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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;  
musik, noter, text/ackord
blad, textfil för dator, 
instruktions och inspira
tionsvideos, OnSongfiler, 
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.

Vill du prenumerera?  
Teckna dig för en prenume
ration på vår hemsida www.
davidmedia.se/davidshjarta.
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LOVSÅNGSABONNE-
MANGET DAVIDS HJÄRTA 
började som en vision 
hos några lovsångsledare i 
församlingen Stockholm 
Vineyard. Att ge ut ett 
nyhetsbrev med undervis-
ning, tips och nyheter om 
lovsång och tillbedjan samt 
att sprida lovsångsresurser i 
form av inspelningar, noter 
med mera. 

NAMNET DAVIDS HJÄRTA 
hämtades från Kung David 
som var känd som Israels 
ljuvlige lovsångare.  
”Davids Hjärta präglades av 
en längtan att vara i Herrens 
närvaro och att umgås med 
Gud i närgemenskap” skrev 
Ted Jeans i det första ny-
hetsbrevet. 

Ett samarbete inled-
des med skivbolaget Viva 

Records och i slutet av år 
1993 så släpptes det första 
paketet, Jag Vill Lova Herren 
Alltid, med lovsångsledaren 
Jonas Stenlund som pro-
ducent.

SEDAN STARTEN 1993 har 
över 900 lovsånger kommit 
ut på skiva och noter. Allt 
ifrån äldre klassiker som 
Mer kärlek, mer kraft; Bara 
Du; I Din öppna famn;  
Öppna mitt hjärta för Dig 
Gud och Ropa till Gud 
till nya klassiker som Din 
trofasthet; På Dig min Gud 
förtröstar jag; Så stor är vår 
Gud; Jesus är i centrum;  
Tusen skäl och Namnet Jesus.
 
NU RÅKAR DET VARA så  
att 2018 är ett riktigt  
jubileumsår:
• Davids Hjärta fyller 25 år

25 ÅR, 75 PAKET  
OCH 15 KONFERENSER!

2018 – ETT RIKTIGT JUBILEUMSÅR
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• Josefina Gnistes nya skiva 
är Davids Hjärta-paket 
nummer 75

• Konferensen Lovsång  
arrangeras för 15:e gången

Detta vill vi fira. Och vi 
vill fira detta med så många 
som möjligt så välkommen 
till Lovsång'18 i Huskvarna 
den 9-11 november.
 
VI VILL OCKSÅ TACKA. 
Först och främst Gud för 
Hans trofasthet. Vi vill 
tacka Jesus som för all tid 
är värd vår lovsång. Vi vill 
tacka den helige Ande för 
inspiration. Vi vill tacka alla 
fantastiska lovsångare, musi-
ker, låtskrivare, producenter, 
formgivare, notskrivare med 
flera som bidragit till den 
genomgående höga kvalitén 
på sånger och produktioner. 

Och vi vill tacka alla er som 
trofast tjänar i de lokala 
församlingarna runt om i 
vårt land och som funnit en 
inspirations- och resurskälla 
i Davids Hjärta.
 
NU SATSAR VI VIDARE. 
I centrum står sångerna. 
Sångerna till Guds ära.  
Men vi har stora planer på 
att förbättra abonnemanget, 
de tekniska lösningarna, 
användarvänligheten.  
Så följ med oss på denna 
spännande resa mot nästa 
jubileum – och vill du vara 
med så är den allra bästa 
supporten att du/ni tecknar 
ett abonnemang. Läs mer 
på: www.davidmedia.se/
davidshjarta  

LEDARE

25 ÅR, 75 PAKET  
OCH 15 KONFERENSER!

»Davids Hjärta 
präglades av en 
längtan att vara i 
Herrens närvaro 
och att umgås 
med Gud i närge
menskap.«

Ted Jeans,  
i Davids Hjärtas allra 

första nyhetsbrev 1993

Lars ”Lasse P” Petersson,  
VD David Media



VILL HJÄLPA  
FÖRSAMLINGEN 
ATT UTTRYCKA SIN 
KÄRLEK TILL JESUS
25 år med Davids Hjärta – och 75 paket med nyskrivna lovsånger som landat  
i svenska församlingar. Nu kommer jubileumsutgåvan ”Låt oss få se” med  
Josefina Gniste. Ett album fyllt av längtan efter enhet bland Guds folk.

 Gabriella Mellergårdh  

 Maria Lindeskär 

För två år sedan släpptes de-
butskivan ”Möt oss här” och 
visst har det hänt en hel del 
under den tiden. Familjen 
har utökats med Dorothea, 
3 månader, och flyttlasset 
har gått från Trollhättan till 
Västerås där Josefinas man 
jobbar som pastor. 

Det har också varit två 
år fullmatade med resande, 
sång och undervisning där 
Josefina mött lovsångsledare 
runt om i landet för att dela 
med sig av sina erfarenheter 
och vad Gud har lagt på 
hennes hjärta.

Känslan efter förra skivan?
– Jag har fått en riktig kär-
leksboost tillbaka. Det som 
gör mig allra gladast är när 
jag får höra att man använ-
der sångerna i sina försam-
lingar, det är ju det som har 
varit målet hela tiden, säger 
Josefina.

TEAMWORK HELA VÄGEN

Men hur har du orkat samla 
material för en ny skiva sam-
tidigt som du har rest, flyttat, 
varit gravid och fött barn? 

– Vi hade redan bestämt 
att det skulle bli en ny skiva 
när vi fick veta att jag var 
gravid, skrattar Josefina, och 
det var ju en stor glädje för 

vår familj, men allas ögon 
riktades ju mot mig, för 
man vet ju aldrig hur en 
graviditet blir, hur en för-
lossning går eller hur barnet 
mår. Men vi bestämde att 
vi skulle försöka. Och det 
har gått bra, konstaterar 
Josefina. 

Det har varit teamwork 
hela vägen, förklarar hon. 
Emil Sydhage har produ-
cerat även denna gång, och 
samma musiker har med-
verkat som på första skivan: 
Anton Lövgren på piano, 
Pelle Nylén på gitarr,  
Rikard Stenlund på  
trummor och så övriga 
instrument Emil Sydhage.
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AKTUELLT

NYA LOVSÅNGER MED JOSEFINA GNISTE 
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 JOSEFINA GNISTE

Aktuell med sitt andra lovsångsalbum, 
”Låt oss få se”, som också är nummer 
75 i lovsångsabonnemanget Davids 
Hjärta, som i sin tur fyller 25...

ÅLDER: 32 år
FAMILJ: Maken Lukas, Vilhelmina 4 år 
och Dorothea 3 månader
BOR: i Västerås
ARBETAR: Mammaledig 
BÄSTA EGENSKAP: Att se vad andra 
är bra på
ABSOLUT SÄMSTA EGENSKAP: Ibland 
lite för bekväm för sitt eget bästa.
FAVORITVERS I BIBELN: ”Alla skall för
stå att ni är mina lärjungar om ni visar 
varandra kärlek” Joh 13:35

»Jag tror att det är 
viktigt att det skrivs 
sånger i Sverige, 
för Sverige. Att vi 
inte bara importerar 
sånger. Gud har 
något att säga här  
i Sverige, till oss.«

Josefina Gniste,  
lovsångsledare  

Västerås



– Musikerna har varit med 
och format låtarna väldigt 
mycket och Emil har gjort 
arrangemangen, hittat 
kostymen för låtarna,  
berättar Josefina.

ÄNNU MER AV SIG SJÄLV

På förra skivan hade Josefina 
skrivit två sånger, bland an-
nat ”Din trofasthet” som hon 
är ödmjukt tacksam över 
att den blivit en av de mest 
uppskattade och sjungna.

– Den här gången har vi 
12 sånger varav 8 som jag 
har varit med och skrivit 
själv tillsammans med vän-
ner. Det har blivit så att jag 
har investerat ännu mer av 
mitt hjärta, att skivan har 

blivit en ännu större del av 
mig själv den här gången, 
säger Josefina.

Medkompositörer är 
bland annat David André 
Østby ”som är så duktig att 
tänka ur församlingens per-
spektiv”. Tillsammans med 
Johan Åsgärde och Tommy 
Sjöström har Josefina skrivit 
sången ”Frihet har ett namn” 
som även släppts som singel.

– Den handlar om hur 
Gud lossar bojor och att vi 
som Guds folk ska sträcka 
på oss. Den här sången har 
blivit en av mina egna favo-
riter på skivan. Jag känner 
att den har något nytt över 
sig, något som ligger på 
Guds hjärta, säger Josefina.

LÄNGTAN EFTER ENHET

Vad är det mer som du upple-
ver ligger på Guds hjärta? 

Josefina funderar en 
stund. Olika människor har 
olika hjärtefrågor, även om 
allt kommer från Gud, och 
för Josefinas del handlar det 
mycket om en längtan efter 
enhet i församlingen. Att vi 
ska enas i vår längtan efter 
Gud, i vår bön och i vår 
lovsång. 

– Till exempel längtar 
jag efter att vi ska enas över 
generationerna. Jag vägrar 
att tro att lovsång ska vara 
något som splittrar försam-
lingar. Det här ligger väldigt 
starkt på mitt hjärta. Vi är 
alla skapade för att tillbe 

6 LOVSÅNG #3 2018
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och det blir så starkt när vi 
gör det tillsammans, säger 
Josefina.

– Och det behöver inte 
vara så väldigt svårt. Om vi 
bara kunde enas och släppa 
en del gammalt groll tror 
jag vi skulle få se något helt 
nytt i våra kyrkor.

EN SAMLANDE FUNKTION

Josefina längtar också efter 
att få fortsätta måla en bild 
av Gud som den varma 
fadersfamnen, fylld av stor-
het och godhet. 

– Jag tänker väldigt lite 
på perfekta egna sånginsat-
ser utan mer på hur vi kan 
få fram det här budskapet 
och forma en sång så att 
bilden av Gud blir tydlig. 
Jag längtar efter en stark, 

attraktiv och innerlig lov-
sång i våra kyrkor, säger 
Josefina.

Och en hel del av just 
detta har hon fått uppleva 
när hon rest runt och haft 
inspirationshelger om lov-
sång under de senaste åren. 

Josefina beskriver det starka 
engagemang och den stora 
kärlek hon har mött ute i 
församlingarna. Så mycket 
tid som läggs ner av så 
många.

– Men det tär också  
att stå i lovsångstjänst.  
Därför har jag också en 
önskan med den här nya 
skivan att den ska få ha en 
samlande funktion som 
stärker vår gemenskap,  
säger Josefina.

LOVSÅNG 2018

Ett konkret uttryck från 
detta var när hon bjöd in 
vänner och familj, totalt 45 
lovsångare som hon bland 
annat lärt känna under sina 
resor, till en gemenskapsdag 
i Alingsås i augusti. 

Josefina Gnistes andra lov
sångsalbum, ”Låt oss få se”, 
är nummer 75 i lovsångs
abonnemanget Davids Hjärta.

»Jag har fått en 
riktig kärleksboost 
tillbaka. Det som 
gör mig allra gladast 
är när jag får höra 
att man använder 
sångerna i sina 
församlingar, det är 
ju det som har varit 
målet hela tiden«

Josefina Gniste,  
beskriver känslan efter 

förra lovsångsskivan
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Man umgicks, åt god mat 
tillsammans och lovsjöng 
Gud i sångerna på nya 
skivan.

– Resultatet hörs som 
församlingssång på skivan 
och det är ett viktigt mo-
ment i den här produk-
tionen. Sångerna kommer 
till liv och det blir inte så 
studioaktigt. Men det allra 
största för mig var att vi fick 
samlas och enas inför Gud, 
säger Josefina.

En samling som hon 
också ser fram emot är Lov-
sång 2018 i Kungsportskyr-
kan Huskvarna då Josefina 
tillsammans med musikerna 
från skivan kommer att leda 
lovsången. Det är den 15:e 
lovsångskonferensen som 
arrangeras av David Media, 
vilket också knyter an till 
att Davids Hjärta-serien 

fyller 25 år och att paketet 
med Josefinas nya skiva 
”Låt oss få se” är det 75:e i 
ordningen. 

– Jag är så peppad för 
Lovsång 2018. Inte minst 
för att få leda de här sånger-
na tillsammans med folket. 
Jag tror verkligen att Gud 
har något på gång! Han 
utmanar mig att våga, att 
tänka större och att tänka 
nytt, säger Josefina.

KONKRETA VERKTYG

Hon berättar hur mycket 
Lovsångs-konferenserna har 
betytt för henne själv. Dels 
eftersom det ges så mycket 
tid för tillbedjan vilket i sig 
ger ”utrymme och möjlighet 
att gå till platser som man 
inte hinner annars”. Dels 
eftersom det också ges så 

mycket undervisning som 
bygger och stärker tron.

– Temat i år är ”Guds-
tjänsten” och jag tänker själv 
att det handlar om att ge 
människor verktyg. Ofta när 
jag är ute på inspirationshel-
ger får jag konkreta frågor. 
Hur gör du? Hur väljer du 
sånger? Hur tänker du med 
tonart, tempo och vändor?

Josefina vill gärna upp-
muntra lovsångsledare till 
flexibilitet och öppenhet. 
Att ge plats och utrymme 
för att lyssna in vad Gud vill 
göra – just nu.

– Vi behöver lära oss 
att känna av rummet och 
lyssna till vad Gud vill göra 
just i den här stunden och 
det kan innebära att man 
inte alltid går på det man 
hade bestämt innan, säger 
Josefina.

Josefina med bandet; Pelle Nylén (gitarr), Emil Sydhage (pro
ducent, övriga instrument) Anton Lövgren (piano) och Rikard 
Stenlund (trummor).

»Det har blivit  
så att jag har  
investerat ännu 
mer av mitt 
hjärta, att skivan 
har blivit en ännu 
större del av mig 
själv den här 
gången.«

Josefina Gniste har, 
tillsammans med 

vänner, varit med och 
skrivit 8 av skivans  

12 lovsånger.
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Kärnfrågan som allt landar i 
för en lovsångsledare, menar 
hon, är denna: Hur kan jag 
hjälpa min församling att ut-
trycka sin kärlek till Jesus?

BEREDD ATT OFFRA MER

Vill man mer, då får man 
också vara beredd att offra 
lite mer, menar Josefina.  
Ta sånglektioner, sjung i kör, 
lyssna på andra, öva på ditt 
instrument, öva tillsammans. 
Prata om lovsång och tillbed-
jan. Läs, reflektera och bed.

– Ju mer perspektiv du 
får, desto bättre blir du i din 
tjänst. Och jag skulle även 

vilja ge rådet att ta rygg på 
någon som har kommit 
längre än du. Tro inte att 
”jag kan det här”. Våga ta 
input från andra som har 
mer erfarenhet.  

De som stått i lovsångsled-
ning länge är superviktiga 
i våra församlingar. Jag ser 
till exempel i mina föräldrar 
vilken viktig tjänst de har, 
avslutar Josefina Gniste. 

        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/noter

En resurs för er lovsång!

Vi har 100-tals 
lovsånger som 
pdf-noter i vår 
notbutik!

1 2 3

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

Josefina bjöd in vänner och familj, totalt 45 lovsångare, till en 
gemenskapsdag i Alingsås i augusti. Man umgicks, åt god mat 
tillsammans och lovsjöng Gud i sångerna på nya skivan.
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25 ÅR OCH  
75 PAKET AV  
DAVIDS HJÄRTA
Längtan efter en tillbedjande och lovsjungande Guds 
församling var det frö som började gro. 25 år senare är 
det fortfarande samma längtan som formar lovsångs-
resursen Davids Hjärta. Nu med allt fler musikaliska 
uttryck – och på allt fler tekniska plattformar.

 Gabriella Mellergårdh

– Davids Hjärta var inte 
någons kreativa idé, det här 
var ett skeende som pågick, 
berättar Lars ”Lasse P” 
Petersson. 

Det var i början av 
1990-talet och Lasse var 
veteranen inom svensk kris-
ten musik. Som 15-åring 
blev han kristen och gick 
från att konsumera Rolling 
Stones till ett chockartat 
uppvaknande i Göran Sten-
lund och Dikanässystrarna. 
På 1980-talet började Lasse 
som producent på EFS 

skivbolag Cantio. Inte långt 
därefter startade han distri-
butionsbolaget Viva Music 
och drev sedan skivbolaget 
Viva Records. Det brukar 
kallas den kristna musikens 
guldålder då det producera-
des musik, släpptes plattor 
och anordnades konserter 
och festivaler runt om i 
Sverige.

Det var då, mitt i den 
karusellen, som Lasse kände 
att han började nå vägs 
ände, mätt på all ”kristen 
underhållning” som pro-
ducerats under åren. Det 
var då han först mötte 

lovsången, inte som musik-
stil utan som ett möte med 
Gud.

– Jag kände att det här 
är ju något jag och min 
generation har missat helt, 
vi har inte alls byggt från 
den här grunden. Vi hade 
sjungit om Jesus, men vi 
visste knappt vem han är, 
säger Lasse.

JUST NU

25-ÅRSJUBILEUM • 1993-2018

Lars ”Lasse P” Petersson, VD 
på David Media och pappa till 
Davids Hjärta.

David Hjärta25år1993-2018
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#12

EN INTIM RELATION

Det var intimiteten i lov-
sången som skakade om 
honom allra mest och som 
gav Lasse en helt ny längtan 
efter Gud.

– Ibland kan det ju vara 
svårt att se till och med sin 
partner i ögonen och säga 
”jag älskar dig”. Har man 
en distanserad relation med 
Gud är det ju också svårt 
att nå den här intimiteten i 
lovsången, säger Lasse. 

Den här typen av musik 
som öppnade dörren till en 
nära och intim relation med 

Gud fanns knappt utgiven 
i Sverige. Lasse hade sett ett 
par exempel, signerade av 
Jonas Stenlund, Gerd Petters-
son och Ann Alinder.

– Det var två skivor som 
vi i branschen inte förstod 
oss på alls, skrattar Lasse.

Men han ville försöka 
förstå. Och han insåg gan-
ska snart att här fanns ett 
behov i hela Sverige av att 
förstå.

– Davids Hjärta föddes 
ur en längtan efter att vara 
med och ge nya sånger in i 
gudstjänstlivet, sånger som 

binder samman över gene-
rationer. 

1993 släpptes det första 
Davids Hjärta-paketet med 
en lovsångsskiva från Stock-
holm Vineyard och under åren 
har det blivit ytterligare 74. 

– Vi har försökt att 
bredda musikstilarna så 
att allt inte låter likadant. 
Visst, lovsången har blivit 
en genre, det är ju bara så, 
men vi har ändå försökt 
att ge ut allt ifrån lågmäld, 
reflekterande folkton till 
uptempo pop-rock. Och 
vi har försökt att inte vara 

Några av alla de 75 Davids Hjärtaalbum som David Media gett ut under de senaste 25 åren.  
Hur många av dessa skivor känner du igen och hur många av dem har du hemma...?

#1

#48

#2

#32

#53

#38

#56

#43

#66 #71

#17
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namnfixerade och istället 
ha fokus på sångerna, säger 
Lasse.

HJÄRTATS INSTÄLLNING

En av de producenter som 
hängt med under åren är 
Lars Ekberg. Han är lite 
osäker på själv hur många 
skivor det handlat om, 
”kanske ett 15-tal”. Och han 
var med på resan från allra 
första början.

– Man såg ett gryende 
uppvaknande för tillbedjan, 
betydelsen av att få sjunga 
sånger direkt riktade till 
Gud. Från 70- och 80-talets 
konserter som skulle dra 
människor in i kyrkan väck-
tes en passion och längtan 
efter att söka Gud och vara 
med honom på ett mer 
intimt sätt, säger Lars.

Pendeln svängde från 
konserter till gudstjäns-
ter fyllda av lovsång och 
musiken gick från att ha 
ett egenvärde till att mer 
handla om hjärtats inställ-
ning, menar Lars.

– Det här har också blivit 
en musikalisk resa som 
började med lugnare, mer 
kontemplativ lovsång och 
rörde sig mot mer gitarrba-
serad rock med driv, mer 
låtar igen, säger Lars.

Parallellt med den här 
utvecklingen har själva 
skivindustrin gått igenom 
en enorm förändring. Idag 

köper man knappt musik 
längre, de allra flesta strea-
mar, vilket i sin tur ger 
begränsade ekonomiska 
resurser – något som har 
varit påtagligt under hela 
resan med Davids Hjärta.

FÖRSAMLINGSRESURS

Hur tacklar man den utma-
ningen som producent? Att 
göra det allra bästa med de 
allra minsta resurserna?

– Det som hela tiden har 
varit styrkan med Davids 
Hjärta är att detta ska vara 
en resurs för församlingarna, 
ett sätt att presentera nya 
sånger som förhoppningsvis 
ska välsigna församlingarna. 
Det har varit en hjälp för 
mig som producent, säger 
Lars.

Så hur använder man 
de små resurser man ändå 
har? Jo, man använder de 
till att mejsla ut låtar som 

man tror kan välsigna Guds 
folk, inte till att mejsla ut en 
artistkarriär.

– Ett positivt bruksvärde 
har slagit igenom i val av 
arbetssätt. I stället för att 
hyra en dyr fin studio några 
få dagar kanske vi väljer att 
spela in i en kyrka under 
flera dagar, säger Lars.

Att han själv har stått 
”med fötterna i församlings-
myllan” under hela den här 
tiden har ockås hjälpt ho-
nom som producent.

– När vi har jobbat med 
ett material så har jag hela 
tiden kunnat tänka: vad 
händer om jag tar med mig 
den här sången till försam-
lingen på söndag förmid-
dag, finns det något som 
skulle bli besvärligt? Funkar 
text, rytm och melodier?

Tillgängligheten är 
en nyckel, både för den 
lovsångsledare som får ett 
paket från Davids Hjärta 
i sin hand – och för den 
församling som förväntas 
lära sig de nya sångerna.

– Det har hela tiden fun-
nits en klar linje i Davids 
Hjärta, en tydlig använd-
ningspotential. Därför tror 
jag att Davids Hjärta har 
fått en betydande påverkan 
som resurs i svensk kristen-
het. Det var det här vi ville, 
det är därför vi har jobbat 
med tajt budget, för att 
människor ska ha möjlighet 

Producenten Lars Ekberg har  
varit med från allra första 
början och medverkat på ett 
15tal Davids Hjärtaalbum.
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Varje paket från Davids Hjärta innehåller bland annat musikfiler, bakgrunder, noter i olika ton
arter, text/ackordblad, digitala textfiler och OnSongfiler. Dessutom den här tidningen – fylld av 
aktuella reportage, intressanta intervjuer och uppmuntrande undervisning. 
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att plocka upp sångerna så 
att de kommer till använd-
ning, säger Lars.

SÅNGER SOM NYCKLAR

Och visst är användarvänlig-
heten en nyckel. Varje paket 
från Davids Hjärta innehål-
ler musikfiler, bakgrunder, 
noter i olika tonarter, text/
ackordblad, digitala textfiler 
och OnSong-filer. Dessut-
om en undervisningsresurs, 
en digital booklet – och den 
här tidningen.

– Jag vet hur mycket 
jobb det är att leda lovsång 
i en församling, och hur 
mycket det betyder att ha 
allt material samlat. Det är 
ju det som är tanken med 
paketet. Och vi vill utveckla 
användarvänligheten ännu 
mer, säger Lennart Hall.

Han började arbeta med 
produktionerna hos David 
Media 2011 – men var 
faktiskt också med alldeles 
från början eftersom han 

producerade den andra 
utgåvan i Davids Hjärta 
som släpptes 1993. Skivan 
hette ”Lyft upp ditt hjärta” 
och spelades in hos Team 
Med Uppdrag där Lennart 
då arbetade.

– Den stora utmaningen för 
oss som jobbar med Davids 
Hjärta idag är att hitta de 
här sångerna som har något 
extra och som fyller en 
funktion i vårt land. Sånger 
som leder Guds folk vidare, 
säger Lennart. 

Han ser på sånger som 
nycklar.

– En sång kan vara en 
nyckel som öppnar upp för 
vad Gud vill göra just här och 
just nu. Det är en jätteviktig 
del i lovsångsledarfunktionen, 
att hitta sånger i vårt lokala 
sammanhang som är viktiga 
just nu, säger Lennart. 

IN I FRAMTIDEN

Så hur ser riktningen ut 
framåt för Davids Hjärta? 
Ja, en utmaning är just att 
jobba vidare med ett urval 
av sånger – och kanske fak-
tiskt ge ut mer av enskilda 
sånger än hela album.

– Vi behöver ännu mer 
av flexibilitet som gör att vi 
kan vara i synk med tiden 
när vi känner att ”den här 
sången måste bara ut nu”, 
säger Lasse.

Han hoppas också att 
Davids Hjärta ska kunna 
fortsätta att utvecklas tek-
niskt på ett ännu bättre sätt.

– Vi vill ge ut en optimalt 
tillgänglig produkt, oavsett 
om du använder mobil, 
läsplatta eller dator. Men allt 
det här är också en resurs-
fråga. Att som skivbolag sälja 
en produkt som ingen köper 
ger begränsade resurser. Det 
skulle innebära så enormt 
mycket större möjligheter 
om vi hade lite bättre eko-
nomi, konstaterar Lasse.

Och en förhoppning är att 
ännu fler ska upptäcka möj-
ligheterna i Davids Hjärta.

– Genom det sätt materi-
alet ges ut blir det också ett 
sätt att hjälpa församlingar 
att följa copyrightbestäm-
melser och betala för det man 
använder – så att upphovs-
männen faktiskt får möjlighet 
att fortsätta att utveckla nya 
sånger, avslutar Lennart. 

Lennart Hall jobbar sedan 2011 
på David Media, bland annat 
som exekutiv producent.

»En sång kan vara 
en nyckel som 
öppnar upp för vad 
Gud vill göra just 
här och just nu. Det 
är en jätteviktig del 
i lovsångsledar
funktionen, att hitta 
sånger i vårt lokala 
sammanhang som 
är viktiga just nu«

Lennart Hall, 
exekutiv producent  

David Media

Höstens nyheter!



En resurs för er lovsång!

The Master’s Voice 
 – Kingdom come. Svensk 
gospel mår väldigt bra. Fem nya, 
svängiga sånger av bl.a. Samuel 
Ljungblahd och Evelina Gard. 
Noter finns att köpa på  
www.davidmedia.se/noter. 

New Wine Live – Jesus Du  
förtjänar allt. Dynamisk 
livelovsång under ledning  
av Alfred Nygren och Elin 
Sydhage. Nyskrivna lovsånger 
och nya översättningar av 
internationella lovsånger. 

Höstens nyheter!

Köp i närmsta missionsbokhandel 
eller på www.davidmedia.se

Aktuellt  
Davids Hjärta-

album!

Live från 
New Wine 

2018

Äntligen 
nytt från 

TMV

Josefina Gniste – Låt oss få se
Vi presenterar stolt Josefina Gnistes andra och mycket efterlängtade skiva! 
12 nya lovsånger på svenska för vår tid där eviga sanningar får nya uttryck. 
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TRE RÖSTER  
OM DAVIDS HJÄRTA

JUST NU

25-ÅRSJUBILEUM • 1993-2018

THERÉSE HOVLUND,  
MUSIKLEDARE I FILADELFIA- 
KYRKAN I ÖREBRO

– Jag har arbetat med musik 
i olika församlingar med 
musik sedan slutet av 90-ta-
let och känner mig väldigt 
tacksam för Davids Hjärta 
och ser att det fyller en 
väldigt viktig funktion för 
lovsången i många försam-
lingar. Att ta in utländskt 
material och styra upp över-
sättningen på ett bra sätt är 
viktigt, men det viktigaste är 
väl ändå att ge en plattform 
för och uppmuntra till att 
skriva och ge ut nya sånger 
på svenska. 

– De första skivorna kom 
när jag var tonåring, och 
några av de sångerna har jag 
fortfarande nära mitt hjärta, 
till exempel ”Här är jag” och 
”Bara Du” på Team Med 
Uppdrags skiva ”Lyft upp ditt 
hjärta” (Davids Hjärta 2).  

– Mannas skivor har också 
betytt mycket för mig ge-
nom åren, inte minst skivan 
”Mitt ibland oss”  med 
sånger som ”Klippan”, ”Ett 
folk på väg” och ”Brunnen” 
(den sistnämnda skriven av 
Michael Jeff Johnson).

– De senaste åren har 
Pingsts nya skivor använts 
flitigt och även fantastiska 
sånger av Josefina Gniste och 
Ellen Vingren, till exempel 
”Din trofasthet” samt ”Jesus 
Kristus dra mig till dig” och 
”Mod”. Känner stor tack-
samhet för dessa och många 
andra sånger – och alla som 
skriver dem!

– Däremot tror jag David 
Media skulle tjäna på att våga 
bredda sig lite mer musi-
kaliskt, att till exempel ta 
med något nyskrivet instru-
mentalt stycke, och att göra 
lite fler körarrangemang av 
några sånger som ges ut, 
så att sångerna kan får ett 

större användningsområde. 
Jag tror också det är väldigt 
viktigt att vi vårdar vårt 
svenska språk, för det är ju 
ingen annan som gör det åt 
oss! Till exempel hör man 
ibland i svensk översättning 
”Han satte mig fri” istället 
för ”Han gjorde mig fri". 
Och att det heter ”vår” och 
inte ”våran”. 

Therése Hovlund, musikleda
re i Filadelfiakyrkan i Örebro

David Hjärta25år1993-2018
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YLVA TIMAN OLOFSSON, 
LOVSÅNGSLEDARE I HÖGLI-
DENKYRKAN I HUDIKSVALL

– Vi som församling har 
haft DH-abonnemanget 
under många år. Att få ha 
tillgång till paketen Davids 
hjärta har varit en stor 
resurs för oss lovsångsledare 
i församlingen under alla år. 
Det har gett oss möjlighet 
att hålla oss uppdaterade 
med ny och aktuell svensk 
lovsång av varierad stil. 

– Sedan de digitala pa-
keten kom så har det också 

underlättat för oss när det 
gäller att få tag i noter, 
texter, ackord och OnSong-
filer till sånger vi vill an-
vända oss av i församlingen. 
Det är nu enkelt att få tag i 
det material vi behöver.

– Jag är glad och tacksam 
att David Media finns för 
Sveriges församlingar, och 
deras hjärta för att inspirera 
och bygga upp lovsjungande 
församlingar går inte att ta 
miste på. 

– Så stort TACK och 
GRATTIS David Media till 
ert jubileum!  

JAN JIDSTEN, FÖRSAM-
LINGSMUSIKER I SVENSKA 
KYRKAN, BJÖRKEKÄRRS 
FÖRSAMLING, GÖTEBORG

– Jag blev frälst i början på 
2000-talet och kände ganska 
direkt kallelsen att vara med 
och leda lovsång. Musiken 
har funnits med sedan barns-
ben och jag gick musiklärar-
utbildning vid Musikhög-
skolan i Göteborg.

– Prenumererat på Davids 
Hjärta har församlingen gjort 
i över 10 år och det har varit 
en välsignad resurs för oss på 
många sätt. Produktionerna 
håller hög kvalitet, både mu-
sikmässigt och teologiskt.

– Det är många av sång-
erna som betytt mycket och 

som har rotat sig i försam-
lingen.

Att materialet sedan en 
tid finns digitalt online är 
väldigt smidigt. Jag använder 
iPad och OnSong och att 
då direkt i ”paddan” kunna 
ladda in de nya låtarna är 

smidigt och sparar både tid 
och energi.

– Tidningen Lovsång är ett 
fint komplement. Att dels få 
läsa om låtskrivarnas tankar 
och även om olika ämnen 
kring lovsång ger mycket.

– Det är också väldigt kul 
att de senaste årens höst-
releaser har sammanfallit 
med konferensen Lovsång. 
Att få sjunga låtarna tillsam-
mans i det sammanhanget 
och med de som spelat in 
dem har givit mig mycket 
både som lovsångsledare 
men också i min egen till-
bedjan. I år hänger även 
några av ungdomarna i 
lovsångsteamet med, vilket 
jag är väldigt glad för. 

Ylva Timan Olofsson, lov
sångsledare i Höglidenkyrkan 
i Hudiksvall

Jan Jidsten, församlingsmusi
ker i Svenska Kyrkan, Björke
kärrs församling, Göteborg
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VILL SUDDA UT 
GRÄNSEN MELLAN 
GOSPEL & LOVSÅNG
30-årsjubilerande The Master´s Voice gör nu sitt första 
släpp av ny musik på tio år. Med EP:n ”Kingdom Come” 
hoppas de beröra människor och leda till tillbedjan, 
men också sudda ut gränserna mellan vad som är 
gospel och vad som är lovsång. "För oss är det här lov-
sånger som verkligen pekar på Gud", säger producent 
och kapellmästare Jonathan Alfredsson.

 Mattias Backlund

 Simeon Hagström 

1988 startades The Master’s 
Voice, då som en kristen 
skolgrupp på Musikhög-
skolan i Stockholm. Men 
kören skulle komma att 
bli långt mycket mer än 
en skolgrupp – den skulle 
också komma att bli en 
av de mest kända gospel-
körerna i landet.

– I 30 år har vi varit en 
av Sveriges ledande gospel-
körer. Vi har alltid skrivit 

egna sånger som använts 
av körer runtom i landet, 
vi har varit en viktig del i 
svensk gospelhistoria, säger 
Jonathan Alfredsson,  
kapellmästare och pianist  
i The Master´s Voice.

Varför har kören stått stark 
genom alla år tror du?

– Jag tror dels att vi har 
haft ett bra ledarskap, och 
dels på att vi haft stadgar,  
eller hörnstenar, som vi 
utgått ifrån som riktlinjer.  
Där står vad vi vill och det 

tror jag gör att vi behåller 
vårt fokus. Dessutom är vi 
en liten, tight grupp som 
består av 20 duktiga sångare 
vilket gör att det låter väl-
digt bra. Många av de som 
är med jobbar som frilans-
sångare eller sångpedagoger 
vilket gör att nivån blir 
väldigt hög.

UPPLYFTANDE BUDSKAP

Syftet med kören är lätt att 
sammanfatta: de vill sprida 
ett upplyftande budskap om 
Jesus kärlek. I hörnstenarna 
står det bland annat att 
”körens ändamål är att ge-
nom gospelmusiken sprida det 
kristna evangeliet och vara 
i Guds vilja” och att kören 
ska ”ha en hög musikalisk 
nivå som värnar om sitt 
unika sound och sin kristna 
gemenskap”.

SAMTALET

NY SKIVA MED THE MASTER’S VOICE

LOVSÅNG #3 2018



19

»För oss är det här 
låtarna verkligen 
lovsånger som 
pekar på Gud och 
som vill göra den 
här världen till 
en bättre plats 
genom musiken.«

Jonathan Alfredsson, 
kapellmästare  

och pianist

– Varje gång vi träffas har vi 
andakter och det tror jag är 
väldigt viktigt för att hålla 
uppe fokuset, och det är 
viktigt för gruppsamman-
hållningen. Vi blir som en 
liten familj och det tror jag 
betyder mycket för de som 
är med.

The Master´s Voice har 
genom åren släppt flera 
skivor, men ändå har det 
gått tio år sedan senaste 
studioskivan kom. Men nu 
kommer en efterlängtad EP 
med fem nyskrivna gospel-
låtar, påpassligt i samband 
med körens 30-årsjubileum.

– Vi började planera för 
skivan för ett par år sedan. 

Vi ville ha nya låtar och de 
växer inte på träd, men vi 
bestämde oss för att starta 
ett projekt, berättar Jonat-
han Alfredsson.

LOVSÅNGER SOM  

PEKAR PÅ GUD

Nu hoppas de att många ska 
ta till sig den nya EP:n.

– Vi vill att skivan ska 
sprida sig till många männ-
iskor och att den ska sprida 
ett budskap. Inte bara för 
kristna utan speciellt för de 
som behöver ett ord i sitt 
liv, vi hoppas att den här 
musiken ska vara upplyf-
tande för dem. Vi vill inte 
bara att det ska vara svängig 

LOVSÅNG #3 2018
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musik utan att det faktiskt 
ska få beröra människor.

Jonathan Alfredsson 
fortsätter:

– För oss är det här låtar-
na verkligen lovsånger som 
pekar på Gud och som vill 
göra den här världen till en 
bättre plats genom musiken. 
Vi vill att man ska använda 
musiken i sin tillbedjan, 
antingen när man lyssnar 
själv eller när den används 
i en konsert. Vi vill att det 
blir mer än bara musik.

VÄLKÄNDA LÅTSKRIVARE

Jonathan Alfredsson ligger 
själv bakom två av låtarna 
på EP:n som fått namnet 
”Kingdom Come”. Men 
även välkända namn som 
Samuel Ljungblahd och 
Evelina Gard har bidragit, 

liksom Liselotte 
Östblom.

– Det är fem 
nyskrivna lov-
sånger som pekar 
på Gud och som 
berättar om Guds 
rike. Det är väl-
digt berättande  
på ett sätt och  
det uppmanar  
till tillbedjan. 

Allt är pake-
terat i en väldigt 
svängig och fyllig 
produktion. Allt 
arbete har dess-
utom kören själva 

lagt ner – både med egna 
musiker och produktionen.

– Vi har gjort det allra 
mesta själva inom kören och 
det är vi väldigt stolta över, 
att det är ett teamwork.

UPPMÄRKSAMMADES  

AV GOSPELLEGEND

Första smakprovet från 
EP:n, ”Be Bright” som vill 
uppmana lyssnaren till 
att vara ett ljus i den här 
världen, har redan nått flera 
tusen lyssningar på Spotify. 
Men den har också nått 
utanför Sveriges gränser. 
Strax efter releasen tipsade 
nämligen ingen mindre än 
gospellegenden Donald 
Lawrence om låten på sina 
sociala medier.

– Han skrev att han 
tyckte låten var bra och att 

han vill jobba med oss. Han 
delade det på Instagram 
vilket är helt sjukt då han 
har typ 200 000 följare. Han 
är verkligen en av de största 
och mest respekterade gos-
pelartister som finns, så det 
var väldigt chockerande men 
också väldigt kul. Donald 
är en stor förebild för mig i 
låtskrivande och produktion 
så det betyder jättemycket, 
det är en stor bekräftelse, 
säger Jonathan Alfredsson.

GILLAR BUDSKAPET

Själv kom Jonathan Alfreds-
son med i The Master’s 
Voice för sex år sedan efter 
att ha sökt in till en audi-
tion. Sedan dess har hans 
ansvar vuxit, och idag är 
han kapellmästare och  
pianist för kören medan 
Stefanie Tydén är körledare.

– För mig har det varit 
väldigt kul och viktigt i min 
musikaliska utveckling att 
få vara med i kören. Fram-
förallt gillar jag budskapet 
i musiken och den musika-
liska variationen. För mig 
är det lovsång på samma 
sätt som det man vanligtvis 
säger är lovsång. För mig är 
gospeln den lovsång som jag 
ofta lyssnar på och berörs av, 
säger Jonathan Alfredsson.

HAR FÖRÄNDRATS

Många placerar gospeln i  
ett eget fack, menar han, 

Med EP:n ”Kingdom Come” hoppas  
The Master´s Voice beröra människor 
och leda till tillbedjan, men också 
sudda ut gränserna mellan vad som  
är gospel och vad som är lovsång.
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»Det är fem nyskrivna 
lovsånger som pekar på 
Gud och som berättar 
om Guds rike. Det är 
väldigt berättande på ett 
sätt och det uppmanar 
till tillbedjan.«

Jonathan Alfredsson,  
kapellmästare och pianist
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och kopplar den ofta till 
den afroamerikanska kultu-
ren där allting startade.

– Men gospeln börjar 
bli mer och mer likt ”praise 
and worship” som det kallas 
i USA, det vill säga lovsång. 

Det finns mycket likheter 
med Hillsongs musik till  
exempel. Det är svårt att 
säga hur andra ser på gos-
peln, men jag som är inne 
i det ser det som lovsång 
medan andra kanske ser 
framför sig en svart gospel-
kör i Chicago. Men gos-
pelsoundet har förändrats 
mycket sedan ”Oh happy 
day”. Nu låter gospeln inte 
alls så.

Gospeln är utbredd i 
Sverige idag och många 
kyrkor runtom i landet har 
egna körer; bara i Stock-
holm finns ett stort antal 

gospelkörer. Men trots det 
får gospeln sällan plats i 
gudstjänsterna, konstaterar 
Jonathan Alfredsson.

– Om man ser till USA 
så är gospel ofta den musik 
som sjungs i kyrkan, men 
i Sverige är gospel något 
annat som träffas i ett eget 
rum, den hamnar lite vid 
sidan om. Det kan vara lite 
tråkigt, resonerar han.

– Dels tror jag att det har 
att göra med att lovsången 
har blivit väldigt smal, det 
är en viss stil som har lite 
monopol och då hamnar 
annan musik som brassband 
och gospelkörer liksom lite 
vid sidan om, fortsätter han.

SKA FÅ STÖRRE PLATS

Jonathan Alfredsson dröm-
mer därför om att gospeln 
ska få ta större plats i kyr-
korna även här i Sverige.

– Ja, jag hade gärna sett 
det, det hade varit under-
bart. Det finns ju en väldig 
bredd inom gospeln. Jag 
tänker att bryggan mellan 
lovsången som används i 
kyrkorna idag och gospeln 
inte behöver vara så stor, 
avslutar han. 

»Om man ser till 
USA så är gospel 
ofta den musik som 
sjungs i kyrkan, 
men i Sverige 
är gospel något 
annat som träffas 
i ett eget rum, den 
hamnar lite vid 
sidan om. Det kan 
vara lite tråkigt.«

Jonathan Alfredsson,  
kapellmästare och pianist

Stefanie Tydén, körledare i The Master’s Voice.
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Ett riktigt bra 
erbjudande!

Prenumerera på ny lovsång!  
Prova lovsångsabonnemanget  
”Davids Hjärta” och få ett valfritt  
tidigare paket i välkomstbonus*.

Vänd och läs mer!

*Om du tecknar dig för ett Davids Hjärta-abonnemang får du hela det digitala 
paketet som bonus (värde 389 kr). 

Digitalt  
lovsångspaket värt 389:–*  

på köpet!

David Hjärta

25år
1993-2018
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Upptäck  
digitala Davids 
Hjärta – bara  
ett klick bort!

Davids Hjärta är ”lovsångernas abonnemang” med 
svenska originalsånger och utländska över sättningar. 
Sedan 1993 har över 900 nya lovsånger förmedlats.

Exempel på lovsånger är ”Din 
trofasthet”, ”Låt det vara Jesus”, 
"Så stor är vår Gud”, ”På Dig min 
Gud förtröstar jag”, ”I Din öppna 
famn”, ”Kom Du helige”, ”Tusen 
skäl”, ”Hosianna (Lovet stiger)”, 
”Jesus är i centrum” och ”Ropa  
till Gud”.

Enligt statistik från organisa-
tionen CCLI* så kommer över 

50 % av de 100 mest använda 
församlingssångerna från resur-
sen Davids Hjärta – ett tydligt 
bevis på att resursen fungerar 
och används.  

Hittills har det nu kommit 
ut över 74 lovsångspaket och 
dessutom bygger de omtyckta 
sångböckerna ”Jubla i Herren”  
på sångerna ur denna uppskat-
tade serie. 

* CCLI = Christian Copyright Licensing International
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Utvecklingen av Davids Hjärta 
fortsätter och sedan några år 
tillbaka distribueras allt resurs-
material digitalt, vilket innebär 
att allt material finns samlat på 
vår hemsida, bara ett klick bort. 

Här finner du noter, text/
ackordblad, textfil för dator, 

instruktions- och inspirations-
videos, tidningen ”Lovsång”, 
akustiska versioner, singback- 
och OnSong-filer.

Musik-CD och tidningen  
”Lovsång” kommer dock  
fortfarande precis som  
vanligt med posten.

Digitalt  
lovsångspaket värt 389:–  

på köpet!

Vänd och välj din välkomstpremie!
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Teckna ett abonnemang och välj en 
kostnadsfri välkomstpremie!

Välj din välkomstpremie, fyll i dina adressuppgifter och skicka in talongen till David 
Media AB, Kvarnåker 1, 780 51 Dala-Järna. Du kan även maila din beställning samt vald 
premie till info@davidmedia.se. *För kunder i Norge, Finland & Danmark: 409 kr/paket.

Ja, jag vill teckna ett Davids Hjärta-abonnemang och får tre gånger/år ett 
lovsångspaket för endast 389 kr/paket* inkl. frakt och moms. Davids Hjärta 
innehåller musik-CD, tidningen ”Lovsång” samt webbaserat resursmaterial 

med noter, text/ackordblad, textfil för dator, instruktions- och inspirationsvideos, 
akustiska versioner, singbackfiler samt OnSong-filer. OBS! Välkomstpremien distribueras 
digitalt – det kommer alltså ingen fysisk musik-CD och lovsångstidning med posten.

Namn

Adress

Postnummer

Telefon E-post

Postadress

 Du ger oss mod

tillbedjan

Du
ger o

ss

mod
&sanger foör lovsang

 Möt oss här Livets sånger

 Hela Himmelen  Din ära fyller hela...  Härifrån till evigheten



www.compassion.se

Gör skillnad 
för ett

BARN

Compassion är en internationell kristen fadder-
barnsorganisation som arbetar med en-till-en 
fadderskap och som har befriat barn från fattigdom 
i Jesu namn sedan 1952.

Vill du bli fadder? 
Mejla ditt namn och telefonnummer till  
info@compassion.se så kontaktar vi dig. 
Skriv ”Fadder” i ämnesfältet. 
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TVÄRKYRKLIG 
LOVSÅNG MITT  
I BANDYARENAN
Tvärkyrkligt och ekumeniskt tar sig New Wine Sweden 
sig an lovsång, både i form av helt nyskrivna låtar och 
i nya översättningar av utländsk lovsång. Snart släpps 
nya skivan ”Jesus du förtjänar allt” – den femte i ord-
ningen från nätverket.

 Mattias Backlund 

 Aron Svernedal

– Vi möts i en längtan efter 
att se Gud göra något nytt, 
säger Alfred Nygren, en av 
lovsångsledarna på den nya 
skivan.

I somras gick Arena 
Vänersborg från att vara en 
bandyarena till att inhysa 

New Wine Sveriges årliga 
sommarkonferens. Det var 
där – under fem dagar med 
seminarier, möten och lov-
sång – som den nya skivan 
spelades in. Men att det 
ens skulle bli en skiva från 
konferensen var inget som 
var självklart, enligt Alfred 
Nygren.

– Jag ifrågasätter nog 
ganska mycket inför varje 

vända om vi verkligen ska 
göra en inspelning, för 
under några veckor går det 
ut över min familj och min 
församling. Men det är 
värt det i långa loppet om 
vi får vara med och bygga 
Guds rike, säger han och 
fortsätter:

– Så länge det känns 
som att Gud anförtror oss 
något, så länge det känns 
att det händer något, så 
är det intressant att trycka 
på rec-knappen. Så länge 
det känns som att musiken 
välsignar kyrkan och hjälper 
människor i deras liv så har 

PÅ GÅNG

NY LIVESKIVA FRÅN NEW WINE SVERIGE

LOVSÅNG #3 2018
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det ett värde. Målet är att 
hjälpa människor att tillbe 
och än så länge har skivorna 
gjort det jobbet bra.

25 TIMMAR MATERIAL

Hela konferensen, vartenda 
möte, spelades in – totalt 
blev det uppåt 25 timmar 
material. Utifrån det har 
skivan satts ihop.

– Det kan vara ett 
ögonblick där det verkligen 
känns att Gud gör något, 
eller att församlingen får 
utrymme att sjunga utan 
band, det kan komma nå-
gon spontan sång. Sånt kan 
vi aldrig bestämma när vi 
spelar in live. Om vi spelar 
in i studio är risken stor att 
fokus blir på inspelning och 
inte på de människor musi-
ken ska betjäna. 

– Skivan är en biprodukt, 
så måste vi hela tiden tänka, 
säger Alfred Nygren och 
utvecklar tanken kring att 
spela in live:

– Om det handlar om 
att bara presentera en sång 
så är en studio effektivare. 

Men live händer det faktiskt 
något i kommunicerandet 
och levererandet. De här 
sångerna är formade i en 
längtan efter Guds närvaro 
och på en plats där det är 
påtagligt att Gud gör något. 
Det handlar om något som 
fångas i stunden, där blick-
en inte är fäst på att göra 
rätt utan på att tillbe.

 
ÖVERSATT OCH NYSKRIVET

Alfred Nygren ledde lov-
sången under konferensen 
ihop med Elin Sydhage. 
Tillsammans fanns de även 
med på New Wine Swedens 
skiva ”Jag ser himlen” från 
2014, och återförenas nu 
alltså i skivform igen.

På nya skivan har bland 
annat Bethel Musics ”Jesus, 
We Love You”, Worship 
Centrals ”Stir a passion” och 
Matt Redmans ”Sing and 
shout” översatts till svenska, 
liksom David Brymers 
”Worthy Of It All”. Här 
ryms även nyskrivna låtar 
som ”Underbare Jesus” och 
”Påminn mig igen”, och ett 

par låtar av norska lovsångs-
ledaren David André Østby.

– Vi gick in i konferensen 
i somras med känslan av att 
vi behöver sjunga ganska 
enkla Jesussånger. Vi bar på 
en längtan att egentligen få 
stanna upp och bara vara 
Jesuscentrerade, att stanna 
upp och njuta av faktumet 
att Han är min kung. 

– Vi hade inga tydliga 
agendor, inga stora penslar, 
utan bara Jesus. Den stora 
intentionen och längtan 
med lovsången under konfe-
rensen var att hitta tillbaka 
till den enkla fascinationen 
av namnet Jesus och perso-
nen Jesus. När jag lyssnar på 
skivan nu så finns det där 
på något sätt, menar Alfred 
Nygren.

– Det är sånger som vi 
sjunger, som vi tycker fun-
kar i en församlingskontext. 
Hjälper den här låten mig 
att tillbe, hjälper det här 
människor att möta Jesus? 
Det är kritiska frågor som  
vi hela tiden ställer.

LOVSÅNG #3 2018
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GIVET MED SVENSKA

Låtarna på skivan är alla på 
svenska, något som var givet 
för New Wine Sverige.

– I vårt kontext är det 
givet. Svenska är vårt hjärtas 
språk och under konferen-
sen har det varit viktigt. 
Det är en generationsfråga 
också. Det dyker upp folk 
på konferensen i alla åldrar, 
från de allra yngsta till de 
som nog får beskrivas som 
ganska gamla och även om 
vi inte kan möta allas spe-
cifika behov och önskemål 
så kan vi i alla fall sjunga på 
ett språk som alla förstår, 
säger han.

 New Wine Sverige är ett 
tvärkyrkligt och ekumeniskt 
nätverk med representan-
ter från olika kyrkor och 
samfund. Går det då att 
kompromissa ihop de olika 
kulturerna i lovsångsform? 
Nej, det är inte så det fun-
kar, menar Alfred Nygren.

– Grejen är att vi möts i 
en längtan efter att se Gud 
göra något nytt. Det som 
förenar oss är inte vår diplo-
matiska förmåga utan det är 
en djupare längtan. Det är 
noll kompromissande och 
noll givande och tagande, 
det är bara ett tillsammans-
sökande.

 
STORT PRIVILEGIUM

Alfred Nygren kom själv 
i kontakt med New Wine 
Sverige som tioåring i sam-
band med att nätverket för 
första gången såg dagens ljus 
i Sverige. Idag är han verk-
sam i Citykyrkan, där han 
bland annat är pastor och 
leder IBIOS:lovsång, en lov-
sångsledarskola inom IBIOS 
bibelskola, samtidigt som 
han reser runt i landet för 
att leda lovsång och utrusta 
fler i att leda lovsång. Det 
blir alltså mycket lovsång i 
hans liv, något han själv ser 
som en stor förmån.

– Det är ett extremt stort 
privilegium, speciellt när 
man känner en församling. 
När man vet att ”hon är 
glad för det där” och ”han 
där borta kämpar med det 
där” och sedan får se hur 
lovsången blir platsen där 
tacksamhet och längtan får 
uttryckas, att försöka samla 
en grupp människor som 
egentligen inte kan samlas. 
Vi är inte homogena. 

– Mänskligt sett så är 
det kanske inte den mest 
självklara samlingen av 
människor men vi samlas i 
kärleken och tacksamheten 
till Jesus. Han är den som 
förenar oss och gör oss till 
ett folk, säger han.

 
TVÅ FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Alfred Nygren menar att det 
– ”väldigt slarvigt samman-
fattat” – finns två sätt att 
förhålla sig till lovsång.

– Antingen har Gud 
världens största ego, kräver 
vår fulla uppmärksamhet 
hela tiden och är sur och 
grinig över vår synd och 
kräver någon sorts ständig 
återbetalning på en skuld 
som aldrig går att betala 

»Grejen är att vi 
möts i en längtan 
efter att se Gud göra 
något nytt. Det som 
förenar oss är inte vår 
diplomatiska förmåga 
utan det är en djupare 
längtan. Det är noll 
kompromissande  
och noll givande och  
tagande, det är bara 
ett tillsammans
sökande.«

Alfred Nygren,  
en av lovsångsledarna  
på den nya skivan från  

New Wine Sverige

På den nya skivan ”Jesus 
du förtjänar allt” är det 
återigen David Media som 
finns med som samarbets
partner, för femte gången.
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av, och det känns ju inte så 
rimligt eller roligt. 

– Eller så har Gud gett 
oss lovsången som ett sätt 
att närma oss Honom,  
som ett sätt att säga tack 
och Gud vi älskar dig,  
men också platsen där Han 
får röra vid oss och visa 
sin kärlek, säger han och 
framhåller vikten av att låta 
lovsång få ta tid.

– Gud rör sig och 
verkar ibland oss 
om vi bara är 
uppmärksamma 
och skapar lite 
utrymme för 
det så hjälper vi 
församlingen 
att förnimma 
det Gud gör. 

– Om vi bara 
bränner av våra 
låtar för att de ska 
sjungas 

så blir det inte så mycket 
mer. Det handlar om att 
våga vänta lite, om vi 
sjunger ”kom helige ande” så 
är det schysst att låta det få 
lite utrymme, att lyfta bort 
lite från gasen. Ge Anden 
utrymme att göra de saker 
Han vill. Det handlar om 
att hjälpa församlingen att 

fästa sin blick 
på Jesus. 

Det är det jag tänker att 
vi gör genom lovsången; vi 
hjälper människor att fästa 
blicken på Honom. För det 
är alltid Han som är svaret.

GEMENSAM LÄNGTAN

På nya skivan ”Jesus du 
förtjänar allt” är det återigen 
David Media som finns  
med som samarbetspart-
ner – precis som på de fyra 
tidigare skivorna. 

– Vi och David Media 
delar någon sorts gemensam 
längtan att få hjälpa männ-
iskor att tillbe. Det finns ett 
stort förtroendekapital mel-
lan oss och därmed också 
en tydlig känsla av att vi 
gör det tillsammans och en 
känsla av att vi tror på det 
här. Gänget på David Media 
är på många sätt hjältar i sin 
uthållighet och trofasthet i 
uppdraget, avslutar Alfred 
Nygren. 

»Vi och David Media delar någon sorts gemensam 
längtan att få hjälpa människor att tillbe. Det finns 
ett stort förtroendekapital mellan oss och därmed 
också en tydlig känsla av att vi gör det tillsammans 
och en känsla av att vi tror på det här. «

Alfred Nygren, pastor, låtskrivare och lovsångsledare
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HELIGT ROP – 7 ORD 
SOM KOMMER ATT  
FÖRÄNDRA DITT SÄTT 
ATT TILLBE GUD
I höst kommer succéboken ”Holy Roar – 7 words that will change the way  
you worship”, av Chris Tomlin och Darren Whitehead, på svenska med titeln  
"HELIGT ROP – 7 ord som kommer att förändra ditt sätt att tillbe Gud".

Heligt Rop är boken som får 
pastorer, författare och lov-
sångsledare världen över att 
överträffa varandra i lovord:

”Jag älskar att lära mig nya 
saker om lovsång och tillbed-
jan, och just därför älskade 
jag att läsa den här enastå-
ende boken.”

Matt Redman,  
lovsångsledare & låtskrivare

 ”Chris och Darren har skri-
vit en inspirerande, insiktsfull 
och konkret bok om tillbedjan 
och lovsång.”

Max Lucado,  
författare & pastor

”Om det finns en kursbok 
i 'Grunderna i lovsång och 
tillbedjan' så är det den här 
boken.”

Matt Maher,  
lovsångsledare & låtskrivare

”Varje gång jag vände blad 
blev mitt hjärta på nytt 
inspirerat att prisa vår store 
Gud med allt jag har!”

Michael W. Smith,  
artist & låtskrivare

”Jag tror att den här boken 
kommer att hjälpa den 
världsvida kyrkan att växa 
i förståelse när den helige 
Ande leder oss att leva au-
tentiska, målmedvetna och 

tillbedjande liv för vår nåde-
rike och kärleksfulle Gud.”

Darlene Zschech,  
lovsångsledare & låtskrivare

OM DEN HÄR BOKEN

Det var söndag morgon 
i Franklin, Tennesse, och 
precis som så många andra i 
den här lilla staden var jag i 
kyrkan med min familj. Det 
var en söndag när jag inte 
ledde lovsång någon an-
nanstans i landet, en söndag 
av vila hemma i min egen 
församlingsfamilj. Så den 
här söndagen i Church of the 
City var redan speciell. Men 
vad jag inte visste när vi 
sjöng de första lovsångerna 

UNDER- 
VISNING

SUCCÉBOKEN KOMMER UT PÅ SVENSKA
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var att den här gudstjänsten 
skulle komma att förvandla 
och fördjupa min förståelse 
av lovprisning och tillbed-
jan. Den skulle ändra mitt 
sätt att leda lovsång från och 
med den dagen.

Den där förmiddagen 
delade min vän och pastor 
Darren Whitehead ett 
budskap med titeln: ”De sju 
orden för att prisa Gud.” Det 
var en predikan som förkla-
rade de olika hebreiska ord 
som israeliterna använde för 
att beskriva de olika typerna 
av lovprisning. Jag blev så 
tagen av det faktum att det 
fanns en sådan bredd i hur 
Guds folk gav uttryck för 
sin lovprisning. Jag kunde 
inte sluta tänka: Jag har lett 
lovsång och skrivit lovsånger 
i över tjugo år. Hur kommer 
det sig att jag aldrig har hört 
talas om det här förrän nu? 
Det här förändrade allt för 
mig.

Darren avslutade sin pre-
dikan och sa: ”Nu blir det 
första gången som du går in 
och upplever tillbedjan med 
all den här nya kunskapen i 
bagaget.” Han log och slog 
ut med armarna. ”Ta vara 
på den här stunden.”

Jag blev alldeles överväl-
digad när musiken började 
spela, och att döma av de 
församlades reaktion var det 
likadant för dem. Det fanns 
en påtaglig skillnad i hur 

församlingen gav uttryck för 
sin tillbedjan efter Darrens 
budskap, och det gjorde 
upplevelsen ännu starkare. 
En ny medvetenhet om vad 
det innebar att prisa Gud 
hade slagit rot; nu fanns det 
ingen återvändo.

Jag väntade kanske en 
timme efter gudstjänsten 
innan jag började bombar-
dera Darrens mobiltelefon. 
Jag skrev: ”Ditt budskap i 
förmiddags var fantastiskt. 
Alla behöver få höra om de 
sju orden för att prisa Gud. 
Budskapet behöver finnas 
överallt. Kanske rentav i  
en bok!”

Det var det textmeddelandet 
som senare ledde oss till att 
skriva den här boken:  
Heligt rop – 7 ord som kom-
mer att förändra ditt sätt att 
prisa Gud.

Den här boken är tänkt 
att fördjupa vår kollektiva 
förståelse och erfarenhet 
av lovsång och tillbedjan. 
I varje kapitel hjälper Dar-
ren oss att förstå ett av de 
hebreiska orden för att prisa 
Gud och visar hur vi kan 
uttrycka just den formen av 
lovprisning. Efter Darrens 
introduktion kommer jag 
att berätta historien bakom 
en sång som jag har skrivit 
eller spelat in, och hur 
den passar ihop med just 
det ordet. Vi kommer att 
avsluta varje kapitel med 
bibelställen och frågor som 
är tänkta att leda dig och 
din smågrupp in i en stund 
av reflektion och diskussion.

Heligt Rop är boken som får 
pastorer, författare och lov
sångsledare världen över att 
överträffa varandra i lovord.

»Jag blev alldeles 
överväldigad när 
musiken började 
spela, och att döma 
av de församlades 
reaktion var det 
likadant för dem. 
Det fanns en 
påtaglig skillnad i 
hur församlingen 
gav uttryck för 
sin tillbedjan efter 
Darrens budskap, 
och det gjorde 
upplevelsen ännu 
starkare.«

Chris Tomlin,
författare, lovsångs 

ledare och låtskrivare
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Jag är glad att du har fått 
tag på ett exemplar av Heligt 
rop. Jag ber att den ska bli 
en resurs som hjälper dig att 
bättre förstå vad det faktiskt 
betyder när Skriften säger: 
”Prisa Herren!” Jag hoppas 
att den kommer att föränd-
ra ditt sätt att prisa Gud. Jag 
hoppas att den kommer att 
få dig att känna dig bekväm 
med olika former av lovpris-
ning, och få dig att bli del 
av det heliga ropet.

Chris Tomlin

UTDRAG FRÅN  
KAPITEL 1:  PRISA GUD 
...MED LYFTA HÄNDER

Yâdâh: Att vörda eller tillbe 
med utsträckta händer.  
Att hålla ut händerna.  
Att kasta en sten eller pil.* 

Folken ska tacka  
(yâdâh) dig, Gud, 
alla folk ska tacka  
(yâdâh) dig.

Ps. 67:4

Finns det något naturligare 
sätt att visa din glädje,  
förundran och vördnad än 
att lyfta händerna i luften?  
Vare sig det handlar om 
jublet när ditt favoritlag 
gör mål, om glädjen när 
du oväntat blir befordrad, 
eller segerruset när striden 
är vunnen – har vi inte en 
benägenhet att uttrycka  
vår entusiasm genom att 
sträcka upp händerna?  

Det är nästan något primalt 
i vår reaktion, något som 
finns nedlagt i vårt DNA. 
Och vilket språk du än talar, 
vilken hudfärg du än har, och 
vilket land du än kommer 
ifrån, har du inte också haft 
lust att lyfta dina händer?

På samma sätt visade det 
hebreiska folket sin glädje och 
entusiasm för Gud i lovpris-
ning och tillbedjan genom 
att lyfta händerna. I Psaltaren 
är det tillbedjan med just det 
här konkreta uttrycket som 
ordet yâdâh talar om.

Yâdâh är ett av de sju or-
den för lovprisning i Gamla 
testamentet som på engelska 
översätts med praise, och på 
svenska med bland annat 
prisa och tacka. Ordet åter-
finns 111 gånger i Skriften. 
Ordbokens definition är  
”att räcka ut händerna” 
eller ”att slå ut med handen” 
och det används även för 

 *)James Strong: A Concise Dictionary of the Words in the Greek Testament and Hebrew Bible, 
Volume 2 (Bellingham, WA: Logos, 2009), 47, uppslagsord 3034.
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att beskriva handlingen att 
skjuta en pil (Jer 50:14) 
eller kasta en sten (Klagov 
3:53). När det används för 
att tala om lovprisning, be-
skriver yâdâh de där ögon-
blicken när det hebreiska 
folket blev så överväldigade 
av Herrens härlighet att de 
lyfte sina händer i vördnad 
och tillbedjan.

I Psalm 145:10 skrev 
David: HERRE, alla dina 
verk ska tacka (yâdâh) dig 
och dina trogna ska lova dig.

I den här psalmen för-
kunnar David att Guds folk 
inte kunde låta bli att lyfta 
sina händer för att tacka och

prisa Herren för hans tro-
fasthet; de kunde inte låta 
bli att yâdâh Herren.

I Psalm 67:4 skrev 
psalmisten en lovsång med 
orden: Folken ska tacka 
(yâdâh) dig, Gud, alla folk 
ska tacka (yâdâh) dig.

Denna psalm skrevs 
definitivt för det hebreiska 
folket, men implicerar inte 
texten en vidare betydelse? 
Alla folk, hebréer och andra, 
ska lyfta sina händer och 
tacka och prisa Gud. Israels 
folk, den tidiga försam-
lingens folk, du, jag – alla 
vi som tillhör Guds familj 
kommer att yâdâh vår Far.

I Psalm 44:9 skrev psal-
misten: Gud, vi lovar dig 
dagen lång, vi prisar (yâdâh) 
ditt namn för evigt.

Yâdâh är inte begränsat 
till en viss period i historien. 
Tvärtom kommer Guds 
folk att yâdâh för evigt. I 
evigheten lång. För alltid. 
Och även om vi idag, så 
där en tre tusen år efter att 

psalmens skrevs, ännu inte 
befinner oss i evigheten, så 
stämmer det väl ändå att 
Guds folk fortfarande tackar 
och prisar honom med 
upplyfta händer?

En dag kommer vi att 
yâdâh vår Gud i evigheters 
evighet. Borde vi inte öva på 
det redan nu?

Yâdâh – det är ett aktivt 
uttryck för lovprisning för 
var och en som tillber Gud. 
Det är en konkret handling 
som passar allt Guds folk, 
vare sig de är karismatiska, 
konservativa, samfunds-
oberoende, baptister, 
metodister, katoliker eller 
presbyterianer. Dessutom är 
det ett evigt verb, ett verb 
som går bortom tid och 
rum, och en dag kommer 
vi att få se att det även går 
bortom våra fysiska kroppar. 
En dag kommer vi att yâdâh 
vår Gud i evigheters  
evighet. Borde vi inte  
öva på det redan nu? 
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