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Lovsånger från Davids Hjärta
Fullmatade 3 Cd-boxar till lågpris!

Sjung Till Jesus
Ny CD i succéserien
30 lovsångsklassiker
Innehåller bl.a. Hosianna (Lovet
stiger), Jag vill sjunga om Dig
för evigt, I Ditt ansiktes ljus, Ära
till Ditt namn och Din nåd är allt
jag behöver.
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Tillbaka till hjärtats lovsång
Text: Lennart Hall, Lovsångsledare, låtskrivare,
inspiratör och förkunnare som bor i Huskvarna.

Vad händer med lovsången i vårt land
och vad händer med lovsången i mitt
eget hjärta?
Mattias Martinson skrev för ett tag sedan på sin blogg; ”Jag har en längre tid
gått med en känsla av att den lovsjungande kyrkan i Sverige stått och trampat vid ett vägskäl och inte vetat vägen
framåt, helt enkelt för att man upplever
att vägen delar sig… Båda vägarna leder
nog till något bra, men på den ena vägskylten skulle det nog kunna stå: Passionerad tillbedjan (Proklamativ) och på den
andra skylten: God och Gudfruktig (lov)
sång (Meditativ).”
Ständigt kommer vi tillbaks till frågan
kring de olika uttrycken för lovsång och
vilken musikstil det ska vara, vad vi gillar eller inte gillar. Jag har under åren
som lärare på Institutet för Tro & Musik
försökt att inpränta i studenterna att lovsång inte handlar om en musikstil samtidigt som jag med facit i handen ändå
märker att lovsången ofta uttrycks i liknande musikstilar. Men mitt i detta håller vi på att missa vad verklig lovsång är.
Matt Redmans sång har många gånger
väckt mig över vad lovsången verkligen
handlar om. ”Jag vill tillbaks till hjärtats
lovsång och den handlar om dig, bara
om dig Jesus”.

Lovsång hör ihop med en relation och
hur vi på olika sätt kan uttrycka vår kärlek till Gud.
Lovsångerna är bara redskap för oss
i denna relation. Blir sångerna eller hur
de ska framföras, det viktigaste för oss,
så har vi tappat rätt fokus. Det jag tror
vi behöver uppleva i vårt land och i våra
församlingar är att lovsången igen får bli
våra hjärtans uttryck för vår längtan och
vad vi känner för vår Herre och mästare.
Det verkar handla så mycket om oss
själva när lovsången egentligen inte alls
ska fokusera på oss. Lovsången är ett
uttryck för en kärleksrelation till Jesus.
Något behöver hända i vår relation till
honom för att vi ska få det rätta lovsångshjärtat. Då spelar egentligen inte musikstilen alls så stor roll längre utan vi kan
tillsammans med varandra i olika generationer, i en bredd av uttryckssätt, tillbe
vår Gud tillsammans. För vi har smakat
på något i gemenskapen med honom som
satt djupa spår i oss.
”Gud, låt oss fångas av din kärlek. För
oss djupare in i den relation till dig som
vi är skapade för, så att vi kan lovsjunga
och tillbe dig med uppriktiga och hängivna hjärtan, amen”.
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Omtumlande
år blev skiva om
Guds godhet

Jeanette Alfredsson
Ålder:
Bor:
Familj:
Arbete:
		
Församling:
Leder
och skriver:
		
		
Intressen:
		
Dröm:
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42 år
Öckerö
Gift med Pär. Har barnen Sara, Josef och Emma.
Lärare i matte och naturvetenskapliga ämnen
på Betelskolan (Hönö).
Nimbus. Hennes man är föreståndare där.
På piano. ”Jag skulle önska att jag kunde spela
gitarr. Jag önskade mig en, fick en och sedan
blev det inget mer.”
Vara ute på havet med båt, sola och bada.
Sång och musik.
”Jag vill fortfarande åka till Australien, vi har
inte kommit dit än.”

När Jeanette Alfredsson blickar
tillbaka på 2010 ser hon ett år som
har varit kämpigt på många sätt.
Och trots det faktumet, eller kanske just på grund av det, har skivan
God blivit till.
”Lyssnar igenom några mixar med körpålägg. Wow, vad det svänger! :-)”, skriver hon på Facebook den 12 april. Två
dagar senare slår Jeanette Alfredsson ut
med händerna för att beskriva känslan i
det maffiga körarrangemanget på sången
Guds sanna ljus.
– Förra gången hade jag sju översättningar och fyra egna. Nu har jag sju egna
och fyra översättningar, vilket känns både
bra och nervöst, säger hon.
Då hette skivan För evigt och inför det
släppet träffades vi i småländska Lagan.
Nu har det huset bytts mot en villa på
Öckerö i Göteborgs skärgård. Och mycket har hänt sedan våren för tre år sedan.
– 2010 kan jag sammanfatta som ett år
som har varit jättetufft på flera olika plan.
Det är en omställning att flytta och byta
jobb. Jag har sett fram emot det, men det
har varit tufft eftersom vägen inte har varit spikrak, säger Jeanette vid köksbordet
i det ljusa huset.

Nä¨r hennes man Pär fick frågan om att
bli föreståndare för församlingen Nimbus på Öckerö var de två avvaktande till
en början.
– Vår första tanke var bara ”Nej, han
är evangelist och ska resa.” Men så hade
vi kontakt med styrelsen och när de hade
skrivit ner vad de önskade så var det Pär,
det var så tydligt. Vi längtade efter Västkusten, så vi sa: ”Det kanske är meningen
att vi ska flytta. Men vi säger ingenting till
barnen, vi ber över det själva.”

Allt på en gång
En Ålandsresa då barnen lämnades hos
Jeanettes svärföräldrar i Göteborg blev
avgörande.
– Vi kom hem före barnen och svärfar
skjutsade ner dem till Lagan. Det första
de säger när de kommer in i köket är:
”Mamma och pappa, vi vill flytta till Göteborg.” ”Ok, vi kanske ska börja pröva
detta då.”, tänkte vi.
Sedan blev Jeanette uppringd av rektorn
på Betelskolan som erbjöd henne jobb.
– Då var det bara huset kvar. Så vi
var och tittade på en del hus och lade
bud, men det är ju lite andra priser än
i Småland.
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Fortsätter på sidan 6

Mycket riktigt blev den biten svårare.
Jeanette sänker musiken från nya skivan
medan hon berättar om sin frustration.
– Alla kom och klappade om oss och
frågade ”Hur går det, har ni hittat något
hus?” ”Nej, det har vi inte gjort.” ”Ja, ja,
men det löser sig.” Vi kände att varenda
klyscha var ett slag i ansiktet. Jag minns att
jag sa till någon att jag en dag kommer att
titta tillbaka och säga att Gud har allting
i sin hand. Men just då såg jag det inte.
Det dröjde ända till i augusti i fjol.
Bara några veckor innan hon skulle börja
sin nya lärartjänst var husaffären i hamn.
Och mitt i osäkerheten kring den förestående flytten gick hennes pappa bort. När
vi träffas är det ganska precis ett år sedan.
– Så det var så mycket som kom samtidigt. Jag kände att jag inte orkade, jag
klarade inte av mer. Vi fick vara uppe i
Lappland i två veckor, städa ur huset och
göra i ordning det för försäljning. Och
så att göra upp med det förflutna, vi gick
igenom gamla foton och massa minnen.
Rent känslomässigt var jag helt upp och
ner. Jag kände mig rotlös, säger Jeanette
samtidigt som tårarna kommer.
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Men det kunde bli en skiva ändå…
– Ja, precis.
”Därför ropar jag till Dig, min Gud.
Sänd Ditt ljus. Sänd Ditt ljus.”, sjunger
hon från stereon i en egenskriven sång
som fann sin form under förra sommaren.

”Livet blir inte alltid som man
tänker sig”

vids hjärta är det funktionssånger; sånger
som kan användas i gudstjänstlivet. Men
sedan förra skivan vet jag att det är flera
personer som inte är kristna som köper
den och till dem vill jag förmedla Guds
godhet. Det är det som är hela grejen
med skivan, känner jag. Livet blir inte alltid som man tänker sig, men Gud är god
ändå. Jag kan inte mäta mina prövningar
med någon annans och säga ”Fy, vad jag
har haft det jobbigt.”, men jag kom till en
punkt där jag kände att jag inte klarade
mer. ”Är det så att jag kommer att lämna
Dig Gud om det här inte bär?”, tänkte
jag. Det fanns en rädsla i det. Samtidigt
kände jag precis som i sången Sänd Ditt
ljus; ”Jag ropar till Dig Gud. Du är den
ende jag kan fly till.”

Församlingen involverad
Titellåten God, en avskalad sång där
Mikael Bergström spelar piano, kom till

henne i höstas när familjen bara hade
bott i det nya huset i någon månad.
– Jag stod och dammsög och tänkte
tillbaka på att vi hamnade här. Och så
kände jag ”Gud, Du är ju god ändå. Det
är ju så.” På ett sätt visste jag det, men det
blev verkligen en erfarenhet av att Gud
är god. Det blev bättre än jag själv hade
kunnat föreställa mig och tro. Och med
det menar jag inte att allting är enkelt eller lätt, för det är det inte. Men även om
jag inte ser det är Gud god. Det finns ingen växling mellan ljus och mörker, utan
Han är sann.
Pianistens fru, Maria Gustin Bergström, är också med och sjunger på skivan. Hon gör det tillsammans med flera
andra sångare från Nimbus.
– Det finns så många förmågor här i
församlingen, det är helt otroligt. Det är
bara att tacka och ta emot, säger Jeanette.
Text och foto: Per-Johan Thörn

Liksom sist är det Olle Junholm som har
producerat materialet och står för gitarrspelet. Musikerna Jan och Per Nordbring är också med liksom Lars Ekberg.
På sångsidan återfinns bland annat Viola
Grafström, som sjunger duett med Jeanette i Till Guds källa (en översättning av
sången The River), och Johan Åsgärde som
gör gemensam sak med Jeanette i översättningen Trofast (Faithful).
– Jag är jätteglad att han är med, det
blev ett lyft. Han är duktig musikaliskt och
har ett sådant lovsångshjärta. Vad man nu
menar med det, säger hon.
Ja, vad menar du med det?
– Han har fokus på tillbedjan.
Vad hoppas du att skivan ger lyssnarna?
– Eftersom den ingår i abonnemanget Da7

Ett
En lovsångsskiva med elva låtskrivare, sju församlingar representerade, två producenter, ett gäng
musiker och en studio - vad blir resultatet av det? Summan blir ”Ett”.

Lovsången värdefull
Lika klassisk som frågan ”hur känns det”
riktad till en idrottsman, är frågan ”vad
är lovsång” till en lovsångsledare. Lovsångsledaren/musikern/företagaren Olow
Sjöblom från Örnsköldsvik varar så här:
”Lovsång är en livsstil, ett val att försöka
leva i ett tillstånd av tillbedjan och tacksamhet. Något att leva med ständigt, inte
bara något vi ”gör”. Det är underbart att
veta att Gud älskar mig villkorslöst”
Men livet som kristen innebär inte enbart frid och glädje. Ibland gör man erfarenheter som är allt annat än trevliga.
Den sanningen har nog många kristna fått
möta, så även Olow. ”Lovsången är väldigt värdefull för mig” säger han. ”Att få
flytta fokus från mig själv och den situation jag befinner mig i till att se på vilken

Gud vi har, som älskar mig precis som jag
är och att få berätta att jag vill älska honom tillbaka - det är underbart.”
För Olow är lovsång och tillbedjan inte
bara ett inslag i våra gudstjänster eller att
manifestera enheten hos Guds folk. Allt
det, givetvis, men också en plats där han
kan umgås, samtala med Gud mitt i livet,
en plats där han är trygg i Guds närhet.
Där kan han också ensam med Gud med
hjälp av rytmer, toner, ackord och sång
både uttrycka och öka sin tacksamhet och
glädje över vem Gud är och vad han gjort.
Genom musiken kan han även uttrycka
sorg och smärta och litenhet.
”Musik är ett språk för mig” förklarar
Olow. Och så har det varit hela hans liv.
Han berättar att han i säkert 20 års tid
dessutom burit på en längtan efter att
få spela in och ge ut lovsång och annan
kristen musik, musik som går mot strömmen, med hjälp av bra teknik och riktigt
bra kvalitet i övrigt. Av den anledningen
började han bygga en studio för ungefär 15 år sedan och köpte för 10 år sedan

ett gammalt bönhus som han sedan dess
ägnat en hel del tid och pengar åt för att
kunna färdigställa en professionell studio.
I dag har han Woodstudios AB musikstudio och förlag där en hel del projekt sett
dagens ljus, både vad gäller så kallad profan musik såväl som kristen.

samt sound. Sagt och gjort. Ungefär ett
år senare hade Olows och Emils gemensamma arbete och kunnande och den redan etablerade vänskapen mellan många
av Örnsköldsviks lovsångare, tillsammans
gett en summa som var mer än delarna.
Resultatet blev skivan ”Ett”. Elva spår
med lika många upphovsmän, och därmed
många församlingar representerade. Releasefesten gick av stapeln i slutet av november i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik,
med runt 1000 människor från stans alla
kyrkor närvarande. Skivan är egentligen
en förlängning på en gemenskap som redan är ganska väl etablerad mellan kristna
från olika kyrkor i stan. Det är positivt att
med hjälp av detta lovsångsprojekt kunna
verka för en fortsatt fördjupad ”syster
och bror”-känsla mellan kristna i stan
menar Olow.

Givande samarbete
När Olow sedan började samtala om
sina drömmar och ambitioner med Emil
Sydhage, bördig från Örnsköldsvik även
han men numera student vid kungliga
musikhögskolan i Stockholm, mötte han
i honom en vapenbroder. Båda ville se
lovsång som skrivits i Örnsköldsvik av de
många duktiga musiker som finns i regionen samlad på en enda skiva. En skiva som
speglar varje låtskrivares personlighet och
särart, men som hålls ihop av ett gemen-

Fortsätter på sidan 10
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Spännande bredd

gemensamma nämnare. Dels gemenskapen mellan människa och Gud mitt i
livet med alla de nyanser som ryms där,
dels mellan de människor som använder
sina gåvor till att skriva och framföra musik till Guds ära.
Projektet blev minst sagt lyckat. Skivan har tagits emot med glädje i Örnsköldsviksregionen och förhoppningsvis
blir den till inspiration och välsignelse
också annorstädes. Dessutom har Olow
och Emils samarbete gett mersmak. I
framtiden väntar fler projekt för de båda
herrarna, men fram till dess att vi får veta
vad det blir härnäst för Emil och Olow,
kan vi andra botanisera bland spåren på
skivan ”Ett”.

”Ett” har musikstilar som rör sig mellan
”allt från Tomas Ledin till Steely Dan”
som Olow uttrycker det. Det har varit en
tanke med skivan, att inte ge ut en skiva
med vad man skulle kunna kalla klassisk
lovsångsmusik, utan stället att få presentera och tillgängliggöra den musik som
de elva upphovsmännen och kvinnorna
skrivit utifrån sin personlighet och musikaliska smak. Kanske är det just det
som är det mest spännande med skivan
– att de olika spåren ges utrymme att
odla sin särart. Först när varje lovsång
helt och fullt får bli vad den är i sig, kan
de harmonisera väl också tillsammans
och måla en bild av gemenskap, vilket
kan sägas vara de olika spårens minsta

INGEN SOMMAR
UTAN MUSIK!
Caedmon’s Call
Raising Up The
Dead

Laura Story
Blessings

Text: Johanna Lundström

Bethel Church
Be Lifted High

NY SVENSK
MUSIK PÅ G!
Två svenska musikprofiler, både med
hemvist i pingströrelsen och dessutom
under flera år aktiva i samma församling,
släpper var sin ny skiva i juni på David
Media. För AnnaMaria Bergqvist handlar det om första egna skivan medan det
för veteranen Niklas Hallman handlar
om att bryta ny musikalisk mark.
AnnaMaria Bergqvist är låtskrivare,
sångerska, pastor och predikant. Hon
har medverkat på ett flertal skivor genom
åren, bl.a. på förra årets jubileumsskiva
Sjung en ny sång  Bibelkörer Redux där
hon hade med två sånger. Hennes skiva
som innehåller 11 egna sånger har fått
titeln Landa i Din kärlek och är producerad av Lars Ekberg

Graham Kendrick
Banquet

Niklas Hallman som är välkänd för alla
älskare av både lovsång och barnmusik
har hittat en ny sångskatt i den förkunnande lovsången från 40- och 50-talet.
Skivan Om min Jesus är Niklas bidrag till
att lyfta fram de vibrerande tonerna av
tillbedjan och förundran som döljer sig i
gudstjänstrepertoaren från förr.
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Know Hope Collective
Know Hope

Daniel Bashta
The Sounds of
Daniel Bashta

Sverigeaktuella The City Harmonic
Introducing The City Harmonic

100 Favourite
Instrumental Worship
Songs

Stuart Townend
The Journey
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Tim Hughes

Love Shines Through
12 nya lovsånger av mannen som
gett oss klassiker
som Here I am to worship, Happy
Day och Beautiful One
Producerad av Martin Smith (F.d.
Delirious?)
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