockersöta 
försvinner, som i Sing over me.

Jag kan inte låta bli att säga att hela 
albumet andas 90-tal. Arrangemangen 
avslöjar att Darlene Zschech har en 
viss förkärlek till årtiondet då hon slog 
igenom. Några undantag är underbara 
Where would I be, där refrängen gör 
mig varm i hjärtat, och smygrockiga You 
are holy. I det andra spåret Miracle ger 
kören den där speciella ”Hillsong-käns-
lan”. Dessutom har man vågat skala 
bort de smäktande stråkarna, vilket ger 
ett välbehövligt avbrott. 

Texterna är skivans starka sida. Jag 
förloras helt i de enkla, meditativa kär-
leksförklaringarna som rinner ur Darlene 
Zschechs hjärta. Rösten är som vanligt 
bergsäker och nervfylld. Hon har något 
visst som gör henne intressant, trots 
låtar som inte reser sig över mängden. 

Marie Lindberg

Darlene Zschech  

Berörd av himlen 

redan här

Semnos

”Varför måste hon alltid synas mest på 
framsidan av alla Hillsong-skivor?”, har 
jag ibland yttrat skeptiskt och ifrågasatt 
hennes motiv – framsidan på boken 
är inget undantag. Efter att ha läst 
lovsångsledaren Darlene Zschechs bok 
Berörd av himlen redan här har jag dock 
fått insyn i hennes personlighet och 
värderingar. Min skepsis har bytts mot 
beundran och respekt. Hon är en klok 
och ödmjuk kvinna med en gudagiven 
talang och jag skäms inte för att låta 
översvallande. 

Darlene Zschech har verkligen varit 
trogen i det lilla och därför fått ett stort 
förtroende – att leda en hel kristenhet 
i lovsång. Hon har envist hållit fast vid 
sina drömmar och inte låtit några om-
ständigheter stoppa henne, inte ens ett 
sent missfall.

Språket i boken är precis så vackert och 
innerligt som i Darlene Zschechs sång-
texter. Hon skriver fritt och personligt 
– rakt ur hjärtat. Jag har inte studerat 
boken med teologins förstoringsglas, 
men vid läsningen av hennes egna 
upplevelser med Gud och hennes egna 
bibeltolkningar växer min tro sakta men 
säkert – både på Guds förmåga och på 
mina egna drömmar. 

Marie Lindberg

Tidigare publicerad i Gyro nummer 4, 2005
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