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Davids hjärta firar(?) 
20 års-jubileum!

Lovsångsresursen Davids Hjärta star-
tade 1994. Det är alltså 20-årsjubileum 
för ”lovsångernas abonnemang” i år. 
Kanske borde vi uppmärksammat detta 
mer, ja rent av firat 20-åringen med 
pompa och ståt. Det har ju blivit 63 pa-
ket sen starten. Över 700 lovsånger har 
erbjudits den lovsjungande församling-
en. Över 600 lovsångsledare och för-
samlingar får 3 gånger per år 10-12 nya 
lovsånger på CD, not och text/ackord-
blad tillsammans med instruktionsvide-
os och undervisning om tillbedjan i alla 
dess former. Sångerna finns samlade i 5 
innehållsrika sångböcker som sålt i tu-
sentals ex. I CCLI:s lista över de 100 
mest rapporterade sångerna i Sverige 
så kommer ca 60 % av sångerna från 
Davids Hjärta. Och 11 år efter starten 
så föddes konferensen Lovsång som till 
100 % är fokuserad på lovsång & till-
bedjan och som årligen samlar hundra-
tals lovsångare, musiker, pastorer, dan-
sare, ledare. 

Men lovsångens värld är upp och 
ner, som det mesta i Guds rike. Det 
handlar inte om oss. Davids Hjärta 
är inte viktigt i sig. Vi brukar säga till 
de som står i begrepp att spela in en 
Davids Hjärta-skiva att det är sångerna 
som är det centrala. Eller rättare sagt, 
det är han som sångerna riktar sig till 
som är den enda stjärnan i detta sam-
manhang. Det artistiska får underordna 
sig det större syftet där låtskrivarna, 
lovsångsledarna, musikerna är med-
arbetare i en livslång kallelse att rikta 
ljuset mot en annan stjärna, han som 
kallas Morgonstjärnan och för vilken 

en dag alla knän ska böja sig och alla 
tungor förkunna att det är Jesus Kris-
tus som är herre, Gud fadern till ära.

Innebär det att kreativitet, origina-
litet, skaparglädje måste döljas bakom 
ett beigt filter av anonymitet? Inte 
alls. Lyssna på de två senaste skivorna 
i Davids Hjärta. Maj månads ”Du gör 
allting nytt” där ett gäng begåvade 
kvinnor både skrev och spelade in sina 
egna sånger i catchy arrangemang. En 
inspirerad högklassig produktion men 
också fullt fokus på Gud. Eller nya 
skivan Vallfartsånger. Pastorn/sångaren 
Robert Eriksson och musikern/produ-
centen Paul Börjesson har noggrant 
valt ut 13 moderna lovsånger, både 
svenska originalsånger och låtar från 
artister de beundrar och respekterar 
som Gungor och All Sons & Daugh-
ters. De har arbetat medvetet med att 
hitta nya församlingssånger, varsamt 
jobbat fram kvalitativa översättningar 
och skickligt och lyhört gett sångerna 
en lika tillgänglig som musikaliskt 
inspirerande form. Kreativiteten blom-
mar men alltid med den lovsjungande 
församlingen som riktmärke.

Vi är oerhört tacksamma för alla 
som abonnerar på Davids Hjärta. Utan 
er så går det inte. Vi är lika tacksamma 
för alla passionerade sångare, musiker, 
lovsångsledare, låtskrivare, produ-
center, formgivare m.fl som gör detta 
möjligt. Och allra mest tacksamma är 
vi till Jesus som är en outsinlig källa 
till inspiration och som är den som 
alla sånger, alla skivor, alla konferenser 
handlar om! 

Om Jesus dröjer och vi får leva så lovar 
vi att fira 25-årsjubilet med pompa och 
ståt. En fest värdig Jesus!
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Ettan kom, 
tvåan kom, 
trean…

Robert Eriksson och Paul Biktor Börjesson slog följe. 
Och fick mersmak. Nu släpps andra gemensamma 
skivan, Vallfartssånger.
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– I samband med att vi gav ut den 
första skivan så började vi löst tala 
om att det skulle bli en trilogi. Så vi 
kommer ut med en andra skiva nu av 
vad vi hoppas ska bli tre, säger Robert 
Eriksson.

Vi sitter på ett kafé i centrala Göte-
borg och har, oberoende av varandra, 
beställt muffins båda två. Och vi kon-
staterar att det inte var längesen vi sågs 
på ett annat kafé, nära Sävedalens mis-
sionskyrka där han jobbar som pastor. 
Då delandes en frukost samt några ord 
om skivan Pilgrimssånger.

Nu heter det aktuella projektet 
Vallfartssånger. Och Robert berättar att 
duon hämtar sin”programförklaring” 
från 15 kapitel i Psaltaren som bär det 
namnet, även om de inte använder just 
de texterna.

– Tanken med vallfarten är att man 
har sånger som hjälper en när man 
är på väg. Som man kan sjunga mitt i 

svåra tider, som förankrar en i tron i 
glädje och sorg. Förhoppningsvis ska 
de här sångerna bli sådana, säger han.

Om Pilgrimssånger var bakåtblick-
ande, materialet hämtades till stor del 
ur en amerikansk hymnbok från 1897, 
befinner sig den nya skivan mer i nuet. 
Det är översatta sånger av bland annat 
Gungor, All sons & daughters, Glenn 
Packiam och Andrew Peterson. Och 
Paul Biktor Börjesson har skrivit två 
spår.

– Det är så nutida det kan bli, säger 
Robert Eriksson. Dessutom finns en 
norsk sång med, Hjärteslag, samt en 
skriven av Maria Steen. Och ja,Robert 
tycker att det spretar lite.

– Men Paul och jag har upptäckt 
de här och de har blivit sånger som vi 
verkligen brinner för. Vi har lyssnat 
på dem, sjungit själva och känt att de 
måste finnas på svenska.

Söker andra ord
Pauls sånger heter Evigt varar Hans nåd 
och Herre, till vem skulle vi gå? Båda 
hämtade från bibelord och den senare 
Petrus svar till Jesus.

När jag ringer upp Paul är han inne 
i slutmixningsfasen. Skivan ska mastras 
om några dagar och han lyssnar på den 
ständigt.

– Det känns jättefint, vi känner oss 
jättenöjda. Jag tycker att vi har fått 
tag på väldigt fina sånger som vi har 
försökt översätta efter bästa förmåga, 
säger han.

– Det känns spännande. Tanken är 
att alla skivorna ska nå bortom det som 
lätt blir klichéer och invanda mönster. 
Få ett språk som både känns bibliskt 
och nutida. Vi har verkligen ansträngt 
oss för att hitta ett språk som alla 
människor kan känna att de kan sjunga 
med i utan att vara en del av en specifik 
lovsångskultur. Det är den spik vi slår 
på, säger Robert.

Särskilt vill han hitta nya metaforer att 
använda i sångtexter. Han nämner 
ordet ”soluppgång” från Lukasevang-
eliets första kapitel som ett exempel.

– Något som är förankrat i skriften 
och som vi samtidigt kan relatera till 
idag. Båda två berättar att sånger från 
förra skivan har använts av andra. Något 
de gläds över.

Förra gången hade en veranda på 
Hönö en central plats i projektet. Där 
jobbade de koncentrerat tillsammans. 
Nu har duon arbetat mer på varsitt 
håll, i Göteborg och i Stockholm.

– Som samarbetspartners komplet-
terar vi varandra bra. Dels uppskattar 
vi själva det sound som blir när vi 
sjunger tillsammans. Sedan har vi lite 
samma sätt att se på översättningar. 
Paul kan ofta lösa upp en knut om jag 
har fastnat i en vers och jag kan hjälpa 
honom med en refräng. Det är ett 
väldigt enkelt och otvunget samarbete 

som gör att vi vågar tänka lite längre 
med det än att det bara ska bli en skiva, 
säger Robert.

Deras musikalitet kompletteras 
bland annat med Ted Hectors piano-
spel samt sånginsatser från Emma 
Peterson, Jenny Wahlström och Åsa 
Biktor. Och tempot har höjts något 
sedan sist, enligt Robert.

– Eftersom vi båda gillar country 
och folkrock så låter det alltid det. Men 
det blir lite mer upptempo nu.

Blickar framåt
När vi ses ligger Vårgårda möte, där 
Britta Hermansson och Robert Eriks-
son frågade ut partiledarna, framför.

– Det är lite svindlande, men väldigt 
spännande, säger han.
Tror du att politiker lyssnar åt 
kyrkans håll?
– Eftersom alla kommer och de vet att 
det här, efter Almedalen, är deras störs-
ta plattform med människor som sam-
las. Vi vet att det är viktigt för dem. 
Men det är jättesvårt att säga om de tar 
intryck. I och med att de kommer att 
möta lovsången, bönen och atmosfären 
så är vi övertygade om att det påverkar 
dem. Då vill vi inte påverka dem att 
driva specifika frågor utan att kunna stå 
tillsammans och se hur vi kan bygga ett 
bättre samhälle på 30, 40 och 50 års 
sikt.

Den tredje, fortfarande bara tänkta 
skivan, kallar Robert för Hemlands-
sånger. Den blickar också mer framåt 
än den här.

– Jag vet inte om man ska säga något 
om den egentligen. Det är dumt att 
binda upp sig själv…, säger han och 
skrattar. Men fortsätter:

– Jag tänker att vi behöver sjunga 
sånger om himlen, med en ny teologi 
som håller för vår tid. En skiva med 
mycket sånger kring evigheten och vad 
det innebär. Att det kan bli en trilogi av 
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Fortsättning från sidan 7

Fortsätter på sidan 10

det hela var från början en tanke från 
Pauls sida.

– Men Robert är inte sen att hänga 
på. Det var nog en ordlek; om vi gjort 
Pilgrimssånger och Vallfartssånger får 
vi väl göra Hemlandssånger och full-
borda med det, tänkte jag. Vi började 
prata om att vi kanske inte sjunger så 
mycket om vårt eviga hopp numera. I 
vissa traditioner har det varit väldigt 
levande, att man kanske har sjungit 
mer om det som ska komma än det vi 
har här och nu. Men nu är vi i alla fall 
inte där utan kanske sjunger för lite 
om det. Det behövs sånger som säger 
att de år vi har här inte är allt vi tror, 
säger Paul.

– När de här tre skivorna har kom-
mit ut så ska det vara slitstarka sånger 
som alla hjälper människor på trons 
vandring, säger Robert Eriksson.

Paul Biktor Börjesson lämnar dock 
trilogisatsningen lite öppen.

– Vi får se om vi ror i land det…

Text: Per-Johan Thörn 
Foto: Noomie Hammar

Robert Eriksson  
 Ålder:  36 år

 Bor:  Sävedalen nära Göteborg

 Familj:  Gift med Lottie Eriksson och har  
  dottern Liv

 Roll på 
 skivan: Sångare och översättare

 Gör:  Pastor och föreståndare i Säve- 
  dalens missionskyrka där han  
  arbetat i sex år. Skriver och  
  musicerar

 Intressen:  Löpning. Laddar för Göteborgs 
  varvet

 Lyssnar på:  Christian Kjellvander och  
  The Liturgists. ”Det är meditativ  
  bön och lovsång blandat i ett”,  
  säger han om de senare

 Läser:  Lång dags färd mot Gud  
  (Eugene Peterson). ”15 kapitel  
  som bygger på alla vallfart s- 
  sånger (i Psaltaren). Hittar man  
  den på något antikvariat så ska  
  man vara glad.”

 Förebild: Eugene Peterson. ”Jag har läst  
  hans biografi The Pastor. Han är  
  en verklig förebild i och med att  
  han har arbetat som pastor ett  
  helt liv. Det är alltid förebildligt  
  med människor som har gått i  
  en riktning uthålligt.”

 Böcker:  Istället för balans sök Gud (2012)  
  och Samma gamla nya jag (2014)

Paul Biktor Börjesson 
 Ålder:  44 år

 Bor:  Stockholm

 Familj:  Gift med Åsa Biktor och har  
  dottern Astrid

 Roll på 
 skivan: Producent, låtskrivare och över- 
  sättare. Sjunger, spelar gitarr,  
  bas och mandolin. ”Mycket  
  strängaspel.”

 Gör:  Spelar in och musicerar. ”Det  
  känns som en nåd att få hålla  
  på.”

 Intressen:  Böcker och att vara ute på Fotö  
  där han kommer ifrån

 Lyssnar på:  All sons & daughters och  
  Gungor. Och Arvo Pärt ”För att  
  lyssna på något helt annat.”

 Läser:  Tid för Gud (Göran Larsson)

 Förebild: Producenten John Leventhal.  
  ”Han är en sann musikant, sångens  
  innehåll och karaktär är i fokus.  
  Det känns som att han vill att  
  allt han gör ska tjäna låten. Det  
  tycker jag är spännande,  
  så försöker jag också tänka.”
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Bara ordet skulle kunna väcka 
kramp. Lovsångsledare, den som 
ska leda lovsång. Underförstått: 
Om inte du gör det och sköter 
det klockrent och gripande 
starkt på en diffus andlig skala,  
då blir det inte mycket av tillbed-
jan i din kyrka. Ansvaret för hela  
församlingens gemensamma 
Gudsmöte i gudstjänstlivet vilar 
på DIG, lycka till på söndag!  
Under de tjugo år jag fungerat  
som lovsångsledare har jag pend-
lat mellan hopp och förtvivlan 
kring lovsångsledarrollen. Ibland 
barnsligt fri i min uppgift, ibland 
ångestfylld och tyngd av för-
väntningar från både mig själv 
och andra. Lägg till det den bör-
da det kan bli när vi även tror att 
Gud lägger enorm förväntan på 
hur vi ska klara vårt uppdrag att 
leda hans församling i lovsång. 
Losec-varning utfärdad. 

Att omformulera ordet lovsångsledare 
till ledd lovsångare hjälper ofta mig att 
se klarare. Jag är medveten om ledar-
skapets ansvar och utmaning, men det 
finns rum för vila i uppgiften då jag 

själv är ledd för att leda andra. Jag är 
inte lämnad ensam, jag har en Hjälpare.

För att vi inte är så bra
Nådegåvor och utrustning får vi ju av 
Gud, inte för att vi är så bra, utan just 
för att vi inte är så bra. Zoomat in för 
en ledd lovsångare är detta hårdvaluta.  
Ett sätt att uttrycka detta är att vi är 
smorda för uppgiften. Att ha tagit del 
av smörjelse är att av Gud ha fått kraft, 
förmåga, utrustning och vishet för att 
göra det vi i oss själva inte klarar av. 
Längtan, desperation men framför allt  
reservationslöshet är vägar att gå för 
mer av Gud. Den unga Maria, vid säng   -
kanten på den märkligaste av nätter, 
står som en tidlös förebild för hur det 
Gud vill ge oss ska tas emot; ”Jag är 
Herrens tjänarinna. Må de ske med mig 
som du har sagt.” (Luk 1:38) Inga avtal, 
rättigheter eller kravlistor. Bara ett ska-
kigt, men uppriktigt ”Här är jag, sänd 
mig, gör vad du vill!”

En biblisk förebild
Mose är en biblisk förebild för den som 
vill leva ledd för att leda andra. Han kallas 
av Gud för att leda folket ut i frihet 
från Faraos förtryck. Läs gärna 2 Mos 

Ledd för  
att leda Text:  Rickard Sundström

Fortsätter på sidan 12
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Fortsättning från sidan 10

3:1-11. Här följer några tankar utifrån 
denna text:

Gå längre än du tidigare gjort! 
(v.1) 
Mose gick en dag längre än vanligt, 
han gick på andra sidan öknen, och 
det blev starten på Guds process i hans 
ledarskap. Gud vill utmana oss i både 
längtan och beroende av Honom. Gå 
längre i din Gudslängtan, i sökandet 
efter Gud eller i längtan efter mer 
av den Helige 
Andes hjälp för 
din lovsångsled-
ning. 

Väckt intresse 
(v.3-4) – följt 
av bävan (v.6) 
Gud väckte Moses intresse genom lå-
gan som flammade upp och antände en 
buske, och ur busken ropar Gud på 
Mose. ”Här är jag!” blev hans svar. 
Gud väcker vårt intresse för Honom. 
Tillfällen och omständigheter där Gud 
lockar oss till djupare överlåtelse, prö-
var våra motiv eller renar våra ambitio-
ner. Vilka omständigheter eller proces-
ser finns du i för tillfället? Hur kan 
dessa tjäna Guds syften att göra dig 
mer beroende och mer ledd för att leda 
andra? 

När Mose hör Guds röst och inser 
vem han har att göra med står det att 
”han dolde sitt ansikte, ty han bävade 
för att se på Gud.” Om vi ska leda 
andra, ledda av Gud, behöver vi erfa-
renheter av Guds helighet och tillfällen 
där vi bävar inför att se Honom. Inte 
av rädsla, men av vördnad. Inte för att 
Gud är arg, men för att Han är Gud. 
Ur denna insikt växer både ödmjukhet 
och sund litenhet i ditt lovsångsledarskap. 

Kom på Guds villkor (v.5) 
I vår tid av lågtrösklade kyrkor och sö-

karvänlighet kan jag gilla Guds rop till 
Mose ur busken: ”Kom inte hit!”. 
Mose uppmanas att först dra av sig 
skorna, för den dammiga ökenmarken 
hade blivit helig mark. Det är ett starkt 
uttryck för ödmjukhet inför Gud och 
inte sällan behöver jag påminna mig 
om att komma inför Gud på Hans vill-
kor. Varhelst en lovsångsledare slutar 
berömma sig av egna meriter, och drar 
av sig alla lager av ”egna skor”, där 
vaknar förutsättningar att ledas av Gud 

för att leda an-
dra. 

Heltäck-
ningsmattan i 
kyrkan är helig 
mark när vi ska 
leda lovsång, 
Gud gör nuet 

hemma på parketten i lägenheten till 
helig mark! Hela frihetsrörelsen som 
Mose fick leda, sprang fram ur hans 
ödmjukhet att som ledare närma sig 
Gud på Guds villkor och inte sina 
egna. 

Att leda folket till större frihet 
(v.7-10)  
Moses uppgift blev bland annat att leda 
folket ut ur fångenskap till frihet att 
tillbe. Risken finns att vi börjar jaga 
gensvar av olika slag, synliga kvitton 
på vår lovsångsledning. Människors 
engagemang i lyfta händer, böjda knän 
eller bekräftelser. En ledd lovsångare 
utmanas att jaga uppenbarelse i stället. 
Alltså vad vill Gud uppenbara, visa, 
viska, måla i min tanke, veckla ut i sitt 
ord för mig? Vilken egenskap av hans 
rika väsen? Vilken sida av allt stort han 
gjort och gör? Så länge vi jagar gensvar 
kommer vi att hämmas i vår mognad 
(Joh 5:44), men jakten på uppenba-
relse ger större vila, bättre fokus och 
tydligare lovsångsledarskap. Kokat ner 
i sångval i ett lovsångspass kan det vara 

Vilka omständigheter eller processer  

finns du i för tillfället? Hur kan dessa 

tjäna Guds syften att göra dig mer 

beroende och mer ledd för att leda andra?

Fortsätter på sidan 26

Var med du också - bli Compassion-fadder!
Vill du veta mer om Compassion:
Besök oss på www.compassion.se 
eller                    Compassion Sverige

Telefon: 08 236200
E-post: info@compassion.se

hopp
Den lokala församlingen är världens

 
 

De lokala församlingarna har förståelse för vilka behov som finns 
på plats och tillsammans med faddrar som du, förändrar de barns 
framtid. Compassions holistiska program fokuserar på de andliga, 
ekonomiska, sociala och fysiska behoven hos barn, genom alla steg 
av deras utveckling. 
Vi vet att det verkligen fungerar!

 

 

 

Compassion samarbetar med cirka 6 000 lokala församlingar i 26 länder. 
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Under college-tiden började han 
spela gitarr och banan som lov-
sångsledare startade på ett som-
marläger när killen som skulle le-
da lovsång inte dök upp. ”Aaron 
kan ta det!” tycke några. ”Aaron 
kan inte ta det!” tyckte han själv. 
Men den sommaren blev en för-
siktig start på vad som kommit 
att bli hans livsuppgift. Tidningen 
Lovsång intervjuade Aaron Keyes 
om lovsångsledarens uppgift och 
vad det innebär att vara ledd för 
att leda andra.

Varför behöver vi lovsångsledare?
– Därför att vi tyvärr inte är så bra på 
att älska Gud av hela vårt hjärta ännu. 
Det ska en lovsångsledare erbjuda red-
skap för och ett liv värt att efterlikna, 
inte bara ett par timmar på helgen, utan 
hela veckan. Om en lovsångsledare 

”Hellre 
sjunka ute 
på vattnet, 
än att bara 
göra bra 
saker i 
båten!”

Fortsätter på sidan 16 Foto: Andreas Joakimson
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bara hjälper oss att sjunga lite bättre el-
ler tänka lite finare om Gud under 
gudstjänsten, då är jag inte säker på att 
vi behöver några lovsångsledare. Vi har 
haft mycket sjungande, men så lite för-
vandling, så lite utlevd helighet. 
Vem ska eller borde leda lovsång? 
– Läser man Nya Testamentet finns det 
inte en enda vers som talar om detta  
ledarskap, men bibeln talar om vem som 
ska anförtros ledarskap. Till exempel den 
som har bra karaktär, inte missbrukar 
alkohol, har ordning i sin familj, som 
uppmuntrar folk med en sund lära, 
som är gästfria eller lever liv värda att 
efterlikna. Breven till Timoteus och 
Titus ger bra riktning på hur en ledare 
förväntas vara och så ska lovsångsledare 
vara!  
– Om tio människor flöt i land på en 
öde ö, nio teologer och en gitarrist, då 
är det risk att vi rakt av skulle låta kil-
len med gitarren leda lovsång, vilket är  
galet! Säger Aaron och brister ut i ett 
skratt. 
Varför är temat för Lovsång 14  
”Ledd för att leda” ett viktigt tema för 
kyrkan och dess lovsångsledare?
– Temat ”Ledd för att leda” är bra för 
att det krokar tag i missionsbefallning-
en. Innan jag bör eller kan leda andra 
behöver jag själv ha blivit ledd. Innan 
jag talar in i någon annans liv behöver 
jag själv ha låtit någon tala in i mitt liv 
och innan vi gör lärjungar behöver jag 
själva försäkra mig om att jag är en lär-
junge. Aron tar ny sats:

– Jag har funderat mycket kring växt 
och reproduktion. I ett visst stadie, 
rent biologiskt, handlar allt om växt, 
men sedan upphör tillväxten och fasen  
av reproduktion tar vid. Många kristna 
talar bara om andlig växt och vissa läm-
nar församlingen eller slutar läsa bibeln 
för att de inte upplever att de växer 
längre. Men tanken är inte bara ett 
stillasittande växande, det är reproduk-

tion! Att leva ut livet, att göra andra till 
lärjungar! 
Hur leder man lovsång ledd av Gud?
- Att kunna Guds ord hjälper dig att 
höra Guds viskningar, så veckan lång 
behöver vi sjunka in i Ordet, välja tid i 
avskildhet. Det säger sig självt att om 
hela veckan fylls av intryck som föraktar 
Gud, som avfärdar Gud, då blir det 
svårare att med ett öppet sinne leda an-
dra i tillbedjan på söndag. 

- När sånglistan börjar ta form får 
man hålla den öppen för förändringar 
och ständigt uttrycka längtan efter att 
Gud ska leda dig till andra sånger ifall 
Gud vill och att ha en öppenhet för 
spontanitet.
Vad kan vara hinder för att leda ledd 
av Gud?
- Fruktan. Det finns något läskigt i att  
gå utan för sin kontroll eller planering.  
Om vi leder sången ”Så stor är vår Gud”,  
men inte upplever att vi ska vidare till 
nästa sång utan efter slutdelen (”Hans 
namn står över allt…”) uppmanar folk 
att sjunga ut några av Guds namn. Då 
hotar lätt fruktan med att allt ska bli 
tokigt! Du själv kanske inte kan så 
många olika namn på Gud, du kanske 
inte vet hur melodin blir när du kastar 
dig ut. 

- Lärjungen Petrus i båten klev ut på  
vågorna och gjorde något de andra inte  
gjorde, även om han sjönk. Jag leds hellre 
i lovsång av någon som sjunker ute på 
vattnet, än den som bara gör bra saker 
i båten! 
Hur kan man förbereda sig för att 
leda eller sjunga spontana sånger?
- Genom att öva melodier och lära sig 
mer hur ackord följs åt, hur man skapar 
harmonier. Om Gud gör något i stun-
den och vi spontant gensvarar på detta 
borde det bli vackert! Det behöver inte 
låta extremt briljant, men klinga skönt! 

- Framför allt är skönheten med 
spontana sånger att det är ”du”! Du 

kan ge något från ditt hjärta som Gud 
inte får från någon annan och detta 
älskar jag! 
Vilka teman behöver vi återupptäcka i 
våra sångval eller vår låtskrivning?
- Sånger om mission. Vi behöver sånger 
om vad Gud gör och vill göra i våra 
städer, i våra familjer eller utanför kyr-
kan. Tyvärr har vår tillbedjan kommit 
att bli avskild från vår verklighet, där vi 
lever våra liv. 

- Vi behöver sånger om lydnad. 
Enligt Johannes är vår lydnad inför 
Gud uttrycket för i vilken mån vi älskar 
Gud. Vi sjunger om att älska Gud, men 
nästan aldrig om att lyda Gud. 

- Sen behöver vi sånger om att älska 

varandra, om Guds folk som en helhet, 
om familjen vi är en del av. 

10-12 oktober är det dags att återse 
Aaron i Sverige, han medverkar på 
Lovsång 14 i Örnsköldsvik. Denna gång  
lämnar han bandet hemma, men tar med  
sin fru Megan. 

- Vi har minskat ner vårt resande 
drastiskt, men vill prioritera platser och  
människor som vi känner en speciell 
koppling till och vi ser fram emot helgen  
vi ska göra tillsammans med er! avslutar 
Aaron innan han ska ta en av sina fyra 
söner till fiollektionen. Aaron är en 
man som lever som han lär, ett före-
döme för den som vill vara ledd för att 
leda andra. 

Fortsättning från sidan 15
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David Media 
på resa med 
Compassion  
i Kenya

I början av augusti reste en grupp  
svenskar och norrmän med den 
kristna fadderorganisationen 
Compassion till Nairobi, Kenya. 
Med på resan var musikerna- 
och lovsångsledarna tillika 
Compassio n ambassadörerna: 
Maria Gustin Bergström, Jeanette 
Alfredsson, Charlotte Nordin och 
Clas Vårdstedt samt David Medias 
Lars Petersson och undertecknad.  
Vi hade förberett oss, var och en 
på sitt håll. Kämpat med pack- Fortsätter på sidan 20

ningen, ägnat tid åt presentinköp 
och tagit många vaccinations-
sprutor. Dock hade ingen av oss 
kunnat förbereda sig på det vi 
mötte när vi väl var på plats.  
För hur förbereder man sig 
egentligen på att möta barn 
som lever i extrem fattigdom? 
Barn som saknar medel att få de 
mest grundläggande behoven 
tillgodo sedda. Behovet av mat, 
kläder, lek och närhet. Det går 
inte. 
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Fortsätter från sidan 19

Syftet med vår resa var att se Compas-
sions arbete på plats och få en fördjupad 
förståelse för hur det konkreta arbetet 
med att lyfta barn ur just denna fattig-
dom ser ut. Varje dag reste vi till ett 
Compassioncenter någonstans i Nairobis 
utkant för att möta personalen, höra 
dem berätta om arbetet och viktigast av 
allt - möta de barn som Compassion 
betjänar genom sin dagliga verksamhet. 

Det finns så många livsöden att be-
rätta om, så mycket hopp mitt i nöden. 
Som till exempel Samuel som kom till  
Compassion som sjuåring och nu, efter 
avslutad universitetsutbildning, har åter  -
vänt till sin hemby för att ”ge tillbaka”. 
Eller Jentrix, en mycket ung mamma 
som fått hjälp att orka leva genom 
Compassions mödravårdsprogram där 
hon både lärt sig att ta hand om sitt barn 
och fått hantverksutbildning som möj-
liggör försörjning. 

Compassion arbetar i samarbete 
med lokala församlingar och med lokal 
personal. Rent praktiskt handlar det 
om att få närhet till det samhälle som 
de verkar i men också för att allt arbete 
börjar och slutar hos Jesus. Vem är det 
som lär oss vilket ovärderligt värde barn 
har? Vem är det som tar barnen i sin 
famn och välsignar dem? Det är Jesus. 
Compassion arbetar för att befria barn 
ur fattigdom i Jesu namn genom en till 
en-fadderskap, ett barn i taget. Befrielse 
från fattigdom är inte bara att få mat 
för dagen och hjälp till god hälsa. Det 
handlar även om att få möjlighet till 
en ny ekonomisk livssituation och att 
få veta att man är älskad och värdefull. 
Allt detta får barnen genom Compas-
sions arbete. Genom att hjälpa ett barn 
hjälps även dess familj, samhället de 
bor i och i slutändan kanske ett helt 
land? 

Det dyrbaraste minnet från resan är 
när vi som har fadderbarn i Kenya fick 
förmånen att spendera några timmar 

tillsammans med dem. Från trevande, 
blyga ord till ivrig lek och stor lycka! 
Denna möjlighet är få förunnad, men 
ett fadderskap är för alla. Vi är många 
som kan vittna om det vi sett och hört 
och att det verkligen fungerar. 

Vad gör man av de erfarenheter som  
fås under en sådan här resa? Av de bilder 
och den kunskap man nu har? Av all 
tacksamhet och allt hopp vi mött? 
Jag tror att det enda man kan göra är 
att låta det sjunka djupt in i hjärtat, 
bortom de stora känslorna, och låta det 
få förändra en till att leva på ett annat 
sätt än tidigare. Det är i alla fall en bön 
som jag tror att vi är många som bär 
efter denna fantastiska resa.

Resan på sociala medier
För er som vill läsa mer om resan och 
även se fler bilder kan jag rekommen-
dera att kika in på nämnda artisters Fa-
cebooksidor. Där finns mängder av in-
lägg och ögonblicksskildringar. Info 
finns även under taggarna #blifadder 
och #compassionse 

Faktaruta Compassion

Compassion grundades 1952 efter Korea-
kriget. Arbetet sker i dag i 26 länder och 
hjälper varje vecka ca 1,4 miljoner barn. 

Compassions uppdrag är att befria barn ur 
fattigdom i Jesu namn.

Läs mer på www.compassion.se

Text: Mia Runeson 
Foto: Clas Vårdstedt, Leif Ingvald Skaug

För Compassion är den blå rutan en bild av 
det här bibelordet och en ständig påmin-
nelse om att ”lämna kvar en bit av hörnet 

till de som 
inget har”.  
Det påmin-
ner om vilka 
vi är och om 
vårt uppdrag 
som föresprå-
kare för barn i 
fattig dom och 
att vi alltid 
måste ge av 
det vi har till 
de fattiga.
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Aktuell med den tredje live-skivan 
som fångar lovsångstonen från 
New Wine är Alfred Nygren i 
sitt livs form. En driven pastor i 
Salem kyrkan, Vargön, som snart 
styr flyttlasset mot huvudstaden. 
Skulle han vara okänd för läsaren 
av Lovsång börjar vi från början:

Vem är Alfred Nygren?
Jag är en 3-barnsfar, gift med min fru  
Helen och bosatt i Vargön. Jag är 30  
somrar ung och för tillfället har jag den 
stora förmånen att få vara pastor i 
Salem kyrkan i Vargön. Efter årsskiftet 
ger vi oss ut på nya äventyr och styr flytt-
lasset mot Stockholm där jag kommer 
att bli en del av arbetet i Citykyrkan.  
Jag har lett lovsång sedan jag var 13-14 
år.
Berätta kort om New Wine – vad är 
New Wine, vad gör New Wine?
New Wine är ett nätverk som vill finnas  
till för att inspirera och utrusta ledare 
och lekmän i lokala församlingen så att  
dom kan få vara med och förvandla sin 
stad med Guds rike. Visionen och led-
ordet är ”local churches, changing na-
tions.” New Wine gör otroligt mycket! 
Varje år så gör vi inspirationshelger i  
mängder av lokala församlingar. Vi vill 
ge som gåva vad vi fått som gåva. 
Vi anordnar också ledarkonferenser 

och sommarkonferenser. Detta för att 
skapa platser där vi först och främst kan 
lovsjunga Gud, möta med Honom samt 
att utmanas av Hans ord och utrustas 
till tjänst. New Wine drivs av en längtan 
efter att få se Guds rike ta mark i lokala  
sammanhang och ytterst sett i vårt land 
på samma sätt som i himlen. Vi vill ver-
ka för församlingar som ser människor 
bli frälsta, upprättade, helare, befriade, 
tända och sända ut i tjänst för att ge vi-
dare det man fått. Vi brinner för att se 
hela församlingen i funktion! Det räck-
er inte med några få superkristna, hela 
Guds folk behövs om Sverige ska nås. 
Varför lägger New Wine så stor vikt 
på lovsången?
En av New Wines främsta värderingar 
är att vi längtar efter Guds närvaro. 
När Mose för sitt samtal med Gud i 2 
mos 33:15-16 så sätter han fingret på 
mycket av det vi längtar efter. ”Om du 
inte själv går med”, sade Mose, ”så låt 
oss få stanna här. Hur skall man kunna 
veta att jag och ditt folk har din gunst 
om inte du går med oss, så att jag och 
ditt folk utmärks framför alla andra 
folk på jorden?” 

Om inte vi är ett folk som har Guds 
närvaro som vårt kännetecken så blir vi 
mest ett gäng tyckare och tänkare, men 
om Gud är med, med sin påtagliga 
manifesterade närvaro, då förändras 

allt! Vår lovsång har alltid sitt första 
syfte i Honom själv. Vi ärar Gud, lyfter 
upp hans namn över oss själva, våra 
omständigheter och vårt land. Vi tackar 
för det han gjort, det han gör och den 
han är. Vi firar frälsningen, nåden, 
befrielsen, vårt saliga hopp, hans God-
het osv. Men lovsång har aldrig varit 
en envägskommunikation. Guds inten-
tion har alltid varit att bo bland sitt 
folk. När vi tillber så tronar Herren på 
vår lovsång. Hans regerande i himlen 
speglas och reproduceras på jorden och 
vi får ana hur Hans agenda och vilja 
börjar ske. Kort sagt. Vi värderar lov-
sången så otroligt högt för att den ärar 
Gud och banar väg för Hans rike. 
Detta är tredje skivan från New Wine 
Sverige. Berätta om nya skivan.
Vi är så taggade och förväntansfulla 
över att få dela denna skiva med er! 
Den spelades in på New Wines som-
markonferens i Vänersborg i slutet av 
juni. Jag har med mig ett fantastiskt 
gäng lovsångare och musiker som verk-
ligen har investerat sina hjärtan i detta 
projekt. Min stora glädje i år är att 
få välkomna Elin Sydhage. Jag träffade 
Elin för första gången för 2 år sedan på 
New Wines sommarkonferens i Örn-
sköldsvik och blev helt tagen av hennes 
lovsångshjärta och tjänst. Det känns så 
kul att få presentera henne för er som 

har lyssnat på och uppskattat dom tidi-
gare skivorna. Vårt fokus har alltid va-
rit själva konferensen. Vår övertygelse 
är att om vi gör en bra konferens där 
människor får möta Gud, där Hans 
närvaro får stå i första rummet. Där Jesus 
får vara i centrum och där himlen får 
möta jorden, då blir också skivan bra. 
Den blir som en förlängning av det som 
Gud gjorde på konferensen. Det är i 
alla fall vår förhoppning och bön. Jag 
är också väldigt glad över att den emi-
nente Johannes Häger är med i båten 
på detta projekt. Han är en väldigt 
duktig musiker och producent som 
hjälper oss att förvalta allt på bästa sätt.
Har du någon favoritsång på skivan? 
Varför?
Jag ser himlen är absolut min favorit. 
Jag hörde sången på engelska för första 
gången för ett par år sedan och blev 
gripen av att den är så präglad av en 
längtan efter mer. Det finns något 
profetiskt över sången, «Förlös din 
närvaro bland oss - Guds rike kom!». 
Det är min bön, min längtan och min 
passion. Att du skulle få möta Honom 
när du lyssnar på skivan och tillåter dig 
själv att dras med i lovsångerna. Att vi 
skulle få ana hans härlighet och helig-
het, för vi behöver ett nytt möte med 
Jesus. Allt handlar om Jesus!

 

Vi längtar 
efter Guds 
närvaro

Foto: Peter Wahlström samt omslagsbilden sid 1

NYH
ET!
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I slutet av augusti startade den 
nya lovsångslinjen på Dalkarlså 
Folkhögskola. Kursföreståndare 
är den välmeriterade låtskrivaren 
och lovsångsledaren Bo Järpehag.  
Vi växlade några ord med honom 
om kursen och om hans roll där.

Berätta kort om linjen, dess bakgrund 
och målsättning.
– Lovsångslinjen är en ettårig kurs som 
hålls i den fina herrgårdsmiljön på Dal-
karlså folkhögskola utanför Umeå.  
Målsättningen är att utrusta och utveck-
la sångare och musiker för kreativ och 
betjänande lovsångstjänst i Guds rike. 

– Deltagarna studerar på heltid och 
är berättigade till statligt studiemedel. 
Kursen innefattar också regelbundna 
besök i olika församlingar där klassen 
leder lovsång i olika typer av gudstjäns-
ter och samlingar.
Vi känner dig främst som låtskrivare 
och lovsångsledare. Varför tackade du 
ja till detta uppdrag?
– Jag har under många år haft lovsångs-
helger och seminarier på olika platser i 
Sverige och övriga Norden. Utifrån den 
erfarenhet jag och de andra lärarna har 
är det fantastiskt att få inspirera sångare 
och musiker till både musikalisk utveck-
ling och kreativitet och samtidigt till 
andlig fördjupning. När jag fick frågan 
att leda en sådan här utbildning kändes 
det så naturligt och fött av Gud!

Riskerar inte en utbildning som denna 
att nischa, till och med att begränsa 
Kyrkans musik till ett uttryck?
– Lovsångslinjen bejakar den stora 
Lovsångsrörelse som idag sveper över 
hela jorden och berör olika kyrkor och 
sammanhang. Den vill bidra till att da-
gens moderna lovsång är äkta och fylld 
av Guds Andes liv. Den kopplar också 
tillbaka med allt det dyrbara som Gud 
gett oss genom historien och kan där-
med ge sångare och musiker starka 
byggstenar som går djupare än bara de 
senaste uttrycken. Vi vill vara moderna 
och nyskapande men också bidra till 
kännedom och uppskattning av Guds 
stora församlings sång genom tider-
na. Det känns väldigt spännande och 
roligt!
Vem ska söka denna utbildning? 
Varför ska man söka? 
– Sångare och musiker som längtar ef-
ter att utveckla sina talanger och gåvor 
och samtidigt vill växa i sin relation 
med Gud. Jag tror Gud kallar på sång-
are och musiker, de har en viktig upp-
gift i Guds rike. De behöver uppmunt-
ran, utbildning och fördjupning

Lovsång är inte heller någon intro-
vert subkultur frikopplad från allt an-
nat härligt som Gud gör i sin försam-
ling. Det är en viktig del i Hans stora 
verk, där Gud ska bli älskad och ärad 
och där evangelium ska nå varje dyrbar 
människa på vår jord. Jag är så glad 
och tacksam att få arbeta med något så 
roligt och viktigt!

Lovsång 
är inte en 
introvert 
subkultur
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vist att låta flera sånger med samma 
tema sätta riktningen.

Kallades trots brister (v.11)
Mose blir också en i raden av bibliska 
exempel på människor som, trots sina 
brister, kallades och användes av Gud. 
Mose hade mördat, flytt och gömt sig 
och i hans fråga ”vem är jag (att använ-
das av Gud)?”(v.11), kan man bara ana 
djupet av hans vånda. Även du som 
ledd lovsångare kallas trots dina brister. 
Och en ledare som med jämna mellan-
rum ställer sig själv och Gud frågan 
”Vem är jag att göra detta?!” har fram-
tiden för sig!
Modellerar vi en allt för entydig bild av 
hur en lovsångsledare ska vara och göra 
riskerar vi att kväva den mångfald som 
Gud skapat och vill generera. Världen 
behöver inte en till Matt Redman eller 

en till Misty Edwards. Bättre upp vore 
om Ulla i Partille eller Jonas i Luleå 
satte sig på sängkanten och viskade: 
”Jag är Herrens tjänare, må det ske 
med mig som Du sagt och vill!” Ledda 
lovsångare, barfota på helig mark. 

 

Fortsätter från sidan 12

Sånger för reSan

 

www.davidmedia.se

av och med robert eriksson och Paul Biktor Börjesson
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JUBLA I HERREN 
EN KOMPLETT LOVSÅNGSRESURS

Innehåller bl.a. Tusen skäl, Jesus är i centrum, Segerns krona, 
Oändlig nåd (Min frälsare har dött för mig),  

Till Guds källa, Lammets sång, Hymn för sökare, Vår Fader

Handla på www.davidmedia.se eller i din lokala butik
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