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Davids Hjärta är lovsång-
ernas abonnemang med 
svenska originalsånger och 
utländska över sättningar. 
Davids Hjärta ges ut tre 
gånger/år av David Media AB  
och dess syfte är att inspirera 
och hjälpa dig som leder 
och/eller spelar lovsång. 

Paketet utkommer tre 
gånger/år och innehåller;  
cd-skiva, noter, text/
ackord blad, textfil för dator, 
instruktions- och inspira-
tionsvideos, OnSong-filer, 
singbackfiler, akustiska  
versioner samt tidningen 
Lovsång. Allt detta för  
389 kr/paket inkl. frakt. 
Resursmaterialet distribu-
eras digitalt, vilket innebär 
att allt finns på vår hemsida, 
bara ett klick bort när du 
loggar in som abonnent.

Lilla David-paketet som 
innehåller CD-skiva och 
tidningen Lovsång kostar 
169 kr/paket inklusive frakt. 
Detta paket är för dig som 
älskar lovsång men som 
inte behöver resursdelen 
med noter, ackordblad och 
instruktionsvideos.

Vill du prenumerera?  
Teckna dig för en prenume-
ration på vår hemsida eller 
maila till info@davidmedia.
se. Ange namn, adress, 
telefon och personnummer 
samt vilket paket du vill ha.

Tidningen Lovsång
Ansvarig utgivare:  
Lars Petersson 
Redaktion: Lars Petersson,  
Mia Runeson, Lennart Hall 
Grafisk form: David Svensson,  
Brandly Kommunikation 
Omslagsfoto:  
Rebecka Haglund  
Tryck: Skilltryck

David Media AB 
Borgvägen 20 A nb
904 20 Umeå 
Tel. 08-10 32 00
info@davidmedia.se
www.davidmedia.se

Gråtande kommer de, men 
jag tröstar dem och leder dem.  
På en jämn väg där de inte 
snavar för jag dem till  
strömmande vatten.  
Ty jag är en fader för Israel, 
Efraim är min förstfödde son.  
Jer. 31:9 

DET ÄR PÅSKDAGEN. Upp-
ståndelsedagen. Livets stora 
dag. Jag har nyss återvänt 
till sommarstugan efter  
en natt på sjukhus. Hjärt-
flimmer. Har fått en hjärt-
stöt på morgonen och även 
jag känner mig lite upp-
stånden. Och tacksam. Till 
Gud. Till svensk sjukvård.  

Nu, sex timmar senare, 
sitter jag vid min barndoms 
å och lyssnar på ljudet av 
strömmande vatten. Av 
alla naturens ljud så är det 

kanske det allra vackraste. 
Det mjuka porlandet, det 
stilla kluckandet. Ständigt 
närvarande, men aldrig  
störande. En ton av evighet.  
Det lever sitt eget liv,  
skiftande i intensitet och 
styrka. Ett ljud att vila till, 
ett ljud att somna till,  
ett ljud av vakna till.  
Ett ljud att leva till!
  
DET FINNS många referenser 
i bibeln till vatten. Från dopet 
och framåt till upprättelsen 
av Petrus så är evangeliernas 
skildring av Jesu liv en 
berättelse om möten vid 
vatten. Så mycket av hans 
liv och tjänst utspelade sig 
nära vatten. Och kopp-
lingen är uppenbar. Vatten, 
och ljudet av strömmande 
vatten bär ett budskap:  

EN TON AV 
EVIGHET

DET VACKRASTE LJUDET
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Löftesrikt.  
Kom och drick,  
här finns friskt vatten. 
Renande.  
Skölj av dig vägens damm. 
Rogivande.  
Här kan du vila ut. 
Läkande.  
Själen självläker i dess närhet. 
Trosstärkande.  
Andens liv flödar fram.

MITT FACEBOOK-flöde fylls 
av gudstjänstbilder, kors och 
stora lovsångsteam. Kyrkan 
firar. Han är Uppstånden! 
Och jag tänker att just idag 
skulle jag inte vilja vara 
någon annanstans än här, i 
naturen, vid Vojmåns kant. 
Och jag blir varse att vattnet 
sjunger sin uppståndelse-
sång. Aldrig har ljudet av 
strömmande vatten varit 

så mättat av innehåll som 
denna påskdag. Om Guds 
vishet, om Hans godhet, 
om Guds trofasthet. Sången 
om den Oskapade, genom 
vilken allting finns till, som 
lämnade allt och steg ner, 
allra djupast, för att vi med 
honom ska få stiga allra högst. 

EN AV BIBELNS författare, 
Predikaren, pratar om tider, 
om att det finns en tid  
för allt. Jag har pratat mig 
trött. Mer och mer känner 
jag att det finns en tid för 
att lyssna. Och vad är det 
jag hör vattnet viska fram? 
Tidlösa ord från Jesu egen 
mun: Den som tror på mig, 
ur hans inre skall flyta  
strömmar av levande vatten, 
som skriften säger.”  
Joh. 7:38 

LEDARE

»Det mjuka porlandet, det stilla 
kluckandet. Ständigt närvarande,  
men aldrig störande. En ton av  
evighet. Det lever sitt eget liv,  
skiftande i intensitet och styrka.  
Ett ljud att vila till, ett ljud att  
somna till, ett ljud av vakna till.  
Ett ljud att leva till!«

Lars ”Lasse P” Petersson,  
VD David Media



 SAMUEL HECTOR

Aktuell som projektledare, 
initiativtagare, producent, 
låtskrivare och sångare på 
skivan ”Vi vill följa dig”.

NAMN: Samuel Hector
ÅLDER: 42 år
BOR: Stockholm
FAMILJ: Gift med Malin  
och har två döttrar
GÖR: Musikkonsulent i 
Pingst, församlingscoach 
och musiker

INTRESSEN: Mat i alla dess 
former, Guds rike och att 
hitta glädjen i det lilla
LYSSNAR PÅ: Mer tal än 
musik. Följer fler poddar  
än artister just nu
LÄSER: Hungrig i själen  
av Erwin McManus
SER PÅ: Streamade serier. 
Just nu ”Innan vi dör”
FÖREBILD: Sådana som 
vågar bryta ny mark
DRÖM: Att ord och hand-
ling skall bli mer ett både i 
mitt liv och i samhället
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AKTUELLT



TRETTON NYA 
SÅNGER VISAR 
VÄGEN FRAMÅT
För två år sedan kom ”Bara Jesus”. Nu följs projektet #nymusikipingst upp med 
ytterligare en skiva. ”Vi vill följa dig” innehåller 13 nyskrivna sånger som pekar 
ut riktning och identitet.

 Gabriella Mellergårdh   

 Rebecka Haglund  
 och Connect Worship

– Det här är mer än ett 
musikprojekt, det handlar 
om framtiden. Åt vilket håll 
är vi på väg som försam-
lingsrörelse idag? Det hand-
lar om att ta ett gemensamt 
ansvar för vår riktning och 
identitet.

Det säger Samuel Hector, 
musikkonsulent i Pingst 
FFS och samordnare för den 
nya skivan ”Vi vill följa dig”. 
Och även om det är 13 helt 
nyskrivna sånger så har pro-
duktionen många likheter 
med den förra. Nu liksom 
då bjöd man in låtskrivare 
och kompositörer att bidra 
med nyskrivna försam-
lingssånger på svenska där 
bibelord och teologi spelar 

en långt mycket viktigare 
roll än den privata gudsupp-
levelsen. 

STOR KREATIVITET BAKOM

Kreativiteten visade sig än 
en gång vara stor runt om i 
landet. Flera hundra sånger 
lämnades in.

– Även de sånger som 
inte kom med på själva 
skivan har bidragit till att 
slutresultatet har blivit som 
det har blivit, säger Samuel.

Den här gången liksom 
förra fick också ett 20-tal 
låtskrivare en specifik inbju-
dan till en låtskrivarhelg när 
man arbetade tillsammans.

– Flertalet av sångerna 
kommer faktiskt från det 
dygnet, berättar Samuel.

Alla sångerna har växt 
fram ur en gemensam rö-
relse och det musikaliska 

materialet har bearbetats 
liksom texterna, som pasto-
rer och teologer har fått ge 
sin feedback på. 

PSALMENS ÅTERTÅG

– Känslan är att vi har ett 
mycket starkare material 
den här gången, både vad 
gäller musik, text och 
produktion. Särskilt text-
innehållet tycker jag har bli-
vit starkare och rikare. På ett 
sätt kan man säga att det är 
psalmens återtåg i modern 
tappning, säger Samuel. 

För musikaliskt sett 
förmedlas en modern ton, 
något som Samuel alltid 
tycker har varit ett utmär-
kande drag för den svenska 
frikyrkliga musiktraditio-
nen i allmänhet och för 
pingströrelsen i synnerhet. 
Han tar Einar Ekberg som 

MER ÄN ETT MUSIKPROJEKT
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exempel, en sångare som 
med dåtidens mått mätt 
kunde betraktas som artist 
och idol som drog storpu-
blik till kyrkorna.

– Församlingsmusiken 
har alltid placerat sig i ett 
populärmusikaliskt land-
skap där ganska många kan 
känna sig hemma. Gud 
är konstant men sätten att 
berätta om honom förändras, 
säger Samuel. 

Alla sånger är liksom 
tidigare produktioner i 
Davids Hjärta-serien ut-
givna på noter med enkla 
kör arrangemang för den 
som vill bredda framföran-
det från lovsångsteam till 
hel kör. Man har också ett 
samarbete med Pingst Brass 
där en del av materialet ar-
rangeras för blåsorkester.

LOVSÅNG HANDLAR BÅDE 

OM ATT GE OCH TA EMOT

Amanda Coster, lovsångs-
ledare i Connect Church 
Göteborg, medverkar med 
sång på skivan. Viktigaste 
förutsättningen för en bra 
lovsång, menar Amanda, 
är Jesus.

– Sen tror jag att det är 
viktigt att en lovsång som 
sjungs i församlingen både 
ges och tas emot. Att vi ger 
Gud den ära han förtjänar 
men också tar emot av hans 
kärlek och låter Gud röra 
vid vårt inre och beröra våra 
hjärtan, säger Amanda.

Som lovsångsledare 
tycker hon att det är viktigt 
att känna sin församling och 
hjälpa människor igenom 
tuffa säsonger.

– Man får välja låtar där-
efter. Det tror jag lyfter och 
bär lovsången i den försam-
ling man är en del av, säger 
Amanda.

LOVSÅNGEN BYGGER TRO

Att få börja en gudstjänst 
med att, som det står i 
Psalm 100, ”komma inför 
hans ansikte med jubelrop” 
tycker Amanda är under-
bart. Att sätta fokus på Jesus 
som är större än alla våra 
omständigheter.

– Jag ser också det som 
lovsångens roll i gudstjäns-
ten. Att jag kan få ta med 
mig det som hänt i veckan 
och lämna det hos Gud. 

Amanda ser också lov-
sången som ett redskap för 
att bygga tro i människor, 
skifta deras fokus från sig 
själva och det de kan göra i 
egen kraft till Honom som 
har all makt i himlen och 
på jorden.

– Jag älskar att Gud alltid 
vill ha med oss att göra. 
Hur än vår bakgrund ser ut 
så älskar han alltid oss. Det 
enda vi behöver göra är att 
komma närmre Honom. 
”Närma er Gud, så skall han 
närma sig er.” För mig har 
lovsången alltid varit ett sätt 
för mig att närma mig Gud, 
säger Amanda. 
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Utöver Amanda Coster och Samuel Hector medverkar även  
Urban Ringbäck, Josefina Gniste, Eric Liljero, David André Östby, 
Ellen Vingren, Alfred Nygren, Frida Guldstrand, Mathias Danielson, 
Sanna Välipakka, Jonatan Brandström, Jenny Wahlström,  
Ida Möller med flera på den nya skivan ”Vi vill följa dig”. Köp den  
på iTunes, i närmsta missionsbokhandel eller via davidmedia.se.



»Jag älskar att Gud alltid vill ha med oss 
att göra. Hur än vår bakgrund ser ut så 
älskar han alltid oss. Det enda vi behöver 
göra är att komma närmre Honom.«

Amanda Coster, lovsångs - 
ledare Connect Church
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 AMANDA COSTER

Aktuell som sångare på 
skivan ”Vi vill följa dig”.

NAMN: Amanda Coster
ÅLDER: 25 år
BOR: I Göteborg (men 
kommer aldrig byta bort 
min småländska)
FAMILJ: Gift med Richard 
Coster 
GÖR: Egenföretagare och 
ungdomspastor i Connect 
Church
INTRESSEN: Gillar att resa 
och umgås med kompisar, 
älskar mat
LYSSNAR PÅ: Hitsen
LÄSER: Bibeln
SER PÅ: Pitch Perfect
FÖREBILD: Mamma såklart!
DRÖM: Att få se hur Guds 
rike få växa sig stort och 
starkt här på jorden. Hur en 
ung generation får uppleva 
kraften i att hålla sig nära 
Jesus och passionerat 
lovsjunga Honom från sina 
hjärtan.
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LOVSÅNG ÖPPNAR VÄGEN 

Urban Ringbäck, pastor 
och föreståndare i Smyrna-
kyrkan Göteborg, har varit 
med och skrivit två av sång-
erna på skivan. 

På vilket sätt tycker du 
att sångerna på ”Vi vill följa 
dig” ger uttryck för pingst-
rörelsen i Sverige idag? 

– Något som känne-
tecknar oss idag är det goda 
samarbetsklimatet, goda 
relationer inom hela frikyrk-
ligheten. Musik har varit en 
stridsfråga i många samman-
hang men här ser vi att det 
finns en stor och bred glädje 
i musikskapandet som vi kan 
samlas omkring, säger Urban.

Och att teologin är allt 
viktigare i musikskapandet 
är också en tydlig ny rikt-
ning, menar Urban.

– Jag kan nog hålla med 
Samuel om att vi går lite 
mer åt psalmen i våra ut-
tryck idag, även om tonen 
är modern, säger Urban.

För honom är lovsången 
ett viktigt redskap till att 
leda församlingen in i sann 
tillbedjan.

– För att en lovsång som 
sjungs i församlingen ska 
lyfta och bära ett skeende 
framåt behöver den vara 
Gudscentrerad, bibelgrun-
dad och ha en enkelhet utan 
att bli banal, säger Urban.

STRÄVAN EFTER ENKELHET  

UTAN ATT BLI BANAL

Du har skrivit musik i 
många år, allt ifrån ung-
domskörslåtar på 80-talet 
till visor och förkunnande 
sånger. Är det annorlunda 
att skriva lovsånger – i 
bemärkelsen sång som 
sjungs tillsammans av hela 
församlingen?

– I grunden är det väl 
inte så stor skillnad som 
man ibland vill göra det till. 
Den största skillnaden är väl 
att skriva en melodi som är 
så enkel att den kan sjungas 
av alla åldrar utan att man 
övat innan. En strävan efter 
enkelhet, utan att bli banal, 
gör ofta gott åt det du håller 
på med, säger Urban.

Innehållsmässigt kan man 
också behöva tänka enkelhet, 
i bemärkelsen att man håller 

 URBAN RINGBÄCK

Aktuell i processen kring 
två av sångerna på  
skivan kom till; ”Det går 
en väg mot framtiden” 
och ”Himlens konung 
världens hopp”.

NAMN: Urban Ringbäck
ÅLDER: 62
BOR: Göteborg
FAMILJ: Gift med Carina, 
fyra barn och fyra barn-
barn
GÖR: Pastor och före-
ståndare i Smyrnaför-
samlingen, Göteborg
INTRESSEN: Församling, 
samhällsfrågor, musik 
och sport
LYSSNAR PÅ: Allt möjligt, 
Sting, Andrew Peterson, 
Paul Simon, Peter Hall-
ström, Ellen Vingren
LÄSER: Psaltaren, Upp-
brottet av Göran Larsson
SER PÅ: Skavlan, Designa-
ted Surviver på Netflix
FÖREBILD: Mamma, Jesus 
och Denis Mukwege
DRÖM: Att få se en enad 
kyrka bli redskapet till ett 
helat samhälle

»För att en lovsång som sjungs i församlingen 
ska lyfta och bära ett skeende framåt behöver 
den vara Gudscentrerad, bibelgrundad och ha 
en enkelhet utan att bli banal.«

Urban Ringbäck, pastor och föreståndare  
i Smyrnakyrkan Göteborg



www.nyamusik.se
Trädgårdsgatan 12 Jönköping

Musikaffär sedan 1954

Kontakta oss så hjälper vi dig 
att hitta rätt instrument!

sig längs huvudfåran av den 
kristna tron och teologin.

– Orden ska hålla för 
många att uttrycka och 
omfamna.

Berätta gärna lite mer om 
någon sång som du har varit 
med och skrivit.

– Jag hade med mig en 
sång till skrivarhelgen som 
jag tror att jag längtat efter 
att skriva hela mitt liv, utan 
att riktigt veta om det. Ida 
Möller hjälpte sedan till att 
vässa den, berättar Urban.  

Sången heter, ”Det går 
en väg mot framtiden” och 
berättar om vandringen från 
jorden in i den himmelska 

världen, en värld full av till-
bedjan till Gud och Lammet, 
det vill säga Kristus. 

– Min förhoppning är att 

den vandringen ska ske både 
i gudstjänsten, i vardagsliv 
och i samhälle, avslutar 
Urban Ringbäck. 

Låtskrivardagarna. Bakre raden fr v: Wilhelm Dahlroe, Rickard 
Sundström, Bo-Göran Leckström, Mathias Danielsson, Alfred 
Nygren, Samuel Hector, Emil Sydhage och Urban Ringbäck.
Främre raden fr vänster: Mike Eriksson, Sarah Lundbäck Bell, 
Ida Möller, Josefina Gniste och Björn Truedsson.
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MOD ATT VARA EN  
EFTERFÖLJARE  
TILL JESUS
”Jesus sade till dem: 
»Kom och följ mig.  
Jag skall göra er till 
människofiskare«,  
och de lämnade genast 
sina nät och följde  
honom”. (Mark. 1:17-18)

 Bo-Göran Leckström    

 Lina Ekblom

JESUS KALLAR TILL EFTER-
FÖLJELSE. Jag inser att 
jag oftast identifierar mig 
utifrån min övertygelse 
som troende eller kristen. 
”Jag tror på Gud” är nog en 
vanligare bekännelse från 
mig än att ”jag är en Jesu 
efterföljare”. Intressant är att 
det tog ett bra tag innan de 
första lärjungarna började 
att benämnas kristna, de 
kallades länge anhängare till 
”Den vägen”.

”Kom och följ mig” är Jesu 
kallelse till oss alla, i hans 

spår finns ro och vila men 
också ett mått av rastlöshet. 
Han kallar oss att bryta 
upp för att ta riktning mot 
en ny framtid. Att slå sig 
till ro så att uppdraget blir 
osynligt eller otydligt är inte 
att vandra i Jesu fotspår. 
Jesus kallar oss att följa 
honom och det betyder ett 
ständigt medvetet uppbrott 
och vakenhet för vad som är 
Jesu nästa steg.

”Och han sade till alla: 
»Om någon vill gå i mina 
spår måste han förneka sig 
själv och varje dag ta sitt kors 
och följa mig. Ty den som vill 
rädda sitt liv skall mista det, 
men den som mister sitt liv 
för min skull, han skall rädda 
det.” (Luk 9:23-24)

”En annan man sade: »Jag 
skall följa dig, Herre, men 
låt mig först ta farväl av dem 
där hemma.« Jesus svarade: 
»Den som ser sig om när han 
har satt sin hand till plogen, 

han passar inte för Guds 
rike.” (Luk 9:61-62)

HJÄRTATS ELLER HJÄR-
NANS MÄNNISKA. En del 
av oss ger oss in i saker på 
ren inspiration, vi börjar 
leda ett lovsångsteam, går in 
i andra uppdrag och lovar 
vårt engagemang men när 
det blir lite trögt, motigt 
och andligt motstånd så har 
vi nära till hands att kasta in 
handduken. 

Petrus är ett bra exempel. 
Han lovar att gå i döden för 
Jesus men när allt kör ihop 
sig kring påsken så tappar 
han segern och förnekar 
sin mästare tre gånger. 
Petrus blev dock upprättad, 
förlåten och fick förnyat 
förtroende av Jesus som han 
förvaltade ända in i martyr-
döden.

Hjärtats människor behö-
ver beräkna priset. Inspira-
tionen behöver nå hjärnan 

UNDER- 
VISNING
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för att göra en vettig kalkyl 
om vad detta kan innebära 
för livet.

Hjärnans människa 
känner inte efter så mycket 
utan tuggar på. Inte sällan 
så är man rädd att låta käns-
lan ta över och kan med sin 
restriktiva hållning missa 
tillfället då Gud utmanar.

Nikodemus, medlem-
men av det judiska rådet, 
är lite av en sån människa. 
Han kommer till Jesus om 
natten med kloka tankar 
om vad han ser av Guds 
rike i Jesu gärning. Jag tror 
han blir överraskad av att 
Jesus utmanar honom med 
orden ”den som inte blir 
född på nytt kan inte se Guds 
rike”. Nikodemus behövde 
låta hjärtat vara med, våga 
släppa taget och låta anden 
få blåsa dit den vill. Vi förstår 
att detta händer i hans liv 
när han och Josef tar hand 
om Jesu kropp på långfre-
dagen. Hans hjärta hade be-
rörts och nu var han beredd 
att låta bekännelsen lysa.

Kallelsen från Jesus är 
grunden för allas våra liv. 
Inte bara att tro och  
bekänna utan att också 
vara beredd att följa, 
men det är också 
den mest  
fantastiska 
resa att  
vara på. 

Vad är alternativet? 
”Till vem skulle vi 
gå? Du har det eviga 
livets ord”.

MOD ATT FÖLJA 
FÖRSAMLINGEN, 
KRISTI KROPP!
Ibland talar vi 
lite vårdslöst om 
församlingen, 
då vi ser 
den som en 
organisation, 
förening eller 
ett kulturellt 
uttryck för ett 
visst sätt att fira 
Gudstjänst.

Men församlingen 
är i grunden Kristi 
 kropp, där vi är olika  
lemmar sammanfogade  
till en oskiljbar enhet,  
med Jesus som huvudet.



”Ty liksom kroppen är en 
och har många delar och 
alla de många kroppsdelarna 
bildar en enda kropp, så är 
det också med Kristus... Ni 
utgör Kristi kropp och är var 
för sig delar av den” (1 Kor 
12:12, 27)

FÅR FÖRSAMLINGEN PLATS 
I MIN VISION? Jag har mött 
ledare som egentligen inte 
vill leda den församling som 
samlas i lovsången, man 
önskar något helt annat än 
det man ser framför sig. Jag 
har själv brottats med de 
tankarna emellanåt.

Man måste vilja vara i 
kroppen, älska församlingen 
där den befinner sig men 
inte släppa taget om visio-
nen och drömmen.

Det finns få saker som 
avslöjar våra motiv så som 
bristen på kärlek. Om du 
inte kan älska människorna 
som samlas till gudstjänst så 
kan du heller inte leda dem 

inför Guds tron.

När kroppen rör sig så är 
alla delarna med, det går 
liksom inte att skilja dem 
åt, då är det inte längre en 
kropp.

Att vara i glappet mellan 
vad vi ser och vad vi önskar 
är ett frustrerande läge och 
i den frustrationen har 
många musiker och sånga-
res drömmar krossats.

Ett flyktbeteende är att 
bli väldigt tajta i vårt lov-
sångsteam, att skapa sig en 
egen oas. Men vi är ju inte 
i denna tjänst för vår egen 
skull eller för att förverkliga 
våra egna drömmar och 
visioner, utan för att Jesus 
kallat oss in i uppdraget 
att leda församlingen, hans 
kropp, inför Guds tron.

Som musiker och lov-
sångare i församlingen så 
är förståelse för helheten, 
hur andra tänker, hur de 
mår och vad de drömmer 
om nycklar till hur vi till-
sammans kan förflytta oss 
framåt. När en kroppsdel 
lider, lider också de andra. 
När en gläder sig så gläds 
också de andra.

MOD ATT FÖLJA MIN LE-
DARE! I en tid när ledarskap 
är ifrågasatt och missbrukat 
så är bibeln ändå tydlig med 
att Gud utser och kallar  

ledare. Ledare som får 
mandat att vaka över  

12 LOVSÅNG #2 2017
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och leda församlingen fram-
åt. ”Tänk på era ledare som 
har förkunnat Guds ord för 
er, se på vad deras liv förde 
fram till och ta efter deras 
tro”( Hebr 13:7)

Nästan alltid är vi på 
samma gång både ledare 
och ledda av andra. Bibeln 
ger flera exempel på detta, 
inte minst i relationen  
mellan Mose och Josua.  
(2 Mos 17:9-13, 2 Mos 24:13, 
2 Mos 33:11, 4 Mos 14:6 ff,   
4 Mos 11:25-29 samt  
5 Mos 32:44).

Vi möter dem tillsam-
mans första gången i striden 
mot Amalekiterna. Josua får 
av Mose uppdraget att leda 
hären och Mose går upp 
på berget för att lyfta sina 
händer. 

Kanhända Josua hellre 
hade velat stå på berget och 
be, än att smutsa ner sig 
på stridsfältet, men genom 
att utföra den uppgift som 
han fick sig anförtrodd så 
skapade han förtroende för 
sitt ledarskap. Jag blir inte 
ledare bara för att jag önskar 
vara det utan när jag visar 
att jag kan ta mig an en 
uppgift och lösa den. 

DE GJORDE OCKSÅ GEMEN-
SAMMA andliga erfarenheter 
som när Mose tog med sig 
Josua upp på Sinai berg eller 
när Mose talat med Gud i 

uppenbarelsetältet så valde 
Josua att stanna kvar i tältet. 
Det fanns en stor längtan 
hos Josua att få tag i den 
Gudsrelation som Mose 
ägde.

Josua stod även upp för 
Moses ledarskap och gick 
i försvarstal mot folket när 
löfteslandet blev bespejat av 
de tolv. De andra tio spejar-
nas negativa tal fick folket 
att vända sig mot Mose.

Det är viktigt för oss 
att förstå att det vi gör och 
säger påverkar inte bara oss 
själva utan också försam-
lingen, och det ansvaret får i 
slutändan din ledare ta.

ATT INTE FÖLJA BLINT 
UTAN BIDRA till en dialog 
med ledarskapet är viktigt. 
Vi ser det när Josua ifråga-
sätter varför inte Mose 
tystar de äldste som börjat 
profetera. Mose svarar att 
han önskar att alla vore 
profeter. 

Ibland har vi fel och ibland 
har vi rätt, det viktiga är att 
vi bidrar till dialogen och 
vågar säga vad vi tänker och 
tycker.

TILL SIST SJÖNG MOSE OCH 
JOSUA ”Moses sång” tillsam-
mans, i det manifesterades 
att de var ett hjärta och en 
själ. Moses sång blev också 
Josuas sång. 

Låt vår sång vara en sång 
som förenar Guds folk inför 
hans tron! 

»Man måste vilja vara i kroppen, älska försam-
lingen där den befinner sig men inte släppa 
taget om visionen och drömmen. Det finns få 
saker som avslöjar våra motiv så som bristen 
på kärlek. Om du inte kan älska människorna 
som samlas till gudstjänst så kan du heller inte 
leda dem inför Guds tron. «

Bo-Göran Leckström pastor  
och vice föreståndare i Pingst Jönköping 
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EN FÖRSAMLINGS-
MUSIKER MED ETT  
DAVIDS-HJÄRTA

 Rickard Sundström    

 Maria Lokrantz  
 och Anna Ekberg

LARS EKBERG har jobbat 
med musik hela sitt vuxna 
liv. Som musiker i både krist-
na och profana sammanhang 
har han gjort många turnéer 
och skivproduktioner, likaså 
lett lovsång under många år.

Genom Vineyardrörelsen 
kom han i kontakt med 
Lars ”Lasse P” Petersson, 
och samarbetet som startade 
tidigt 90-tal har resulterat i 
att Lars Ekberg producerat 
17 plattor för David Media. 

Sticker någon av dessa  
produktioner ut för dig  
personligen?
– ”Från evighet till evighet” 
var Stockholm Vineyards 

första skiva, en riktig låtskatt 
inspelad i en spännande 
period. Även ”Bibelkörer 
Redux”, det femtionde  
Davids hjärta-paketet, fick 
en särskild plats hos mig. 

IDAG ARBETAR LARS som 
kantor och församlingsmu-
siker i Furulunds församling 
i Partille. Församlingen 
består av Furulundskyrkan 
och Öjersjökyrkan, vilka är 
samarbetskyrkor med EFS. 

Vad består dina arbets-
uppgifter av?
– Musiklivet i församlingen, 
förrättningar som dop, 
vigslar och begravning.  
Men självklart även 
gudstjänst livet i stort.  
Jag ser både utmaningar och 
stor rikedom i bredden som 

SAMTALET

I andra delen av vår serie om människor som jobbar med sång och musik inom 
olika församlingsmiljöer möter vi Lars Ekberg – en trotjänare inom produktioner 
som David Media gett ut genom åren. Hela 17 plattor har helt eller delvis produ-
cerats av honom. Idag arbetar Lars som kantor och församlingsmusiker. Vi mötte  
honom för ett samtal om lovsångsledarens tjänst och om vad uppdraget innebär. 

 LARS EKBERG

BOR: Angered
FAMILJ: Fru, 3 barn, hund
GÖR: Församlingsmusiker
LÄSER: Bibeln, deckare
INTRESSEN: Familjeliv 
och båtar
OTIPPAD TALANG:  
Hobby-barista
FAVORITACKORD:  
Dbmaj9-5
OM DU VORE ETT INSTRU-
MENT: En trumpet, med 
tydlig signal! 

Människor som  jobbar med sång  & musik i olika  församlingsmiljöerDEL 2
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bildas när frihet och litur-
gins ordning kombineras. 

LOVSÅNGSTJÄNSTEN
Hur tänker du kring 
lovsångs ledarens roll i det 
sammanhang du tjänar?
– Jag går in med min läng-
tan, alltid med övertygelsen 
om att det finns en tanke 
med vad vi gör, att lovsången 
grundas i Guds ord. Vi till-
ber Gud, vare sig det handlar 
om gudstjänstens tilldelade 
psalmer eller med lovsångs-
stundens friare ramar. 

Och lovsångsledarens  
uppdrag i stort?
– Att lovsångsledarskap är 
ett andligt ledarskap. Levi-
terna i GT var avskilda inför 
Gud, det gav dem en tydlig 
inriktning i tjänsten. De 
övade och växte i uppgiften, 
men bar i botten en profe-
tisk ande för sitt uppdrag. 

Vem ”borde” eller ska leda 
lovsång i en församling?
– Jag tänker mig att lov-
sångsledaren står på två 
”ben”. Dels behövs det ett 
musikaliskt kunnande, en 
viktig sida av uppdraget, 
och det hantverket kan växa 
och utvecklas. Det andra 
handlar om en medvetenhet 
om det andliga ledarskap 
som uppdraget innebär, 
fortsätter Lars. 

– Jag tror det finns en pas-
toral dimension i lovsångs-
ledarskapet.

Vad har haft avgörande 
betydelse för dig när du hittat 
din plats och dina kreativa 
uttryck i tjänst för Gud?
– Redan från min ungdom 
har musik berört mig starkt 
och kyrkan har alltid varit 
viktig för mig. Jag har 
berörts av sånger riktade 
till Gud. I mitt fall var det 
inom Vineyardrörelsen jag 
fick en teologisk grund både 
för tillbedjan i stort, men 
även för lovsångstjänsten. 
Mina inspirationskällor för 
detta är många och jag är 
tacksam för det!

GENERATIONER SOM MÖTS
I likhet med många lov-
sångs ledare står Lars inför 
utmaningen att samla 
människor med olika åldrar 
i lovsång och tillbedjan.

Hur kan olika generationer 
förenas i tillbedjan?
– Vi behöver lyfta tillbed-
jansbegreppet mer än musik 
och sång, menar Lars. Vad 
är tillbedjan? Inte att ge sig 
hän i olika musikstilar, utan 
i kärlek till Gud. Kärleken 
till Gud, responsen till Gud, 
är en väg runt spänningen 
som ibland bildas mellan 
vad som är ”lovsånger” och 
”psalmer”. 

Samtidigt tror Lars att 
det finns konkreta saker att 
ta tag i för att hitta varandra 
över generationsgränserna. 

– Yngre skulle kunna 
arrangera om äldre sånger 
för att närma sig dessa 
sånger och äldre behöver 
ta in de yngres språk, läsa 
sångtexterna och mötas i 
det större uttrycket. Olika 
tillfällen och gudstjänster 
kan ge olika grupper större 
utrymme, fortsätter Lars 
och konstaterar: 

Samarbetet mellan Lars Ekberg och David Media har resulterat 
i 17 plattor där Lars varit producent.
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– I det sammanhang jag 
arbetar har vi en psalmskatt 
som ska ingå. Det är en hjälp 
ibland, det skapar bredd. 

Hur introducerar man nya 
sånger på ett framgångsrikt sätt?
– Man behöver vara mål-
medveten och i någon 
mån övertygad: ”Den här 
sången tror jag församlingen 

behöver”, säger Lars och 
fortsätter: 

– Där jag arbetar har vi 
en pärm med de sånger vi 
använder och nya sånger tas 
in via en referensgrupp vi ska-
pat. På så vis kan vi målmed-
vetet arbeta in nya sånger. 

Vad är en lovsjungande 
församling?
– När församlingen gen  - 
svarar på Guds kärlek blir 

jag lycklig! säger Lars. Det 
är vad en lovsjungande 
församling är. När vi förstår 
en glimt av vem Gud är,  
vad Jesus gjort för oss, en doft 
av detta och vi ger oss hän. 

– Tillfällen när blickarna 
går rakt upp, människor 
ger sig hän, då har vi som 
lovsångsledare den roll vi 
ska ha. 

EN VIKTIG RESURS
Lars konstaterar att Davids 
Hjärta-paketen fyller en stor 
funktion i att vara en resurs 
för honom, en låtbank att 
hämta från.

– Styrkan ligger i att det 
handlar om sånger som 
så uttalat ska vara just en 
resurs, en tillgång, ett hjälp-
medel för kyrkor i lovsång. 
Jag känner mig ödmjuk 
inför att ha varit en del av 

Davids Hjärta-produktioner 
genom åren. 

Vilka teman behöver lyftas i 
våra lovsånger idag?
– Kyrkan behöver sånger 
om Guds egenskaper, om 
vem Gud säger sig vara. 
Sångerna avslöjar vår teologi 
och är därför viktiga. 

– För mig personligen 
längtar jag efter fler sånger 
om Guds närvaro. Egentli-
gen inte utifrån ett känslo-
mässigt perspektiv, men 
utifrån att detta är en  
sanning, Gud är närva-
rande, säger Lars.

Hur ser din dröm ut för 
kyrkans sång- och musikliv?
– Min pågående dröm ser 
jag redan, men jag vill se 
mer: Kristi kropp som fått 
nytt liv, frälsta som ger sin 
respons till Gud, folket på 
knä. 

– Samtidigt önskar jag  
att vi ska få implemen-
tera och ge vidare lovsångs-
tjänstens verklighet, avslutar 
Lars Ekberg. 

»Där jag arbetar har vi en pärm med de 
sånger vi använder och nya sånger tas in 
via en referensgrupp vi skapat. På så vis 
kan vi målmedvetet arbeta in nya sånger.«

Lars Ekberg, kantor & församlingsmusiker  
i Furulunds församling i Partille

Några av alla de skivor som Lars Ekberg producerat åt David Media; ”Från evighet till evighet”  
(2004), ”Hel” (2009), ”Bibelkörer Redux” (2010) och ”Där Du är” (2014).
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En resurs för er lovsång!

Vi vill följa Dig – Pingst
Nya sånger för den lov-
sjungande församlingen

Starlight (Live) 
Bethel Music

Eldsånger – Ecke
Väckelsesånger & psalmer 
i finstämd tappning

En ton från himmelen  
– Gemenskap
Nyhet i den populära, 
akustiska serien

On Your side 
Kim Walker-Smith 
(Jesus Culture)

Ny svensk lovsång!

Ny engelsk väckelselovsång!

Vilket underbart namn  
– ny samlingsskiva med  
15 nya lovsångsklassiker 
från Davids Hjärta!

Everyday supernatural 
Mike Pilavachi
Kommer på svenska i sommar!

Vårnytt från  
David Media!

Helt nytt
samlingsalbum 

med femton  
lovsånger!

Mike  
Pilavachi  

på svenska i 
sommar!
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MICKE FHINN
SLÄPPER NYTT 
ALBUM I OKTOBER
Micke Fhinn har påbörjat arbetet med en ny skiva 
som kommer att släppas i oktober 2017. Den blir  
även nästa Davids Hjärta skiva, nummer 72. 

 Lennart Hall    

 Rickard Liljero Eriksson 
 och Sandra Burström

DEN SENASTE SKIVAN som 
David Media gav ut med 
Micke och Åsa Fhinn var 
skivan ”Det bästa i världen” 
som kom ut 2006. Vi bad 
Micke lätta lite på förlåten 
och ge oss en uppdatering 
på livet och en sneak-peak 
in i skaparprocessen. 

Vad har du sysslat med de 
senaste tio åren?
– För drygt tio år sedan 
lämnade jag en församlings-
tjänst som lovsångsansvarig 
i Stockholm Vineyard och 
det ansvar jag hade haft för 
lovsångsutvecklingen i  
Vineyard Norden. Flytt-
lasset gick till Uppsala. 

– Vi hade egentligen inga 
planer på att flytta dit utan 
var nöjda med att bo i 
Stockholm, men både jag 
och Åsa kände att det var 
rätt när vi väl vidgade vår 
sökradie för husköp till att 
även innefatta Uppsala.

– Väl på plats började 
jag att arbeta som musik-
lärare och har vid sidan av 
lärarjobbet tagit en kandi-
datexamen på Stockholms 
Musikpedagogiska Institut. 
Sedan fyra år tillbaka 
verkar jag även som en av 

huvudlärarna på lovsångs-
linjen på Dalkarlså Folkhög-
skola norr om Umeå.
 
På vilket sätt fungerar du i 
lovsångsledning idag
– Efter några år i Uppsala 
fick jag och Åsa tydliga till-
tal och frid i hjärtat över att 
gå med i Livets Ord. Där är 
vi aktiva i lovsångstjänsten. 
Åsa är även mycket engage-
rad i kyrkans flykting- och 
invandrararbete och jag 
ansvarar för församlingens 
låtskrivarforum. Utöver 
detta så reser vi på kallelser 
för att sjunga, undervisa 
och leda lovsång runt om 
i landet.

PÅ GÅNG

DAVIDS HJÄRTA SKIVA NR 72

»Varje sång har sin helt egna historia.  
Det är lite härligt tycker jag. Vissa sånger  
har i princip bara landat i mitt knä men de 
flesta gånger så handlar låtskrivande om 
10% inspiration och 90% hårt arbete.«

Micke Fhinn, musiklärare, lovsångsledare  
och låtskrivare, Uppsala 
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 Nu är ni mitt inne i processen  
med att ta fram en ny skiva, 
beskriv lite hur arbetet går 
och vad vi kan vänta oss av 
denna skiva? 
– Ja, denna gång är processen 
lite annorlunda än tidigare. 
Det är första gången som 
jag inte har haft alla sånger 
färdiga när jag gått in i studio. 
I januari började vi själva 
inspelningsprocessen och då 
var 4-5 sånger helt klara med 
text och musik. Resten har 
börjat växa fram under tiden. 

– Det har varit väldigt 
stimulerande att kunna testa 
idéer med Johan Eckeborn, 
som är producent, för att 
sedan bygga vidare kring det 
som har känts bra. Ibland 
har en musikalisk tanke 
skapat inspiration till texter 
och ibland har ett beat gett 
nya melodier.  

– Sångernas huvudfokus är 
självklart att de ska kunna 
användas i församlingar 
för tillbedjan och betjä-
ning, men samtidigt vill jag 
försöka klä dem i intres-
santa arrangemang. Många 
gånger har jag en tydlig idé 
om hur allt ska låta, men 
allt som oftast så händer det 
ännu bättre saker när man 
tar ett steg tillbaka från sitt 
egen skapande och låter 
sångerna få leva i en process 
tillsammans med andra. 

– Jag och Åsa har 
skrivit några 
av sångerna 
tillsammans, 
men jag har 
även samarbe-
tat med andra 
låtskrivare som 
David André 
Østby.  

Några översättningar av 
engelska och norska lov-
sånger finns också med.
 

Hur går det till när du  
skriver en ny sång?  

Vad kommer först, 
text eller musik?
– Oftast så  
kommer  
en textrad  
eller hook  
tillsammans  
med en  
melodi.  

”Det bästa i världen”, den  
senaste skivan med Micke  
och Åsa Fhinn kom ut 2006. 
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– Jag samlar på mig dessa 
tankar som röstmemon på 
mobilen. Sedan lyssnar jag  
om och om igen, sitter med  
gitarr eller vid pianot och 
arbetar vidare därifrån. 
Ibland blir en vers till en 
sång något helt annat och 
fungerar i stället som ett 
stick till en annan sång osv. 
Jag har lärt mig med åren 
att inte för tidigt skriva allt 
i sten utan att vara ödmjuk 
under processen och se vart 
allt tar vägen. 

– Lyssna, testa, pussla och 
utvärdera är viktiga ledord 
för mig i skapandet. När 
det gäller utvärdera, så är 
det så mycket bättre att få 
hjälp av några som man 
har förtroende för och som 
vågar säga sanningen om 
det man skapat, än att sitta 
med alla tankar och sång-
bearbetning helt själv. Vissa 
gånger så kommer text och 
melodistrofer i anslutning 
till att jag läst bibeln, bett 
eller bara tillbett och andra 
gånger kommer de när som 
helst, var som helst. 

– Jag har ingen upparbe-
tat rutin för hur jag jobbar 
vidare med sångerna. Vissa 
sitter samma tid, samma 
dag, en gång i veckan men 
jag styrs lite mer av inspira-
tion. Sedan är det så klart 
så att när jag har ett projekt 
som jag behöver slutföra 
så tickar skaparklockan på 
hela tiden. 

– När jag tänker tillbaka 
på de sånger jag har skrivit 
under åren och hur dessa 
har kommit till så har varje 
sång verkligen sin helt egna 
historia. Det är lite härligt 
tycker jag. Vissa sånger har 
i princip bara landat i mitt 
knä men de flesta gånger 
så handlar låtskrivande om 
10% inspiration och 90% 
hårt arbete.

Du har lett lovsång aktivt i 
25 år. Vad är det som ligger 
på ditt hjärta för denna tid?  
– Något som jag har tänkt 
på den senaste tiden är 
vikten av våga släppa sin 
egen strävan och alla presta-
tionskrav. Även det vi gör 
för Gud kan så lätt bli ett 
arbete för Honom i stället 
för ett liv med Honom. Jag 
märker själv hur förrädiskt 
det är. Jag prioriterar så lätt 
det synliga och mätbara, 
görandet och glömmer bort 
det fördolda livet med Her-
ren. Livet med Gud är en 
färskvara och vi kan aldrig 
leva på gamla meriter.

– Så det som ligger på 
mitt hjärta för denna tid 
är att vi alla lite mer, lite 
oftare vågar lita på Gud. 
Att vi prioriterar att söka 
Herrens ansikte och vara 
med honom utan någon 
egen agenda. I gemenskap 
med Jesus bygger vi våra liv 
på det allra heligaste. Hos 
honom finner vi djup frid 
och vila. Han älskar oss och 
leder oss på rätta vägar för 
sitt namns skull. Det finns 
inget som slår känslan och 
vetskapen av att vara funnen 
och älskad av Gud och att i 
tillbedjan få ge tillbaka den 
kärleken till honom. 



        SÖK          KÖP          LADDA NER

Betalning via paypal eller faktura. Filen laddas ner till mobil/dator/platta 
direkt efter avslutat köp. Enklare och smidigare än så blir det inte!

Välkomna in på www.davidmedia.se/notbutik

En resurs för er lovsång!

Nu finns  även text-  och ackordblad samt onsongfiler  på många  sånger!

Vi har 100-tals 
lovsånger som 
pdf-noter i vår 
notbutik!
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FÅR VI HJÄLPA DIG?
Välkommen att kontakta oss om du är i behov av kuvert, 
medlemsutskick, nothäften, programblad, affischer 
– eller kanske den där boken du funderat på att skriva...

Vi kan mer än du tror. Mycket mer.
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TRYCK

0370-733 30
www.skilltryck.se

tryck.online
Beställ direkt på:



Bli fadder idag!
www.compassion.se - facebook.com/compassionsverige

Tlf: 08-236200 - info@compassion.se



Inspiration och utrustning för  
sångare, musiker, lovsångsledare, 
dansare, församlingsledare,  
pastorer, präster och dig som vill 
fördjupa förståelsen av tillbedjan.

www.lovsang.se 
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