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Det finns tre viktiga moment i denna vers:

 Gud

Om morgonen skall du höra min röst
-

-

...då bereder jag mitt offer
-

-

 

...och väntar
-

-

-

gett oss instruktioner som vi inte kan igno-

-
-

-

-

Text: Lars Petersson

Herre, om morgonen skall du höra min 
röst, då bereder jag mitt offer och väntar. 

           

Finns i Din missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se

”Äntligen en skiva  
som förenar modernt 

 lovsångstänk med 
 kyrkans tidlösa liturgi! 

 liknande skivor...”  

    

        ERIK TILLING

Finns i Din missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se

Ann Alinder & Lars Ekberg               HEL

Hur illa än som livet farit  
Med en människas själ  
Så finns en hand som läker  
Och önskar se den hel



Fortsätter på sidan 64 5

Nya Davids hjärta-skivan innehåller sånger 
med och av en mängd olika lovsångsledare och 
låtskrivare. Och materialet är både egenskri-
vet och översatt. Alfred Nygren och Rickard 
Sundström är några av dem som delar på 
skivutrymmet.

-

-

-

-

-

Två översättningar
-

-

When silence falls. Consuming fire
Heliga eld  Holy, holy  Lyft 
upp Hans namn.

-

Varför behövs det översättningar?

-

-

-

-

En hållplats utanför Motala

-

-
erna Treenighetens lov Herre i Dina händer 

-

 Alfred prioriterar sin hemförsamling

” Ett bra sätt att 
 hålla sig ödmjuk”



Är du nöjd med resultatet då?

-

-

”Tog inte många minuter”

-
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 Ålder:  25 år
 Familj:  Gift med Helen. De har dottern Rachel Grace.
 Bor:  Vargön
 Församling:  Salemkyrkan (EFK)
 Arbete:  Musik- och ungdomspastor i Salemkyrkan.
 Intressen:   Församlingen, fotboll och att gå ut med hunden.
 Läser: ”Borde läsa mer…” Böcker om lovsång och  
  tillbedjan. ”Man lär sig mycket av vad andra har 
  gjort för misstag.” 
 Favoritackord: Gadd9
 Framtidsdröm: ”Att få se den här platsen och församlingen växa  
  och blomma ut.”

Alfred Nygren

 Ålder:  33 år 
 Familj:  Gift med Margaretha. De har barnen Olivia och Leo.
 Bor:  Huskvarna
 Församling:  Kungsportskyrkan (EFK)
 Arbete:  Huvudledare för Team med uppdrag och ansvarig  
  för lovsångsinriktningen på Bibelskola Livskraft.
 Intressen:  Familjen, innebandy, vara ute i skog och mark,  
  skriva musik och klä om möbler.
 Läser: ”För lite…” 
 Favoritackord: Gmaj/B
 Framtidsdröm: ”Att kunna kombinera livet som pappa och make   
  med den offentliga roll jag har.”

Rickard Sundström

 Bara Jesus.

med den.
 Upphöjd 

över allting annat.

-

-

Text och foto: Per-Johan Thörn 
Foto på Rickard Sundström: Magnus Ardeby
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Paul Baloche, som besökte Sverige för snart två år sedan, förknippas kanske främst 
med välsjungna Open the eyes of my heart. Nyligen släppte han albumet The writer´s 
collection, som är ett urval av hans mest kända sånger.

Teologen och pastorn Mikael Tellbe är hu-
vudtalare på Lovsång 09 som hålls i Klara 
kyrka i Stockholm den 16 till 17 oktober. 
Rubriken för dagarna är den utmanande 
frågan ”Vem tillber vi?”. Och han tar sig an 
den utifrån Uppenbarelseboken.

-

i samma stad.

-
-

-

Vad kan det här odjuret vara?

-

-

-

-

-

Köplustens religion

-
-

-

-
-

-

Reflektionen viktig

-

-

Text: Per-Johan Thörn

”Varje tid måste  
 avkoda sitt eget odjur”

Mikael Tellbe: 
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-

-

Lång historia tillsammans

-

-

-
-

”Gud är hoppet”

 Hoppets låga Öken-
land Hel finns ett 

-
ger Lars.

-
-

-

Bottnar det här i egna känslor av hopplöshet?

-

Inte trendigast

-

-

-

-

Text och foto: Per-Johan Thörn

De vill förmedla hopp 
mitt i hopplösheten
”Sårbarhet”, ”brustenhet” och ”ärlighet” är substantiv som återkommer när Ann Alinder och 
Lars Ekberg beskriver sitt gemensamma musikaliska projekt Hel. Och den tonen genomsyrar 
hela skivan.  
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Matt Redmans nya album We shall not be 
shaken är långtifrån en soloprestation. Alla 
sångerna är skrivna tillsammans med andra. 
Och på hela sju av dem är det svenske vän-
nen Jonas Myrin som har bidragit med sina 
talanger.

-

-
-

-
-

-

-

”Han är oföränderlig”
 We shall not be shaken visar en 

Redman och Myrin  
i nära samarbete

Fortsätter på sidan 14



-

sandig strand.
-

-

På lång turné

-

-

Vad upplever du att Gud gör i ditt liv just 
nu?

Kommer du tillbaka till Sverige?

-
O store Gud -

Text: Per-Johan Thörn
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Finns i Din missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se

MODERNA HYMNER PÅ TVÅ 

NYA CD AV FÖRFATTARNA 

TILL IN CHRIST ALONE OCH

THE POWER OF THE CROSS

Awaken the dawn

Kristyn & Keith Getty

Creation Sings

Stuart Townend



MATT REDMAN
We Shall Not Be Shaken

En av höstens  
viktigaste skivor

ISRAEL HOUGHTON
The Power Of One  

Worship Leader Resource Edition
CD+DVD+CD med noter,  
text/ackorblad mm

™

Finns i Din missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se

Finns i Din missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se


