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Lovsångskonferensen Lovsång 08 har som 
tema Nära faderns Hjärta – Intimitet med 
Gud. 

Ordet intim för snarare tankarna till under-
kläder, sex och hygienprodukter för kvinnor 
än till en människas relation med Jesus. 
Och ändå så är intimitet med Jesus nyckeln 
till vår förståelse av Gud som en god och 
kärleksfull far men också till vår lovsång. 
Ingen kan komma till Fadern utom genom 
Jesus. När aposteln Filippos ber Jesus att 
visa honom Fadern blir svaret: ”Så länge 
har jag varit tillsammans med er och ändå 
känner du mig inte. Den som har sett mig 
har sett Fadern”. 

Ordet känna har i bibeln en mycket 
intim betydelse. Används ofta som en be-
skrivning av samlaget, det intimaste och 
personligaste uttrycket för kärleken mellan 
man och kvinna. Det går att tro på Jesus 
utan att känna honom. Vi kan följa, tjäna, 
arbeta för, propagera, lovorda, prisa honom 
utan att känna honom. Vi kan sjunga tusen 
sånger om Gud men det finns bara en Väg 
för att munnens lovsång skall bli hjärtats 
lovsång och den stavas Sanning. Livet med 
Jesus börjar när vi slutar bedra oss själva 
och lägger ner vår egen rättfärdighet – som 

med profeten Jesajas mustiga ord bara är en 
”fläckad klädnad”. Lögnen är intimitetens 
fiende nr 1, det vet alla som lever i en re-
lation. Inför Gud är det mycket bättre att 
komma naken än påklädd. Eller som det så 
vackert uttrycks i en sång: ”Jag kommer som 
jag är, har ingenting att dölja, du har skapat 
mig och känner mig så väl” . 

Tro utan intimitet kallas för religion där 
den kärleksfulla pappa som Jesus beskriver i 
liknelsen om den förlorade sonen ersätts av 
en högre makt som snarare är krävande och 
sträng och än kärleksfull. Vägen till Guds 
fadershjärta går genom Jesus. ”Liksom Fa-
derns har älskat mig så har jag älskat er”. 
Jesus fortsätter: ”Den som älskar mig ska 
bli älskad av min Fader och jag skall älska 
honom och visa mig för honom”. När jag ser 
Gud genom Jesus ögon då föds en jublande 
lovsång för att vi har sett in i Jesus ögon och 
det går inte utan att förvandlas. (textrad ur 
sången Kan vi se in i Jesu ögon av Gregory 
Häljestig). Att se in i Jesus ögon är att se 
in i Faderns hjärta. Att se är att känna. Att 
känna är att se.  

Som Matt Redman sagt: jag ser – och 
jag sjunger! 

Text: Lasse P
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Det tog 2,5 år. Men nu är det färdigt. Emanuel 
Sandgren och Gregory Häljestig vill med den 
omsorgsfullt producerade Davids hjärta-
skivan Till vem skulle vi gå? både lyfta fram 
enkelheten och visa att tillbedjan saknar 
musikaliska begränsningar.  

Suggestiva Gud av ljus fyller Emanuel och 
Jenny Sandgrens vardagsrum. Disharmo-
nierna avlöser varandra. Gregory Häljestigs 
tillskruvade röst svävar tillsammans med gi-
tarrtoner och loopar i ett stort ljudlandskap 
fjärran från det jag reflexmässigt förknippar 
med lovsång. Att strax efteråt sätta på en 

skiva med Namur eller gå på en Radiohead-
konsert skulle inte kännas som ett överdrivet 
stort musikaliskt steg. ”Gud av ljus. Obe-
skrivlig är Du. Majestät. Vi böjer oss nu.”

– Den bygger på Gud, Jesus och den 
helige Ande i tre verser, så det är en tros-
bekännelse. Det var ett tema på skivan som 
utkristalliserade sig ganska tidigt, säger 
Emanuel.

”Jesus Kristus. Ensam Gud och män-
niska. Livets furste. Vi böjer oss nu.”

– Spontant tror jag att det här är en 
sång som saknas. Jag kan inte räkna upp så 
många som innehåller treenigheten, vilken 

Kontrastrikt med 
enkelheten i fokus

är något fundamentalt i Kyrkan samt i vår 
tro och teologi. Den kanske inte kommer 
att spelas mest, men samtidigt kan den kom-
municera med en helt annan målgrupp än 
andra sånger, fortsätter han.

Tillbakalutad i den svarta soffan vill Gre-
gory ha mer volym när låtens klimax närmar 
sig i den tredje versen. ”Helig Ande. Vår 
Hjälpare i allt. Sanning bär Du. Visa oss 
vem Fadern är.”

– Det är viktigt att inte fastna i små peri-
fera bitar som skapar förvirring i vår tillbed-
jan, utan att vända oss till Gud och säga ”Det 
här är Du. Det här är den Gud vi tillber.” Vi 

påminner oss om det som har varit sanning 
i tusentals år, säger Gregory.

Från den här musikaliska ytterligheten 
rör sig skivan via tungt gitarrmangel med 
”dist och delay”, countrystänk samt up-
tempo-pop till ett ensamt piano och en lika 
ensam röst.

Lång process
Det började i januari 2006. Då skapades Ex-
cel-dokumentet i småländska Malmbäck.

– Ett projekt föranleds av ett Excel-do-
kument och när det finns vet alla att något 
kommer hända…, säger Gregory.
I augusti samma år spelades de första versio-
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 Ålder:  27 år
 Familj:  Hustrun Jenny.
 Bor:  Göteborg
 Gör:  Gymnasielärare, lovsångsansvarig i Göteborg Vineyard  
  och frilansmusiker.
 Intressen:  Musik, Mac-prylar och utflykter.
 Läser:  Shane Claibornes Den oemotståndliga revolutionen.  
  ”Det är en av de få böcker jag läst färdigt.”
 Förebilder:  ”Människor som i sin mänsklighet sträcker sig mot   
  levande Gud, till exempel Martin ”I’m Yours, save   
  me” Luther.”
 Dröm: ”Att hela tiden bli bättre och mer modig i att ge det i  
  gåva som jag fått i gåva.”
    

 Ålder:  31 år
 Familj:  Hustrun Kristin samt ettåriga sonen Matheo.
 Bor:  Jönköping
 Gör:  Studerar till gymnasielärare, lovsångspastor i 
  Jönköping Vineyard och jobbar med ungdomar som   
  har problematisk bakgrund.
 Intressen:  Musik, golf och volleyboll.
 Läser:  Bibeln och Röda rummet.
 Förebilder:  ”Min pappa. Det finns så mycket hos honom som jag  
  vill ta efter.”
 Dröm: ”Att hela tiden bli bättre och mer modig i att ge det i  
  gåva som jag fått i gåva.”
    

nerna av låtarna in. Sedan dess har man gjort 
en förproduktion och det är den tredje ver-
sionen av sångerna som nu finns på skivan. 
Inspelningarna har skett på en mängd olika 
platser i Jönköpingstrakten samt i Göteborg 
och mixningen är gjord i England av Joakim 
Sehlstedt.

Gregory sjunger medan Emanuel har 
lagt gitarr, piano, synthar och loopar. Båda 
två har funnits med i inspelningssamman-
hang under många år, men det är första 
gången som de har haft en så heltäckande 
producentroll.

– Därför har vi behövt vara oerhört nog-
granna. Tidsperspektivet har gjort att vi har 
kunnat lyssna, lägga undan och sedan ta fram 
det igen med fräscha öron för att spela in på 
nytt. Det kan en erfaren producent säkert 
göra direkt, men vi behövde en gedigen pro-
cess och lång tid för att kunna leverera det 
som kommunicerade med vår dröm och det 
vi står för. Det är ju inte ett projekt som man 
gör två gånger på raken…, säger Gregory 
och tillägger att det inte går att uppskatta 
hur många timmar de har lagt ner.
Ni tycker inte att det har tagit för lång tid då?
– Å ena sidan kan jag tycka att det har tagit 
för lång tid. Men samtidigt hade det nog inte 
låtit så här om det inte hade fått göra det, 
säger Emanuel.

Gregory ger en bild som illustrerar tids-
perspektivet på ett bra sätt.

– När vi började den här processen var 
Manne singel och idag är han gift.

Frågorna som möjlighet
Till vem skulle vi gå? I likhet med titelspåret 
innehåller flera av sångerna frågor.

– Om skivan skulle ha hetat Jesus är Herre 
hade det kommunicerat något annat, har vi 
ett samtal och jag säger ”Jesus är Herre” är 
det skillnad gentemot om vi pratar utifrån 
frågan ”Till vem skulle vi gå?”. Jag kommer 
med en ödmjukare approach, även om mitt 
svar fortfarande är detsamma. Vi tror att det 
är till Jesus som vi måste gå, men vi väljer den 
här vinklingen, säger Emanuel.

– Titeln kommunicerar att det finns flera 
alternativ, att man kan välja att tjäna andra 
gudar och makter, säger Gregory.

På papperet är det han som har skrivit 
en stor del av låtarna, men de har bollat 
materialet emellan sig väldigt mycket. Inte 
sällan har dåliga idéer varit en förutsättning 
för att fruktbara ska födas. Sammanlagt har 
ett 20-tal musiker och tekniker medverkat 
till slutresultatet.

– Vi har varit oerhört välsignade med 
generositet. Bandmedlemmarna som vi har 
jobbat med har gått in med noll ersättnings-
krav. Det gäller även lån av mickar och så 
vidare, fortsätter han.

Enkelheten viktig
Samtidigt som de har velat göra skivan så 
musikaliskt bra som möjligt värdesätter de 
enkelhet mycket.

– Jag brottas ständigt med frustrationen 
över kontrasten mellan vår lovsång och David 
som kanske exploderade i en sång när han 

såg Guds storhet på en äng. Det är viktigt att 
varje lovsångsledare behåller det perspektivet 
i förhållande till enkelhet. Tillbedjan föddes 
ändå utan elgitarrer, det kan vara så otroligt 
avskalat. Vi måste vara medvetna om vad 
vi adderar och ibland kanske tappar bort, 
säger Gregory,
Tror ni att ni lyckas kommunicera den här 
enkelheten när ni har lagt ner så mycket tid på 
produktionen?
– Det beror på hur man ser på enkelhet. 
Det är enkelt när det får vara smakfullt och 
det är ju självklart subjektivt, men det är 

vårt utgångsläge att vi ska gilla det vi gör. 
Förhoppningsvis kommunicerar det något 
enkelt som kopplar till lyssnarens hjärta, 
säger Emanuel.

På ytterdörrens insida hänger en tavla med 
svart text på vit botten. ”Dance as though 
no one is watching you, love as though you 
have never been hurt before, sing as though 
no one can hear you, live as though heaven 
is on earth.”, lyder texten.
Text och foto: Per-Johan Thörn

Emanuel Sandgren

Gregory Häljestig
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Skitiga gitarrer och ett högt tempo domine-
rar skivan. Men här finns också partier där 
man drar ner på intensiteten, dock utan att 
engagemanget svalnar.

– Det har varit en spännande och ödmju-
kande upplevelse på samma gång. Jag ser 
mig själv som en ganska vanlig tjej som har 
skrivit sånger sedan jag var barn. Nu har jag 
blivit välsignad med att få spela in tillsam-
mans med några verkligt duktiga människor. 
Att se simpla sånger växa till något som 
förhoppningsvis kan välsigna Kyrkan har 
varit spännande, säger Sheri Carr.

Hon berättar intensivt om skivan och sin 
lovsångstjänst där vi sitter mitt i Nashville 
convention center under årliga GMA week. 
Mässbesökare går förbi och från en närlig-
gande lokal hörs livemusik.   

Sheri har vuxit upp i en musikalisk familj 
och har sjungit så länge hon kan minnas. 
När hon nyss hade börjat skolan skrev hon 
sin första sång med hjälp av sin pappa. Via 
bland annat flöjt och piano började hon se-
nare spela gitarr. På flera inspelningar har 
hon lett enstaka lovsånger och körat, men 
i och med nya skivan ställer hon sig alltså i 
rampljuset på riktigt.

– Det kan vara läskigt att ta steget fram, 
ibland känner jag mig blyg och är inte säker 
på att jag vill, men jag måste säga ”Herre, 
låt Din vilja ske. Jag har inte något särskilt 

att ge, men Du kan få mina fiskar och bröd 
och göra vad Du vill med dem.” Jag bara 
ger vad jag kan och hoppas att det ger 
Herren ära.

Skivan är producerad av välrenommerade 
Nathan Nockels som bland annat har jobbat 
med Matt Redman och Chris Tomlin.

– Nathan är en väldigt duktig produ-
cent med ett hjärta av guld. Han såg alltid 
till att vi tog pauser för att be och inbjöd 
verkligen den helige Ande att vara en del 
av vad vi gjorde. 

Hennes man är pastor och tillsammans 
jobbar de i Flowery branch united metho-
dist church i Atlanta. Själv är hon lovsångs-
ansvarig i församlingen, något hon även har 
varit i Atlantas Vineyardförsamling.
Du är kvinna medan många lovsångsledare, 
inte minst inom Vineyardrörelsen, är män. 
Hur ser du på det?
– När jag började leda lovsång kände jag 
mig lite som ”Den fula ankungen”, som 
om jag inte riktigt passade in. Jag sa till och 
med till Herren ”Är du säker på att jag ska 
göra det här?” Jag kommer ihåg att Herren 
uppmuntrade mig och sa ”Ja, jag är säker på 
det och vill att du ska vara ett exempel för 
andra kvinnor.”, säger Sheri Carr.
Text och foto: Per-Johan Thörn

Rockig solodebut från 
erfaren lovsångsledare

Amerikanskan Sheri Carr har lett lovsång i 
mer än ett decennium och varit med på flera 
Vineyard-skivor. Rockiga Fearless now är 
hennes debut i eget namn.
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Göteborg har alltid varit välsignat med många 
goda grupper och artister. Tänk bara på namn 
som Jerusalem, Choralerna, Roland Utbult, 
Salt och Mattias Martinson. Hösten 2008 
skivdebuterar både Maria Gustin Bergström 
och Psalva, två artister som har mycket ge-
mensamt och med Göteborg som hemvist.

Psalvas vackra skiva bär det finurliga nam-
net Vägsjäl och berättar här om sig själva 
och sin skiva.
Vilka är Psalva och hur började ni spela till-
sammans?
Psalva består av Maria Blåberg, Annajo-
hanna Lindskog och Ulrika Holm. Alla tre 
gick på Musikhögskolan i Göteborg under 
1990-talet men det var genom Smyrna Brass 
vi möttes. Under ett samtal vid köksbordet 
mellan Maria och Ulrika föddes planerna på 
en trio, som ville vårda om psalmer – denna 
skatt som alla äger men alla ännu inte gjort 
till sin. Vi frågade Annajohanna att vara med; 
med våra tre personligheter skulle vi kunna 
arbeta fram ett bra koncept, och med våra 

instrumentkombinationer skulle vi kunna få 
till varierande arrangemang – vilket vi tycker 
är roligt och viktigt. 

Vi har spelat tillsammans som trio sedan 
2001. Maria sjunger, spelar flöjter, piano 
och slagverk. Annajohanna spelar piano, fiol 
och orgel samt körar. Ulrika körar också och 
spelar olika trumpetinstrument och cello. 
Dessutom plockar vi fram lite allt möjligt 
från garderoberna... melodika, tin whistle, 
en näverlur och lite annat. 
Är Psalva ett lovsångsteam eller en grupp?  Hur 
ser ni på er kallelse och funktion?
Med dagens definition av lovsångsteam så 
kan vi kanske inte kalla oss för det, men vi 
tycker att mycket av det vi spelar är lovsånger 
i sig, om än skrivna i en annan tid och med 
ett annat sätt att uttrycka sig. Vi vill gärna 
bidra till att blåsa liv i psalmerna, visa att 
man kan tänka lite annorlunda runt dem, 
att arrangera musiken så att den understry-
ker texten. Sedan dagen vid köksbordet har 
intresset för psalmerna vuxit till kärlek – och 

till ett kall att föra dem vidare. Vi vill gärna 
använda våra gåvor till att förmedla vår tro, 
och vi tror verkligen att Gud vill tala till oss 
och andra genom de här sångerna.
Både gruppnamnet samt titeln på skivan (Väg-
själ) är lite finurliga och dubbelbottnade. Kan ni 
avslöja era tankar runt dessa?
Gruppnamnet fick stötas och blötas under de 
första åren. Till slut kom vi fram till Psalva 
och det har ju som sagt en dubbelbottnad 
betydelse; vi spelar mest psalmer och vi vill 
ge (p)salva för själen.

Namnet Vägsjäl landade när vi lagt bort 
ett antal andra titelförslag som anspelade 
på ordet ”väg”. Många av sångerna på ski-
van handlar om vägen till Gud, till himlen, 
och ordet ”vägskäl” nämns i någon sång.  
Det är vår önskan att få vara ”vägsjälar”, 
medvandrare bland alla dem som kanske 
inte ännu har ett bestämt mål med sin livs-
vandring, och vägvisare för dem som vill 
hitta hem. Åtminstone vill vi ge lite salva åt 
trötta vandringsfötter och vägsjälar genom 

vår musik vid vägkanten. Vägsjäl uttrycker 
också att vi tre vill vara i rörelse, inte stanna 
i vårt uppdrag.
Berätta lite om skivan och dess innehåll
Den här skivan har en lugn och kanske något 
lågmäld karaktär. Men vandringen kommer 
också fram, bland annat i gånglåtsaktiga ”Jag 
är en gäst och främling”. Nästan alla sånger 
finns med i vår svenska psalmbok, ”Det 
finns en väg till himmelen” är väl den sång 
som mest handlar om Vägen. En av de två 
som inte finns i psalmboken är ”Om dagen 
vid mitt arbete”, en gammal svensk folkvisa 
som vi hittat en Lina Sandell-text till i en 
”Sionstoner” från 1889. 

Musikaliskt drar skivan åt folkmusikhållet, 
men en och annan ”blå” ton och någon sek-
vens med klassisk prägel får också plats. 

Vår förhoppning är att skivan ska ge musik 
och ord som berikar, gläder och tröstar och 
att Psalva får vara ”vägsjälar” som vinkar in 
människor till Gud!
Foto: Per-Johan Thörn
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Hans senaste studioalbum med nytt material 
kom 2002, men nu är det dags igen. Lovsångs-
ledaren Lincoln Brewster, som inte är rädd för 
att låta sitt gitarrspel ta plats, är väldigt nöjd 
med Today is the day.

– Jag gillar den och är mer upprymd nu än 
över något annat jag gjort. Om den berör mig 
är chansen stor att den kan beröra andra. Jag 
gillar verkligen sångerna och det har varit 
roligt att göra skivan. Den är väldigt gläd-
jefylld med mycket gitarr, mer än tidigare, 
säger Lincoln Brewster.

”Today is the day You have made. I will 
rejoice and be glad in it.” Det går snabbt när 
han låter fingrarna fladdra över gitarrhalsen 
i titelspåret. Låten Today is the day är skriven 
tillsammans med Paul Baloche.

– Vi vet inget om morgondagen så låt oss 
göra det mesta av idag, med varje andetag vi 
tar. Det är en gåva från Gud.

Lincoln Brewster har jobbat en del med 
andra låtskrivare på skivan, även om det mes-
ta materialet är egenskrivet. Hillsong-covern 
Salvation is here finns också med.

Redan nio år gammal började han spela gi-
tarr. Efter att ha turnerat med sångaren Steve 
Perry i flera år flyttade han till Kalifornien 
och tog jobb som ljudtekniker i en kyrka.

– Det påminde mig om att Gud använder 
de dåraktiga för att de visa ska stå där med 
skam. Alla jag kände sa att jag var knäpp 
och att jag slängde bort min karriär. Men 

jag visste att Gud rörde vid mitt hjärta och 
sa att jag skulle göra det.

Så småningom bad man honom leda lov-
sång med ungdomarna i församlingen och 
så blev det. Idag är han lovsångspastor på 
heltid och har gett ut sex skivor.

– Jag försökte inte få ett skivkontrakt utan 
det bara hände, jag vill vara trogen det Gud 
har gett mig.
Vad känner du när du spelar gitarr?
– Det känns som om Gud säger ”Spela 
med allt du har. Spela passionerat, håll inte 
tillbaka. Jag skapade din talang för att du 
skulle använda den för min ära, inte för att 
den skulle gömmas för Kyrkan.” Jag job-
bar mycket med att ha ett gitarrsound som 
attraherar och inte distraherar. Jag kan spela 
snabbare än jag oftast gör, men det är inte 
vad sångerna behöver. De är inte gjorda 
som en plattform för gitarrsolon, men när 
det passar tar jag chansen.
Hur ser du på balansen mellan perfektionism 
och enkelhet i lovsången?
– Jag tror vi tillber genom att ge tillbaka det 
Gud har gett oss till Honom. Att spela gitarr 
är ett av de sätt jag gör det på. Jag har brot-
tats mycket med om det finns plats för det 
och om det är att briljera. Det är en fråga 
som jag förmodligen kommer att ställa mig 
själv hela livet och det tror jag är bra, säger 
Lincoln Brewster.
Text: Per-Johan Thörn

Foto: Pressbild

Gitarrvirtuosen 
Lincoln Brewster 
släpper nytt



Tillbedjans hjärta är att komma till en plats av 
ovillkorlig kärlek. Det menar lovsångsledaren 
Brian Doerksen som medverkar på Lovsång 
08 i Linköping. 

– Det känns verkligen spännande, säger han 
om Sverigebesöket.

Han har skrivit välanvända sånger som 
Come, now is the time to worship, Hallelujah 
(Your love is amazing) samt Refiner´s fire och har 
producerat och medverkat på ett stort antal 
Vineyardskivor. Bland annat står kanadensa-
ren bakom det storsäljande albumet Hungry 
från 1999, vilket tillkom under de två år då 
han och hustrun Joyce bodde i London med 
sin stora familj.

– Jag fokuserar på sanning, på sanningen 
om Gud och om oss. Jag vill att mina sånger 
ska säga vem Gud är och vad Han gör på 
jorden. Men jag vill också att de ska deklarera 
sanningen om oss, säga vilka vi verkligen är 
utan att vi låtsas eller uppträder inför Gud. 
Om vi behöver klaga sjunger vi en klagosång, 
behöver vi glädjas gör vi det och behöver vi 
uttrycka beroende gör vi det. Jag tar text-
mässiga risker för att lyckas, säger Brian 
Doerksen.

Nytt album släpps snart
Själv uppskattar han att det är cirka 15 år 
sedan han var i Sverige senast och han ser 
fram emot besöket mycket. Under konfe-
rensen i Linköping, som bär rubriken ”Nära 
Faderns hjärta”, kommer han både att leda 
lovsång och predika.

– Jag ska tala om att tillbedjans hjärta 
är att komma hem, att vara på en plats av 
ovillkorlig kärlek.

I dagarna släpps hans nya album It´s time 
som innehåller nya inspelningar av hans 
mest kända sånger samt två nya spår. Come, 
now is the time to worship finns förstås med. 
Den skrevs under en av de jobbigaste pe-
rioderna i Brians liv. Det hade visat sig att 
parets äldsta son har fragil X-syndromet, 
en ärftlig utvecklingsstörning som ofta ger 
inlärningssvårigheter och försenad talut-
veckling (även deras yngsta son har skadan). 
Samtidigt blev Brians musikal Father´s house 
en jätteförlust.

– Vi förlorade alla våra pengar och vårt 
hus, allt gick fel verkade det som. Vi hade 
varken arbete eller någonstans att bo. Då 
blev jag erbjuden ett jobb i London som 
innebar att leda lovsång och träna lovsång-
are inom Vineyardrörelsen. Vi packade våra 
saker och skeppade över dem till England.

Fick sången under en promenad
En morgon några månader efter flytten 
var han ute och gick i London samtidigt 
som han bad.

– Jag klamrade mig nätt och jämnt fast 
vid min tro, men jag visste att jag inte kunde 
vända mig någon annanstans. Jag visste att 
Gud skulle återupprätta mig på något sätt, 
även om jag inte förstod vad som pågick. 
Den morgonen hörde jag sången, orden 
bara strömmade genom luften: ”Come, now 

Han vill sjunga sanningen 
om både Gud och oss

Fortsätter på sidan 16



is the time to worship…”, säger Brian och 
sjunger på den inledande frasen.

Väl hemma började han skriva låten.
– Jag var bruten och kände mitt liv i 

sången, men var inte säker på om andra 
människor skulle knyta an till den. Jag spe-
lade den i vår församling i London och inom 
några veckor fick jag höra att den sjungits i 
Sydafrika och på andra ställen. Den började 
snurra redan innan den hade spelats in.
Hur gör du för att förbli ödmjuk när du vet att 
dina sånger sjungs utöver världen?

– Det är ett fullständigt mirakel av nåd att 
det händer. Jag är bara en vanlig person som 
älskar Gud och sjunger enkla sånger med 
enkla melodier. Jag vet att det inte beror på 
mig att de har rest jorden runt. Och jag har 
många saker i mitt liv som håller mina fötter 
på marken, oavsett om det är min relation 
till min fru och mina barn eller att hantera 
mina pojkars handikapp. Jag är även väldigt 
involverad i min lokala församling.

Lovsångspastor som 23-åring
Redan i tonåren började han leda lovsång. 
Tidigare hade Brian varit helt inne på att 
syssla med sport, men Gud ville annorlunda, 
menar han.

– Han kallade mig en kväll och sa ”Det 
där är din väg och det här är min väg för 
dig. Vill du följa mig?”. Jag sa ”Ja.” och 
började spendera timme efter timme lov-
sjungandes med min gitarr. När jag var 
tillsammans med mina vänner på helgerna, 
när alla andra gick på fester och bio, var vi 
några som tog våra gitarrer och biblar och 
satt och pratade, sjöng och skrev lovsånger. 
Jag lärde mig att bli en tillbedjare på ett helt 
informellt sätt.

Sedan fick han successivt mer och mer 

ansvar. Han fick leda en bibelstudiegrupp, 
spela bas i ett lovsångsteam samt leda någon 
sång i gudstjänsten. Bara 23 år gammal var 
han lovsångspastor på heltid.

Idag är han lovsångspastor i församlingen 
The Bridge som han var med och startade 
för 2,5 år sedan. Han reser också mycket 
som lovsångsledare och förkunnare, både i 
hemlandet Kanada och utomlands.

Nyligen predikade en av Brians vän-
ner i församlingen. Det hela handlade om 
bibelgestalten Enok och hans vandring 
med Gud.

– En dag fanns Enok inte längre för 
Gud tog hem honom. Min vän beskrev det 
som om Enok och Gud tog en promenad. 
Plötsligt tittade Gud på Enok och sa ”Det är 
närmare till mitt hus än ditt, varför kommer 
du inte med mig?”. Jag bara lyssnade och 
mitt hjärta började värka. Det finns inget jag 
drömmer mer om än att bara gå med Gud 
och vara med Honom, det är min belöning. 
De bästa stunderna i mitt liv är när jag är 
nära Gud, säger Brian Doerksen.

Text: Per-Johan Thörn

Foto: Pressbild

Brian Doerksen

Ålder: 42 år

Bor: Abbotsford, Kanada

Familj: Hustrun Joyce och sex barn.

Intressen: ”Jag är bokälskare och läser alla sorters 
böcker; teologi, fiktion och berättelser, särskilt C.S. 
Lewis.” Vandra, gymma och springa. 

Lyssnar på: John Mayer, U2 och Kathryn Scott. ”Jag 
har ganska bred musiksmak och gillar allt från klas-
siskt till jazz och pop. En favorit är att få en ny cd från 
någon jag älskar och sitta ner, öppna konvolutet, läsa 
texterna och bara lyssna. Det händer några gånger om 
året, annars måste jag lyssna på min ipod när jag är 
på väg någonstans.”
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SONGLIST:
1. BEST DAYS 
2. GIVE HIM PRAISE
3. POWER OF YOUR NAME
4. TODAY IS THE DAY
5. GOD YOU REIGN
6. LET YOUR GLORY SHINE
7. ARMS OF YOUR SAVIOR
8. ONE LOVE 
9. SALVATION IS HERE
10. EVERYWHERE I GO

LINCOLN BREWSTER

Ny CD från gitarrvirituosen Lincoln Brewster

Sheri Carr ”rösten” bakom 
många av Vineyards populära skivor
Rockigt, intimt, med fokus på Gud som vår Far
Producerad av Nathan Nockels (Chris Tomlin, Passion, 
Matt Redman)



Maria kom med en flaska dyrbar, väldoftande 
olja, smorde och masserade Jesus fötter och tor-
kade sen dem med sitt hår. Doften av oljan fyllde 
huset. Judas av Iskariot, en av hans lärjungar, 
redan då redo att förråda honom sa: Varför sål-
des inte denna olja så att vi kunde få pengar och 
ge till det fattiga? Den skulle lätt ha inbringat 
300 silvermynt..  
Joh 12:3-5 Fritt översatt från The Message

Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja, 
och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt 
hår, och huset fylldes av doften från oljan. Men 
Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som 
skulle förråda honom, invände: 5 "Varför sålde 
man inte den här oljan för trehundra denarer 
och gav åt de fattiga?"  
Joh 12:3-5 Svenska Folkbibeln

Vad kan vi lära oss om tillbedjan 
från dessa verser?
1. Tillbedjan är mycket personlig – Vi kan 
vara tillsammans med andra människor när 
vi tillber och lovsjunger men sann tillbedjan 
är en intim, nära  kontakt mellan en män-
niska och Jesus

2. Tillbedjan är mycket kostsam – Oavsett 
hur värdefull flaskan med olja var för Maria 

så var hennes djupa önskan att få betjäna 
(tillbe) Jesus så mycket betydelsefullare än 
kostnaden. Det enda som betydde något var 
att Gud skulle få vad han förtjänade.

3. Sann tillbedjan kommer alltid att accep-
teras av Jesus.

”Amen säger jag er: Överallt i hela värl-
den, där detta evangelium predikas, skall 
man också berätta vad hon gjorde och 
komma ihåg henne” Matt 26:13, Svenska 
Folkbibelns ös

4. När Maria överförde olja från Jesu huvud 
till hans fötter och torkade av överflödet 
med sitt hår så innebar det att hon doftade 
som Jesus. När vi tillber och befinner oss i 
Guds närvaro så kommer vi att bära med oss 
Jesus väldoft.

Allt för ofta så umgås vi med Jesus och 
hans vänner utan att tillbe. När vi går så 
kanske vi åtföljs av en svag doft av mat och 
av våra vänner men vi doftar inte av himmel. 
Det är inte säkert att andra förstår oss, våra 
uttryck för tillbedjan kan till och med se 
löjliga ut för omgivningen, men när vi verk-
ligen tillber så kan vi vara säkra på att Gud 
vet det och vi förvandlas av att spendera tid 
i Hans närvaro.
Okänd författare. Översatt från engelskan av Lasse P.

Tillbedjans pris

Chris Tomlin säger 

Hello Love!
Med bl.a. Love, Sing 
Sing Sing, God of 
this city, I will rise 
och Jesus Messiah

I Din missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se

Jag är inte men Gud vet mitt namn. 

Jag är inte men i sin kärlek söker Han mig. 

Jag är inte men jag känner JAG ÄR!

Av Passionsrörelsen ledare Louie Giglio!

EN HELT 
FANTASTISK  
BOK!

CHRIS TOMLIN #1 PÅ USALISTANCHRIS TOMLIN #1 PÅ USALISTAN
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Maria Gustin Bergströms första soloskiva har 
fått strålande recensioner och ett mycket 
varmt mottagande. Från sin oas på Hälsö i 
Göteborgs skärgård berättar hon lite mer om 
skivan och om sig själv.

Solregn är en vacker men originell titel på en 
skiva. Berätta lite om titeln och din skiva.
Jag har funderat länge på att göra denna 
skiva och mina tankar har hela tiden varit 
att dela med mig av sånger som jag skrivit 
under olika perioder i livet, ljusa som mörka. 
Skivans sånger kan ses som en berättelse – 
att liksom brottas med Gud och gå igenom 

– att först berätta något om vem Gud är för 
att sedan ta med alla i lovsång till Honom. 
Låtskrivare är något som växt fram under 
de senaste 10 åren och där känner jag mig 
hemma nu, tillsammans med att vara lov-
sångsledare och solist. Att få sjunga mina 
sånger och berätta om bakgrunden under en 
gudstjänst eller konsert är verkligen något 
jag tycker om att göra. 
Du framstår som en mycket driven låtskrivare 
och dina texter är både poetiska, bibliska, per-
sonliga och mycket välformulerade. Hur går det 
till att skriva en ny sång?
Tack… tror att det är så otroligt individuellt, 

Maria Gustin Bergström
tunga livsperioder, för att sedan gå vidare 
med Honom, förändrad. Och så ville jag 
på mitt sätt teckna bilden av vem Gud är, 
både som personlig och närvarande i var-
dagen men också som skapare och livgivare. 
Solregn är en titel som jag tycker fångar 
innehållet på skivan på ett bra sätt.
Låtskrivare, artist, solist, lovsångsledare…var 
känner du dig mest hemma?
Intressant fråga… Jag började som lovsångs-
ledare, samtidigt som jag sjöng mycket i kör 
i många sammanhang. Sedan blev jag också 
solist, varvade sånger OM Gud med sånger 
TILL Gud. Tycker om den kombinationen 

men för mig behövs alltid en tydlig start 
på en låt, som ett litet embryo, som ibland 
kommer spontant och ibland är en del av ett 
medvetet arbete. Detta embryo är oftast en 
textfras som fångar kärnan i det jag vill säga, 
kombinerat med en melodislinga. När jag 
har detta så är det oftast en fråga om att ta 
sig tid att göra klart sången. Jag provar me-
lodier i huvudet när jag kör bil (!) och när jag 
är nöjd med melodin så fortsätter jag med 
texten tills den är färdig. En kombination 
av inspiration och rent arbete…
Blir du artist på heltid nu eller hur dina 
närmsta framtidsplaner ut?
Jag och min man Mikael (min pianist) 
skulle väldigt gärna vilja vara ute mer och 
sjunga framöver, både i gudstjänster och på 
konserter. Vi sjunger ofta själva men kan ha 
med oss upp till 12 personer beroende på 
sammanhang. Blir det mer än idag så måste 
vi dra ner på våra vanliga jobb, men det 
skulle vi gärna göra om det öppnas dörrar 
för det. Men detta blir först till våren/som-
maren nästa år, för nu ska vi ta hand om en 
fantastisk gåva – ett litet barn!
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LOVSÅNGSBOXEN

I dagarna släpper David Media de tre första skivorna i serien 
Lovsånger från Davids Hjärta i en snygg 3-Cd box som kort och 
gott fått namnet Lovsångboxen. 3 Cd, 30 starka lovsånger för 
ett ca-pris runt 100 kr. Kan det bli årets julklapp 2008?

CHRIS TOMLIN TOPPAR USA-LISTAN

Imaj stod Chris för 1.a gången på en scen i Sverige då han 
tillsammans med kollegorna i Passiongänget, Matt Redman, 
Charlie Hall och Louie Giglio gästade Stockholm och Hovet 
för en oförglömlig kväll. Chris nya skiva Hello Love toppar 
försäljningslistan för kristen musik i USA för 4:e veckan i rad. 
Faktum är att Hello Love legat 1:a sen den släpptes. Hello Love 
är späckad med starka sånger som Love, Sing Sing Sing, God 
of this city, I will rise och Jesus Messiah

TIM HUGHES TILL SVERIGE!

Det var meningen att Tim Hughes skulle leda lovsången på 
konferensen Lovsång 07 i Klara kyrka men han var tvungen 
att boka av då det krockade med födseln av han och hustrun 
Rachels första barn. Tim är numera lovsångspastor i Holy Trinity 
Brompton i London och tillsammans med kollegan Al Gordon 
har man startat Worship Central – en tränings- och inspirations-
resurs med en vision att Uppleva Gud, Utrusta för tillbedjan 
och förse Kyrkan med verktyg och resurser (Encounter God – 
Equip the worshipper – Empower the Church)

Worship Central ingår i Alpha International och har blivit en 
succé. Efterfrågan är större än vad man mäktar med men den 
16 januari kommer hela Worship Central-teamet till Stockholm 
och Klara kyrka för en kväll med massor av lovsång och un-
dervisning! Läs mer om kvällen och boka din biljett redan nu 
på www.lovsang.se och vill du veta mer om Worship Central så 
rekommenderar vi www.worshipcentral.org.

Noterat

Finns nu i en missionsbokhandel nära dig eller direkt från www.davidmedia.se

MANNEN BAKOM REFINER’S FIRE OCH COME, NOW 
IS THE TIME TO WORSHIP BESÖKER SVERIGE OCH 

KONFERENSEN LOVSÅNG 08

DISCOGRAFI:

Nyinspelade klassiker + 2 nya sånger!



    

 
TIM HUGHES 

“HERE I AM TO WORSHIP”

 

LOVSÅNGSKVÄLL MED

AL GORDON //16 JAN 2009
KLARA KYRKA, STOCKHOLM
(MITT EMOT CENTRALSTATION)
EN KVÄLL MED LOVSÅNG & UNDERVISNING! 
BILJETTPRIS: 100 KR
TID: 19,30 (INSLÄPP FRÅN 18.30)
MER INFO SAMT BILJETTER PÅ WWW.LOVSANG.SE  
WWW.WORSHIPCENTRAL.ORG
ENCOUNTER GOD // EQUIP THE WORSHIPPER // EMPOWER THE CHURCH


