
Lovsång
clas vårdstedt släpper ny skiva med egenskrivna sånger SIDan 4 
personligt porträtt av david åhlén SIDan 8
bön och arbete går hand i hand hos ihop i kansas city SIDan 10 
stockholms bönehus, i källaren och på twitter SIDan 12

 www.davidmedia.se

Lovsång från david media | nr 1 februari 2011    



Davids Hjärta är en lovsångsresurs som ges ut tre gånger per år av david media ab 
www.davidmedia.se. varje paket innehåller cd, noter, text/ackordblad, overheadblad 
och tidningen Lovsång. Allt detta för endast 349 kr/paket inklusive frakt. 
Vill du prenumerera? Kontakta oss på Tel 090-71 57 30, fax: 090-71 57 31, 
E-post: info@davidmedia.se Ansvarig utgivare: Lars Petersson 
Redaktion: Lars Petersson, ralf elo, Per-Johan Thörn och mia runeson 
Grafisk form: www.hallaiumea.se

Ledare

den goda kampen!
Text: Lars Petersson /David Media

Jag blir lätt inspirerad och lika lätt 
distraherad. mer än en gång har jag 
lovat gud: aldrig mer! aldrig mer ska 
jag slarva med mitt andaktsliv, aldrig 
mer vara kritisk, aldrig mer tvivla…. 
Jo, jo. med åren har jag insett mina 
brister och därför också slutat lova 
gud saker jag ändå inte klarar av att 
hålla. Tacksamheten till guds nåd ökar 
exponentiellt med antalet livsdagar jag 
lägger bakom mig. 

det var länge sedan jag ens försökte 
mig på ett nyårslöfte. men fast jag alltför 
ofta deppar över min ofullkomlighet så 
blir jag fortfarande lika lätt inspirerad. 
det behövs bara en inspirerad predikan, 
en solskensdag eller en bra bok för att 
jag ska gå igång. Tack och lov är jag i 
gott sällskap, även hos bibliska giganter 
som kung david och aposteln Petrus 
så var det ibland tvära kast. 

brian doerksens bok Make Love Make 
war1 gav mig både en tankeställare och 
ett förnyat hopp.

när han i förordet skriver om satans 
livslånga kamp för att sabotera vår 
tillbedjan av gud så satte han ord 
på känslor och erfarenheter i mitt 
liv. många teologer menar att bibeln 
beskriver satan som en vacker ängel, 
skapad för att leda lovsången runt 

guds tron, tills han en dag övergav 
sin uppgift för att söka sin egen ära. 
Lögnens fader2 står inte ut med att vi 
tillber gud i livets alla omständigheter. 

det är starka krafter som försöker 
kyla ner vår passion, kompromettera 
våra hjärtan och så tvivel, uppgivenhet 
och kanske även bitterhet i våra liv. 
Kanske är det inte så konstigt att vår 
lovsång ständigt stöter på patrull. 
från oförstående trossyskon, från 
traditionens väktare som jämrar sig 
i förändringens tider, från våra egna 
hjärtan som fördömer oss. 

2010 var för mig personligen ett tufft 
år på många sätt men inför 2011 hämtar 
jag kraft och tröst i Paulusorden i ef. 3: 
14-21. Jag längtar intensivt efter att vara 
en som vägrar böja knä för någon annan 
än fadern. Jag längtar efter att mitt liv 
ska vara rotat och grundat i Kristus. så 
ofta jag kommer ihåg det så ber jag 
gud om kraft att få leva kärleksfullt och 
dagdrömmer om ett liv där det varje 
morgon är lika självklart att klä på sig 
vapenrustningen3 och strida den goda 
kampen4 som att borsta tänderna! 
1 Survivor/David C Cook. Finns ej på svenska
2 Joh 8:45
3 Ef 6: 11 ff
4 1 Tim 1:18

mattias & therese martinson
amen
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I Ryttargårdskyrkan i Linköping laddar 
Kulturskolans elever för kvällens konsert. 
Kyrksalen fylls med barn och ungdomar 
som snart ska få visa vad de har lärt sig på 
sina instrument. Ute i kafédelen berät-
tar Clas Vårdstedt om det tolv spår långa 
verket.

– Peter Halldorf sa att Drick djupt av 
Anden var hans viktigaste bok. Jag undrade 
hur han kunde säga så, men nu förstår jag 
det lite. Det här känns som min viktigaste 
skiva, dels för att sångerna är egenskrivna, 
men även för att jag har fått fördjupa mig i 
Gudsordet, säger han.

Samtidigt tvekar han inför att använda 
ordet ”min”.

– Jag fick de här texterna, jag kan inte se 
det på något annat sätt. Den helige Ande 
bor i dig och mig, och det är inte för inte 
utan en hjälp. Det är inte mina sånger, jag 
får bara vara papper och penna åt Guds tex-
ter på något sätt.
Förut har du talat om skrivkramp och 
översättningar som ett sätt att komma ur 
den. Har du gjort det nu?
– Ja, absolut. Och jag har inte haft någon 
lust att översätta, jag har inte ens tittat ef-
ter engelska sånger. Det har jag kunnat 
göra förut oavsett om jag har haft ett skiv-
projekt eller inte, bara lyssnat in goa låtar 
och översatt.

Fick personligt tilltal
Midsommarveckan 2009 besökte Clas Torp-
konferensen nära Örebro. Och där hade han 
en betydelsefull upplevelse tillsammans med 
en man som bad för honom.

– I bönen fick han ett tilltal om att man 
ibland också behöver gå åt sidan. Jag fun-
derade ganska länge kring vad han menade 

med det och vad Gud menade med det. Se-
dan kom juli månad och jag kände att det 
nu var tid att gå åt sidan.

Då befann han sig på sommarstugan som 
ligger på en ö utanför Rimforsa i Öster-
götland.

– Jag är ingift på ön. Många släktingar 
har hus där och vi tillbringar största delen 
av somrarna där. Det blir en annan lunk, det 
är väldigt skönt.

Och i den miljön skrevs hela nio av ski-
vans tolv spår.

– Jag satt vid vattnet och skrev…, nej det 
gjorde jag inte alltid. Det lät ju väldigt ro-
mantiskt. Jag satt på sängkanten någon gång.

Men han gjorde inte som vanligt och an-
vände svarta och vita tangenter, utan en gi-
tarr. Något han inte spelat tidigare.

– Tanken var att jag skulle lära mig tre ack-
ord på gitarr den sommaren. Jag köpte mig 
en stålsträngad akustisk Washburn, tog med 
mig den ut och skrev nio låtar!
Spelar du gitarr på skivan?
– Nej, det har Erik Tilling fått göra. Jag 
spelar piano, mandolin, dragspel och lite 
annat jox.

Från början var tanken att de två skulle 
dela på producentskapet. Men till slut blev 
det ändå Clas som höll ihop projektet.

– Trots att vi bara bor en timme ifrån var-
andra så är det svårt att samarbeta när man 
sprider ut det över tiden. Vi sa det, Erik och 
jag, att vi vet ganska väl vart vi vill med en sak 
rent musikaliskt. Jag tror att vi skulle kunna 
prodda ihop bättre om vi tog oss an en tredje 
parts material, säger han.

Fylliga stämmor och barnsång
Skivan har kommit till i inte mindre än fyra 
städer i södra Sverige. Vid sidan om arbetet 

”gud
vinklar på 
persiennen”
Ett fönster mot himlen. Det har Clas Vårdstedt stundtals upplevt att 
Gud har öppnat under arbetet med nya Davids hjärta-skivan. Ibland 
lite på glänt, andra gånger med fullt korsdrag som följd. Och majo-
riteten av sångerna på Evig är Guds nåd kom till under en vecka på 
sommarstugan.
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i Clas studio i Linköping, som Charlotte 
Nordin gästat för ett flertal sånginsatser, och 
Erik Tillings i Jönköping har Per Nordbring 
spelat in trummor i Göteborg medan Pelle 
Ankarberg knåpat med körarrangemang i 
Örebro.

– Ibland låter det värre än Take 6…, sä-
ger Clas och skrattar. Och det är ju under-
bart att man kan få ha sådana körarr på en 
lovsångsplatta. Why should the gospel have 
all the good harmonies? Men nu är de inte 
längre öronmärkta för gospelmusiken, vi 
sätter stopp för det…

Han visar blocket som han alltid har med 
sig. Där antecknas idéer, stödord och citat 
ur predikningar. Och sidorna är rejält ner-
kladdade med både kaffe och bläck.

– Och så är barnen med mitt i alltihop…, 
säger Clas när han ser några kladdiga teck-
ningar mitt bland låtskisserna.

Äldsta dottern Melina Vårdstedt sjunger 
på sången Kom och lovsjung.

– Jag tänkte ganska mycket kring vilka ord 
man kan lägga i ett barns mun. Det är kan-
ske inte lika rätt av mig att säga åt henne att 
gå in och leverera ”Du är förlåten, du kan gå 
fri.” eftersom hon inte förstår vad friköpan-
det innebär. Men hon kunde sjunga ”Kom 
och lovsjung.” och det gör hon glatt med 
full frimodighet och glädje. Det är härligt.

Bad pastorerna tycka till
Några meter från bordet där vi sitter har Ryt-
targårdskyrkans föreståndare Fredrik Lig-
nell sitt arbetsrum. Sticket på skivans sista 
låt, Ära till vår Gud, är ett samarbete mellan 
Clas och honom.

– Den handlar om det himmelska per-
spektivet. Jag sjunger om ingen mer sorg, 
ingen mer plåga och nöd. Man ser vad det 
är som väntar oss sen. Samtidigt är himmel-
riket här och nu, men ändå inte fullt ut. Så 
hur kan man sjunga en sång som många fler 
kan förstå? Vi upplever trots allt hunger och 

smärta idag. Det där var jag tvungen att sitta 
och tvista med honom om.

Så de slog sig ner i pastorns soffa en ef-
termiddag. Med biblarna och kaffet i hög-
sta hugg.

– Vi läste, klurade och pratade om det där. 
Det ebbade ut i ett stick om att vi här och 
nu, mitt i allt dån som vi hör, hör Guds visk-
ningar; ”Hallå, hallå, sista ordet är inte sagt 
än.” Och just meningen ”Sista ordet är inte 
sagt.” var något som Fredrik hade nämnt i 
en predikan. ”Åh, vad bra.”, tänkte jag och 
tog upp mitt lilla block.

Både Fredrik Lignell och församlingens 
andra pastor, Eleonore Gustafsson, har dess-
utom tittat över alla sångernas språkliga och 
teologiska innehåll.
Rekommenderar du att skriva tillsammans 
med pastorer?
– Absolut. Bara processen att skriva ihop med 
andra är ju enormt spännande och entusias-
merande. Det föds någonting i mötet med 
människor överhuvudtaget när man sitter 
och pratar och umgås. Och när man gör det 
för att skriva sånger om eller till Gud så tror 
jag att det kan bli enormt dynamiskt. Det 
vill jag göra mer.

Hela skivprocessen beskriver han som en 
kedja mellan mötet på Torpkonferensen, lit-
teratur av Peter Halldorf och Magnus Malm 
samt förkunnelsen i Ryttargårdskyrkan.

– Gud vinklar på persiennen för det som 
har varit fördolt för mig. Ibland har han 
öppnat fönstret på glänt så att jag har känt 
doften. Och ibland har han öppnat upp så 
att det har blivit korsdrag. Gud har öppnat 
fönster så att jag har fått titta in i himlen, sä-
ger Clas Vårdstedt.

Text och foto: Per-Johan Thörn

 Ålder:  38 år

 Bor:  Linköping 

 Församling: Ryttargårdskyrkan

 Familj:  Gift med Anna Vårdstedt och har barnen Melina,  
  Agnes och Elsa.

 Arbete:  It-pedagog på Skäggetorpsskolan. Olika musik- 
  jobb. ”Av familjeskäl har jag dragit ner på  
  resandet sedan många år tillbaka, jag har som  
  policy att bara vara borta en övernattning i  
  månaden.”

 Intressen:  Innebandy, sommarstugan, båten och friluftsliv.

 Läser: Peter Halldorfs Drick djupt av Anden. ”Jag läser  
  den för andra gången, den är så bra. Vissa rader  
  måste man läsa om 20 gånger och meditera  
  över ett tag.” 

 

Clas Vårdstedt

fortsättning från sidan 5
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Skivan We sprout in thy soil från 2009 
fick fina recensioner och i vår släp-
per David Åhlén ep:n New Jerusalem. 
Samtidigt längtar han efter en fördju-
pad tillbedjan som inte begränsas av 
tid och rum.
Lovsång 10. Huskvarna. Oktober. Fredag. 
Medan kvällen blir till natt sitter David Åhl-
én ensam på Kungsportens scen med sin gi-
tarr och sjunger. Men när han efter en stund 
faller ner på sina knän behövs ingen ledare. 
Då böljar a capella-lovsången genom loka-
len utan att någon särskild person bestäm-
mer hur. Alla leder tillsammans.

– Det var väldigt skönt, en helig stund, sä-
ger David Åhlén om Huskvarna-kvällen när 
vi träffas i Stockholm två månader senare.

Han berättar att han läst en bok om väck-
elsen på Azusa street i Los Angeles.

– Där var det ofta så, man hade inga 
psalmböcker utan sjöng i Anden. Någon 
kunde sätta sig och spela piano trots att den 
personen inte kunde spela piano. Någon 
började sjunga, någon annan fyllde i och så 
blev det en rörelse efter vad Anden ingav, 
som himmelsk musik. Det där kunde bara 

pågå och pågå. Jag längtar efter det kollekti-
va och tror att man måste jobba sig bort från 
det där med en lovsångsledare. Även om det 
är bra att ha någon som tar initiativ och le-
der lovsånger så gillar jag det kollektiva.
Hur kan man göra ledaren överflödig?
– Det är inte så lätt. Man kan ju försöka in-
volvera folk i att ta initiativ. Det är nog lätt-
tare i små sammanhang som när man sitter 
i en ring där några har instrument och man 
sjunger tillsammans. Samtidigt tror jag även 
att det går i stora samlingar.

Som i Klara kyrka dit han går ibland på 
söndagsförmiddagarna. 

– Det finns i kulturen där att alla deltar 
och tar initiativ. Jag tycker det är skönt, det 
blir en skön kollektiv känsla där alla får vara 
med. Även om man inte sjunger jättebra 
kan man ta upp en sång. Det är befriande.

Är med i en husförsamling
Näst längst ut i tunnelbanenätet är han med 
i en husförsamling. Bagarmossen, där den 
fem personer stora familjen bor, ligger utef-
ter gröna linjen vid hållplatsen innan Skarp-
näck. Och där startade David och Emily 

”vi har hur
myCkEt tID 
som helst på oss”

Åhlén, influerade av den så kallade nyklos-
terrörelsen, tillsammans med andra en kom-
munitet i början av 2008. Innan dess hade de 
bytt Stockholm mot Örebro under några år.

– Vi ville tillbaka till Stockholm och fick 
en ganska tydlig kallelse just till Bagarmos-
sen. När vi kom dit visste vi inte riktigt vad 
vi skulle göra. Men vi visste att vi skulle ha 
någon typ av kristen gemenskap.

Efter att de varit med i några olika grupper 
startade de kommuniteten och författade ett 
dokument med punkter för en enklare livsstil. 
Bland annat ville de ha gemensam ekonomi 
med de andra och leva i regelbunden bön.

Idag ser de sig som en husförsamling, be-
rättar David. Och man är ett tiotal vuxna 
och sju barn. Men det handlar inte om kol-
lektivboende.

– Vi vill att människor ska bli kristna och 
har öppna samlingar varje vecka. Vi äter mat 
och delar bröd och vin, ber och lovsjunger 
och så har vi en stund när vi planerar veckan 
tillsammans. En av grundtankarna är att vi 
ska vara kyrka dygnet runt hela veckan. Det 
innebär att vi handlar tillsammans, passar 
varandras barn och hjälper varandra ekono-

miskt. Och vi har en stund varje vecka när 
vi kollar av vad alla har för behov. Men ef-
tersom det är så mycket barn nu kan vi inte 
hålla på så länge. Vi avrundar efter en och 
en halv timme.

Bredare och djupare
Han betonar att han vill ”vara församling” 
där han bor.

– Det är så mycket lättare att ta med 
grannar när man samlar allt på ett ställe. 
Om man bor i en förort och åker in till en 
kyrka i stan blir det lätt så uppdelat mellan 
helg och vardag.
Till våren släpper David sexspårs-ep:n New 
Jerusalem. Och i höst spelar han in en ny 
fullängdare som är tänkt att släppas på skiv-
bolaget Compunctio under 2012.
Vad vill du se när det gäller lovsång och 
tillbedjan i Sverige?
– Jag tycker att man hela tiden ska jobba 
mot en större mångfald av uttryck. Tillbed-
jan och lovsång får aldrig bli något statiskt, 
konstruerat eller plagierat. Det är viktigt att 
det är äkta och genuint. Det brinner jag för.

Men han vill inte bara se fler uttryck utan 
vill även att tillbedjan fördjupas.

– Att man inte bara använder lovsången 
som en programpunkt i gudstjänsten utan 
avsätter tid för tillbedjan. Vi har hur myck-
et tid som helst på oss och vi ska vara inför 
Guds tron och tillbe Lammet. Att ta mycket 
tid i stillhet om det är så, eller använda in-
strumental musik. Det finns så många fler 
sätt att tillbe på än att bara köra låt efter låt, 
säger David Åhlén.

Text och foto: Per-Johan Thörn
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I maj 1999 började ett 20-tal personer 
be och lovsjunga i den amerikanska 
staden Kansas city. Ett drygt decen-
nium senare är man 2 000 personer 
som tjänar heltid i bön, lovsång och 
olika utåtriktade verksamheter. Tid-
ningen Lovsång har pratat med några 
som besökt den minst sagt livaktiga 
missionsbasen International house of 
prayer (Ihop).
Det var i januari 2010 som David Åhlén, 
Petter och Helene Sundqvist samt två av de 
andra som nu är involverade i Stockholms 
bönehus (se artikeln på sidan 12) satte sig på 
flygplanet med Kansas city som fjärran mål. 

– Det var väldigt omvälvande. Vi kastades 
rakt in i ett väckelseskeende, en studentväck-
else. Folk blev frälsta, helade, befriade och 
döpta. Vi var med på gudstjänsten då de 
döpte nummer 1 000 på bara några månader. 
Det var helt fantastiskt att komma in i en at-
mosfär med människor som bara hängav sig 
totalt. Men den väckelse och förnyelse som 
de upplever idag är ju ett bönesvar på tio års 
böner, säger David Åhlén.
Hur kommer det sig att du åkte dit?
– Några vänner hade varit där och de berät-
tade om bönerummet där. Jag hade börjat in-
tressera mig för bönerummet, man kan vara 
online och se hur det går. De håller på dyg-
net runt sju dagar i veckan. Så jag hade börjat 
hänga på den sidan och var uppkopplad mot 
vad de gjorde. När vi hörde att studentväck-
elsen bröt ut blev vi sugna på att dra över.

Sextimmarsmöten
Den väckelse han talar om började i novem-
ber 2009, i ett klassrum på Ihop:s egen skola 
med utbildningar inom teologi, musik och 

media. Under lektionen, som ska ha varat 
i 15 timmar, blev eleverna starkt berörda 
av den helige Ande. Sedan dess har man, 
fram tills i mitten av hösten, haft möten 
fyra dagar i veckan. Nu nöjer man sig dock 
med kvällsmöten på fredagar och lördagar 
vid sidan om söndagsgudstjänsterna. Och 
kvällsmötena brukar vara sex timmar långa.
David Åhlén berättar om sina upplevelser:

– Ofta började det med tillbedjan och 
lovsång och så kanske några vittnade om 
vad som hänt i deras liv. Sedan kanske nå-
gon gav ett kunskapens ord och så var det 
olika sjukdomar eller inre sår som behöv-
de helas. Efter det en lång stund av förbön 
och lovsång. Det var ett väldigt flöde hela 
tiden. Helt plötsligt döpte de 20 personer 
i en bassäng. Och så fortsatte det. Vi var 
där på fyra kvällsmöten och inget möte var 
det andra likt.
Hur orkar man i sex timmar?...
– Ja, hur orkar man det? Jag vet inte. Det 
känns inte som sex timmar när man är 
där för atmosfären är så lätt. Det är väl-
digt häftigt.

Bön och arbete
Cirka 2 000 personer tjänar heltid på mis-
sionsbasen och lägger femtio timmar i veck-
an på att be, lovsjunga, ge och få undervis-
ning samt delta i olika utåtriktade så kallade 
ministrys. Allt under mottot att kombinera 
”24/7-bön för rättvisa med 24/7-arbete för 
rättvisa tills Herren kommer tillbaka”. 

Petter Sundqvist har hämtat mycket in-
spiration från Ihop och drömmer om stän-
digt pågående bön i Stockholm.

– Men det går inte att bara ta en form och 
applicera den på Sverige, säger han.

”Vi kastades rakt in i ett väckelseskeende”

fortsätter på sidan 14
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Medan deltagarna fortfarande pratar börjar 
han sjunga: ”O come, let us adore Him.” 
Successivt faller fler och fler in i den väl-
kända sången.

”Gud drabbade oss hårt”
På en upplyst griffeltavla längst fram i loka-
len står texten ”Ljus i mörkret” tillsammans 
med en mängd olika bibelord som läses un-
der kvällen. Bara två dygn tidigare har den 
omskrivna självmordsbombaren sprängt sig 
själv några kvarter bort. Så kvällens tema är 
långtifrån taget ur luften.

– Jesus, Du är världens ljus. Vi prokla-
merar Ditt namn över mörkrets makter. 
Dödens udd är bruten, säger Johans bror 
Petter Sundqvist som är kontaktperson för 
verksamheten.
Johan spelar stilla på gitarren samtidigt som 
andra ger sina bidrag till bönen.

– Jag tackar Dig för att Du välsignar alla 
muslimer, ber någon.

Stockholms bönehus startades officiellt i 
september. Men måndagsbönen drog igång 
redan i november 2009. Petter Sundqvist 
hade börjat be regelbundet tillsammans med 
sin fru Helene Sundqvist och David Åhlén. 
24/7-rörelsen i Stockholm hade sin bön och 
Artisan Stockholm, ett böneforum för kristna 

mÅnDaGSBön 
mitt i huvudstaden
¨

De lägger ut böneämnen på Twitter  
och håller till i en källare nära Sture-
plan. Som mest har Stockholms böne-
hus samlat 45 personer till måndags-
bön. Och de ber för förändring.
”En påtaglig Gudsnärvaro i bönerummet 
ikväll. Bönens ande vilade över oss.” ”Be för 
kvinna som fått hjärntumörer – be att de helt 
ska försvinna.” ”Be för kvinna som drabbats 
av stroke och fått begränsad syn.” Det är någ-
ra av de uppmaningar ur Twitter-flödet som 

möter mig när jag går in på den ekumeniska 
bönerörelsens hemsida.

Några veckor tidigare blir skorna fler och 
fler utanför det lilla rummet med rundat tak 
och gamla Jesus-bilder. Vi befinner oss i 
Roseniuskyrkans källarlokal ”Grunden” på 
Smala gränd. Kaffebryggaren puttrar och Jo-
han Sundqvist förbereder sig med gitarren. 
Sorlet stiger bland soffor, stolar, röda kud-
dar och turkosa filtar. De senare kommer väl 
till pass eftersom det är lite kyligt i rummet.

kulturarbetare, hade sin. Nu ville man göra 
något gemensamt.

Klara kyrka blev platsen för den första 
samlingen.

– Gud drabbade oss hårt första månaden 
och det var väl det som gjorde att det blev en 
stark andeutgjutelse när vi kom tillsammans. 
Vi kände att vi var tvungna att fortsätta, vi 
kunde bara inte släppa det. Gud har startat 
någonting och vi måste se vart det kan ta vä-
gen. Exakt hur det ska se ut är fortfarande 
lite oklart även om det har börjat få vissa for-
mer, säger Petter.

Ingen ny församling
Totalt är ett 15-tal personer involverade i 
Stockholms bönehus som lovsångsledare, 
böneledare, förebedjare eller värdar. David 
Åhlén är en av de ansvariga ledarna.

– Det är klart att vissa har varit frågande 
kring vad det här är, om det är en ny försam-
ling och så vidare. Men vi har ganska tydligt 
markerat att det inte är det utan en bönerö-
relse. Vi vill vara en resurs för kyrkan. Men 
i stort har det bara varit positiva reaktioner, 
ledare och pastorer supportar det, säger han 
och berättar att de även arrangerat konferen-
ser med talaren Marc Dupont och människor 
från Bethel school i Kalifornien.

fortsätter på sidan 14
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Åldersspridningen är stor och många olika 
församlingar finns representerade i sats-
ningen. Stockholm Vineyard, Elimkyr-
kan, Korskyrkan, Klara kyrka och Trinity 
Stockholm är några av dem. Och man har 
ett nära samarbete med bön- och lovsång-
sministryt Operation övre salen samt Arti-
san Stockholm.

– Vi har blivit förvandlade av Guds när-
varo. Gud har verkligen tänt något slags bö-
neeld i oss, säger David.
Vad hoppas du händer med bönehuset?
– Jag hoppar att det inom det närmaste halv-
året ska komma till lika många till i tjänar-

gruppen, folk som vill överlåta sig till att 
vara med regelbundet. Och att man börjar 
få upp ögonen för att det här finns. Det är 
många kyrkor som vet om det samtidigt som 
det fortfarande kan bli större. Drömmen för 
framtiden är ju att det ska pågå dygnet runt, 
men det är långt dit. Flera kyrkor, som Kla-
ra, har tagit initiativ till bön på sistone. Och 
Elimkyrkan ber tio timmar varje söndag. Så 
det är en bönerörelse på gång helt klart. Det 
finns tusen olika sätt att göra det på, men 
vi ber om fler arbetare, säger David Åhlén.

Text och foto: Per-Johan Thörn
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Jesus Culture 
come away 
cd/dvd

Brenton Brown 
our god is near

Gateway 
Worship 
god be praised

Parachute Band 
love without 
measure

the Steels  
supreme

NY JESUS CULTURE!

Vad är det därifrån som du har fastnat för?
– Att det finns lite av en kontrast mot 

den klassiska 24/7-rörelsen där man be-
tonar individens bön och uttryckssätt med 
bönerummen som man har i kyrkor i Sve-

rige. Man kommer dit och har ansvar för 
sin timme. Ihop betonar snarare att lov-
sångsteam och böneledare leder framifrån 
och att man kliver in i något som ständigt 
pågår. Hur många människor som är där är 
inte viktigt i sig, utan att det är tjänare som 
dag och natt ropar ut till Gud.

Senare har även flera andra från Stock-
holms bönehus varit i Kansas city och in-
spirerats. David Åhlén har bland annat 
tagit till sig hur amerikanerna använder 
bönerummet.

– Strukturen på det med olika pass och 
hur lovsångarna sjunger ut böner. Det var 
väldigt häftigt, en sådan inspiration för hur 
man skulle kunna bygga något här. Men 
framförallt blev jag så tagen av hela skeen-
det med studentväckelsen, att få se och upp-
leva Guds närvaro på det sättet, säger han.

Text och foto: Per-Johan Thörn
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