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LEDARE

EN USA-RESA I MARS efter-
lämnade många starka intryck.  
Besökte bl.a. tre församlingar, på 
ett sätt så olika, och ändå har de 
så mycket gemensamt. Det gäl-
ler inte minst lovsången som är 
helt central för alla tre samman-
hangen.

JESUS CULTURE, SACRAMENTO 
firade 6-månadersjubileum 
samma dag jag besökte den för-
sta av dagens två gudstjänster. 
Församlingen är nära kopplad till 
Bethel, Redding och består redan 
av ca 600 personer. Lovsången, 

med Kim Walker och Chris Qui-
lala i spetsen, har fått ett globalt 
genomslag och pastorn Banning 
Liebster är en dynamisk ledare 
som många ser upp till. Banning 
ledde ungdomsarbetet i Bethel 
och 1999 startade ungdomarna 
en konferens som fick namnet 
Jesus Culture. Målsättning var 
att ”betjäna kristna församlingar 
och leda ungdomar till radikala 
Gudsmöten”.  Idag anordnar man 
Jesus Culture-konferenser runt 
om i USA samt i England och 
Australien. 

Varje församlings största 
kallelse är tillbedjan

Fortsätter på sidan 23
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Darlene Zschech - In Jesus’ Name

Jonathan & Melissa  
Helser - On The Shores

Rend Collective -  
Campfire

The Brilliance - Brother

Martin Smith - 
Back to the start

WorshipMob – 
Carry the fire

Fernando Ortega –  
The Ultimate Collection

Text: Lars Petersson 
Foto: Pressbild Jesus Culture 
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”Bara Jesus” är resultatet av 
kreativitet och gudslängtan i 
stugor och församlingar runt 
om i Sverige. En skiva som tar 
pulsen på svensk pingströrelse 
2015. 

Man beskriver det som en ny 
”låtskrivarkultur”, en längtan att 
fånga den unika ton som finns i 
varje församling. Och det är en 
identitetsfråga, menar Bo-Göran 
Leckström, vice föreståndare i 
Pingstkyrkan Jönköping och en 
av initiativtagarna till projektet 
att hitta nya församlingssånger 
sprungna ur svensk pingströrelse.

– När Gud gör något i en för-
samlings liv och i vårt eget liv så 
tar det sig konkreta uttryck. Mu-
sik kan formas utifrån det skede 
man står i, och den här visionen 
att lyfta fram ny musik har fun-
nits länge. Musiken har alltid varit 
en bärande del av pingstför-
samlingarnas identitet, men det 
mesta av den nya musiken under 
senare år har inte kommit från 
oss själva, från vår egen rörelse, 
säger Bo-Göran.

Projektet #nymusikipingst
Ja samtalet har förts under lång 
tid mellan pastorer och mu-
sikledare inom pingströrelsen: 
Hur kan vi ta musiken ett steg 
vidare? Bo-Göran kom att prata 
med Eric Liljero, pastor och mu-
siker i Hillsong Church Stock-
holm. Tillsammans med Samuel 
Hector, musikpastor i Filadelfia 
Stockholm, formade de en pro-
jektgrupp och bad Ida Möller, 
låtskrivare och lovsångsledare i 
Hillsong, att bli projektledare.

Utmaningen gick ut för ungefär 
ett år sedan – skriv sånger på 

”Vi behöver 
fånga den unika 
ton som finns i 
varje församling”

svenska, utgå från ett bibelsam-
manhang, ha ett tydligt fokus 
på Gud/Jesus/den Helige Ande. 
Man ställde också krav på att 
sången skulle fungera i både små 
och stora sammanhang, både till 
gitarr och med fullt komp, samt 
att texten skulle vara teologiskt 
hållbar. 

Gensvaret ute i landet blev 
enormt. Förutom resultatet från 
en låtskrivarhelg med speciellt in-
bjudna kom hundratals sånger in 
till projektet. Ambitionen var att 
skapa något av en folkrörelse när 
det gäller att skriva nya svenska 
sånger, men också att synliggöra 
det som redan finns.

Islossning i stugorna
– Mycket av de sånger som kom 
in var nog material som folk satt 
på redan. Det kändes nästan som 
en slags islossning, säger Bo-
Göran.

Skivan ”Bara Jesus” ges ut 
den 20 april men redan på mu-
sikledarkonferensen MÖT i mars 
släpptes noterna så Bo-Göran 
hoppas och tror att sångerna 
redan har börjat spridas.

– Det är ju vår längtan och 
önskan. Vi har inte bestämt vad 
nästa steg blir efter den här ski-
van men vi hoppas ju att rörelsen 
ska vara igång nu. Vi vill fortsätta 
hitta vägar att nätverka med var-
andra, skriva ny musik och hjälpa 
församlingar att leva i den här 
processen, säger Bo-Göran.

Just nätverkandet är en viktig 
del i projektet. Utomlands har co-
writing varit vanligt sedan länge 
men bland kristna kompositörer 
här i Sverige är det ännu ganska 
oprövat. På ”Bara Jesus” är de 
allra flesta sångerna samskrivna. 

Text: Gabriella Mellergårdh 
Foto: Joel Landén
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Jag hoppas verkligen att det här 
ska trigga fler ute i församlingarna 

att komma igång och skriva.

Valet att bjuda in till en låtskri-
varhelg var ytterst medvetet och 
något som tilltalade Sarah Lund-
bäck Bell, som varit med och 
skrivit två sånger på skivan. Hon 
har arbetat som låtskrivare un-
der 10 års tid och skrivit låtar till 
artister som Petra Marklund/Sep-
tember, Erik Saade och Girls Ge-
neration (Asiens största tjejband) 
men just nu har hon kommit in på 
ALT Akademin för Ledarskap och 
Teologi och studerar heltid där 
sedan i höstas.

 
Co-writing ger ett unikt flöde
– Co-writing är en fantastisk form 
av musikskapande. Visst kan 
det vara nervöst om man inte 
har gjort det tidigare och det är 
människor du inte känner, men 
man lär sig vansinnigt mycket, 
säger Sarah.

Co-writing handlar mycket om 
dynamik, menar hon. Man får lära 
sig att ta vara 
på energin 
som uppstår 
i mötet mel-
lan människor 
och idéer. 
Och man får lära sig ödmjukhet, 
att våga släppa sin idé även om 
man tycker att den är bäst.

– För om du pressar din idé för 
hårt förstör du dynamiken i rum-
met. Det flöde som kan uppstå 
genom co-writing är väldigt spe-
ciellt. Dels så lär du dig så mycket 
om dig själv som låtskrivare i en 
co-writing process och du får 
inspiration från andra som blir 
helt annan än om du sitter själv 
och skriver. I detta sammanhang, 
där låtskrivarna har förberett sig i 
bön, innan dom kom tillsammans 
och har en stor förväntan på Gud, 

är det klart att det blir en annan 
atmosfär som också förlöser 
idéer som är fantastiska, säger 
Sarah.

Tommy Sjöström, lovsångsle-
dare i Connect Church Göteborg, 
ser också stora fördelar med co-

writing.
– Jag fick 

frågan om 
jag ville följa 
med på de 
här låtskrivar-

dagarna i Stockholm i höstas och 
det var väldigt givande. Man kas-
tades in i nya konstellationer och 
fick skriva musik med helt nya 
människor, säger Tommy.

Våga testa obekväma  
samarbeten
Sedan några år tillbaka har han 
mer och mer försökt skriva musik 
med andra.

– Jag tror att man kan nå en 
gräns ibland som låtskrivare om 
man bara skriver själv. Man ham-
nar lätt i sina vanliga diken och 
därför är det superviktigt att få 

nya infallsvinklar och feedback 
från andra.

Tommy ser också fördelar med 
att koppla ihop sig med låtskri-
vare som kompletterar dig själv.

– Jag har försökt vara lite stra-
tegisk och välja samarbeten som 
kanske kan vara lite obekväma, 
människor som tänker annor-
lunda. Det är viktigt att svälja sin 
stolthet och slipas av deras kritik, 
säger Tommy. 

Perspektivet att man faktiskt i 
yttersta mening skriver sånger på 
uppdrag av Gud gör det också 
självklart att man måste vara mer 
öppen och lyhörd för andra, me-
nar Tommy.

– De här sångerna är Guds, de 
är församlingens sånger. Jag kan 
inte se det som min egen baby, 
jag måste våga släppa in andra, 
till exempel för att granska texten 
så att den stämmer med Bibeln, 
säger Tommy.

Tror på en ny låtskrivarkultur
Två pastorer, Andreas Nielsen och 
Sam Wohlin, har arbetat specifikt 

med granskning av alla de inläm-
nade texterna ur ett teologiskt 
perspektiv.

– Det tycker jag är supervik-
tigt och jättebra. Tänker man på 
hur vi har det i vår kyrka är det 
många nya besökare som kom-
mer varje söndag. Ofta klingar 
sångerna kvar i minnet, kanske 
hela textrader, och därför är det 
så superviktigt att det faktiskt 
är Guds ord vi sjunger, säger 
Tommy.

Han hoppas att arbetet som 
gjorts, både med skivan i sig 
men också med hela projektet 
som involverat så många, ska 
leda till ett fortsatt musikska-
pande.

– Det kommer alltid att finnas 
ett behov av ny musik. I nära re-
lation med Gud, som de kreativa 
personer vi är, är det omöjligt 
att inte få nya idéer, drömmar 
och sånger av Gud. Jag hoppas 
verkligen att det här ska trigga 
fler ute i församlingarna att 
komma igång och skriva, säger 
Tommy. n

FAKTA: Sarah Lundbäck Bell
ÅLDER: 45
BOR: Alingsås
FAMILJ: Maken Hayden 
och sönerna John, Tom och Robin – också kända som pojkbandet JTR som gick till final i årets Melodifestival.
GÖR: Jobbar som låtskri-vare sedan 10 år tillbaka och driver ett förlag med 23 låtskrivare tillsam-mans med sin man. Studerar på ALT.PÅ SKIVAN: Har skrivit ”Bara Jesus” (med Samuel Hector och Bengt Johansson) samt ”Vid foten av ditt kors” (med Wilhelm Svensson och Linda Sandgren).VISION FÖR SKIVAN: Att det skapas en mer enad front i lovsången. ”Det är något fantastiskt att stå tillsammans och prokla-mera Jesus som segrare”.

FAKTA: Tommy Sjöström

ÅLDER: 30
BOR: Göteborg

FAMILJ: Frun Jennie, två 

söner, Emilian och Elliot

GÖR: Arbetar som 
ljudproducent med bl.a. 

radio- och tv-reklam. 

Lovsångsledare i Con-

nect Church Göteborg.

PÅ SKIVAN: ”Låt dju-

pen sjunga ut”, ”Du mitt hopp” (med 

Armando Sanchez och Ida möller), 

”Låt elden brinna” (med Eric Liljero, 

Vilhjálmur Karlson och Linda Sandgren) 

samt ”Vår Gud” (med Eric Liljero, Linda 

Sandgren och Andreas Nielsen).

VISION FÖR SKIVAN: Att fler skivor 

kommer att ges ut och att fler kommer 

att skriva nya sånger.

FAKTA: Bo-Göran Leckström

ÅLDER: 43
BOR: Huskvarna

FAMILJ: Fru och fyra 

barn
GÖR: Vice förestån-

dare i Pingstkyrkan 

Jönköping med 
ansvar för försam-
lingens sång och 
musik.
PÅ SKIVAN: En av 
initiativtagarna till 
projektet tillsammans 

med Eric Liljero, Samuel Hector 

och Ida Möller.

VISION FÖR SKIVAN: Att en ny 

folkrörelse av musikskapande ska 

väckas i landets pingstförsamlingar.
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När vi är trygga i vilka vi är, 
vad vi gör, är medvetna om vår 
stående inbjudan att dansa till 
Guds ära – och vi är beredda 
att ge honom äran tillbaka, då 
har Gud berört vår karaktär. 
Gud har visioner för oss. Vi har 
möjlighet att få reflektera vem 
han är, beröra hjärtan och för-
medla en glimt av himlen, en 
försmak av evigheten.

Vision 
Ordet vision betyder syn,  
uppenbarelse, framtidssyn och är 
ett populärt ord att använda. Det 
finns t.ex. med i företagsnamn 
inom de mest skilda branscher 
så som t.ex. frisörsalonger, fast-
ighetsförmedlingar, fartygstrafik, 
psykoterapi och flugfiske. Man vill 
visa att det finns visioner. Ordet 
förmedlar hopp och kreativitet 
för mig så det är inte konstigt alls. 
Vi kristna har verkligen något att 
få visioner om och förmedla. 

När visionen är klar
Min kära svägerska hade en dröm 
om att någon gång prova att 
surfa. Längtan väcktes under en 
resa med familjen i tonåren. När 
hon i vuxen ålder återvände till 
den fantastiska stranden i Kali-
fornien tog hon chansen. Att det 
hade förflutit 22 år, att hon blivit 
vuxen, hunnit gifta sig och få två 
barn, det var inga hinder. Hennes 
vision var klar, hon gjorde det, 
och hon älskade det.

Att stå beredd med surfing-
brädan  
Vi behöver vara beredda och 
så behöver vi våga, både i vår 
tillbedjan och i livet i stort. Vår 
pastor har delat en bild av att 

Dans i tillbedjan  
- att återerövra  
det naturliga  
Del 2 - vision
Text: Tove Liljedahl 
Foto: Helena Blanco

FAKTA: Tove Liljedahl 
 

Tove är utbildad danspedagog, frilansande dansare, 

konsulent i Studieförbundet Bilda. Boende i Sunds-

vall med sin man och två söner. Tove är även verk-

sam i styrelsen för Psalto – Kristna Dansgemenska-

pen i Sverige, ett nationellt nätverk för dans till Guds 

ära, oavsett nivå. Psalto är en del av International 

Christian Dance Fellowship, www.icdf.com



Det finns ingen anledning att be 
om ursäkt för sig i detta med att 
använda kroppen i sin tillbedjan. 

11

stå med just surfbrädan beredd i 
väntan på en våg. Väntetiden på 
en bra våg är betydligt längre än 
surftiden med vågen. Och att vi 
på samma sätt kan göra oss redo, 
be och invänta den Helige Ande. 
Så när vågen, tillfället, kommer 
så är vi beredda med surfbrädan 
under armen och kan surfa. Detta 
kan t.ex. gälla att dela livet med 
en medmänniska med hopp från 
Gud, eller att hjälpa en medmän-
niska på något annat sätt. Det 
kan också innebära att använda 
hela kroppen i tillbedjan när den 
Helige Ande leder dig. Stanna 
gärna upp och fundera över om 
det är något som du vill göra dig 
beredd inför. 

En vision jag har är att vi tränar 
upp vårt ”kroppsgehör”. Så att 

10

vi känner/hör när det är dags att 
”lägga i surfbrädan” och börja 
dansa till den musik som spelas.

Dans och musik får oss att må bra 
Dans har visat sig minska rörel-
sesmärta, förbygga depressioner 
och öka livsenergin! Musikens för-
måga att bidra med sinnestäm-
ningar av olika slag, det känner 
många till. Rytmen kan få igång 
oss på några sekunder. Kombina-
tionen dans och musik är enormt 
lyckad! Särskilt i gemenskap med 
andra. Låt oss tänka SMD, sång-
musik-dans, vårt ”ngoma”.

Att tänka Jisste istället för Jante
Kroppskännedomen påverkar 
kroppsuppfattningen och detta 
påverkar självkänslan. En god 
kroppskännedom och en positiv 
kroppsuppfattning ger en god 
självkänsla. Det behöver vi mer 
av. Det är dags att göra upp med 
Jante-lagen en gång för alla. 

Istället för Jante – inte ska 
väl jag. Tänk istället: Jisste - Jo 
det ska jag väl visst det! Varför 

skämmas? Vi är högt älskade 
och guld värda. Vi kan visa och 
uttrycka våra tankar och känslor 
med hela vår kropp. Det finns 
ingen anledning att be om ursäkt 
för sig i detta med att använda 
kroppen i sin tillbedjan. Och 
kraften i att uppmuntra andra till 
frimodighet kan leda till mycket 
gott. Och kom ihåg - det är aldrig 
försent! ”Skapa i mig, Gud, ett 
rent hjärta och ge mig på nytt en 
frimodig ande.” Psalm 51:12

FaR recept – vi har fått det
Idag kan man få rörelse på recept 
från läkare. Det kallas FaR, indi-
vidanpassad fysisk aktivitet på 
recept och det ges allt oftare. Det 
har stark genomslagskraft. Kultur 
på recept är på ingång eftersom 
det är hälsofrämjande, har man 
insett nu. Vissa dansskolor startar 
”måbra-
dans” för alla 
åldrar för att 
understryka 
rörelseglädje 
och icke-
prestation.  

Att tillbe vår Far på ett levande 
sätt – genom att göra det natur-
liga och använda hela vår kropp i 
tillbedjan, så får vi allt detta sam-
tidigt! Vi har fått receptet av vår 
käre Far! Han uppmanar ju oss att 
även dansa till hans ära. ”Må de 
lova hans namn under dans, till 
puka och harpa må de lovsjunga 
honom.” Psalm 149:3

Förebilder och upplevelser
När vi ser något som fascinerar 
oss så öppnas våra perspektiv.  
Så var det för mig att delta under 
en vecka i Laxå, Kreativ Mission, 
att se och träffa kristna dansare 

och professionella danskom-
panier från övriga världen på 
ArtReach i Texas och att ta del av 
de fantastiska lärarna under kon-
ferensen i Skottland med Interna-
tional Christian Dance Fellowship. 

Ad Deum är ett professionellt 
danskompani under ledning av 
koreografen Randall Flinn och de 
har sin bas i Houston, Texas. De 
ägnar sina liv åt att träna upp och 
öva på sina instrument - krop-
pen, att lära in nya koreografier 
och framföra dem inför ny publik. 
Allt till Guds ära, vilket även Ad 
Deum betyder. De tar sig an nya 
teman och förmedlar, precis som 
musikkonserter och teaterupp-
sättningar gör. 

Dans måste upplevas, men det 
är väl värt att orda om - så att fler 
får veta mer. Att jag fick veta om 
att dessa träningsveckor och kon-

ferenser finns 
har gett mig 
nya visioner. 
”Predika alltid 
evangelium, 
och om nöd-
vändigt an-

vänd ord.” Fransiskus av Assissi.

Jag har en också en större  
vision…
...om att Guds folk kommer allt 
mer i rörelse - väl medvetna om 
dansens ursprungliga syfte.

”Dance is a donkey, not to 
receive praise, but to carry the 
King!” Michelle Leaney, Hillsong.

Låt oss våga möjliggöra dans, 
så att vi vågar ta upp surfing-
brädan, öva vårt kroppsgehör 
och tänka Jisste. Det kan beröra 
hjärtan och ge en smak av evig-
heten. Och du - det är Fars eget 
recept. n
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Har din församling en 
CCLI-licens?
Datalagra, projicera och skriv ut sångtexter 
lagligt i församlingens verksamhet  
– med CCLI:s Årslicens.

Projicera sångtexter lagligt under 
konferens/läger/festival  
– med CCLI:s Evenemangslicens.

Välkommen att höra av dig:  
090-190 110, info@ccli.se

Ansök om licens på:  
www.ccli.se

När GUD är viktigast! Ansök till läsår 15/16 NU!  

4 mil norr om Umeå - dalkarlsa.nu

Mike Pilavachi  
ser fram emot  
Lovsång 2015
Text: Mia Runeson 
Foto: Pressbilder

Församlingsledaren och predikanten Mike 
Pilavachi är mannen som fostrat både Matt 
Redman, Tim Hughes och Ben Cantelon. 
Han är en viktig röst i den nutida lovsångs-
rörelsen men hans förkunnelse har aldrig 
bara handlat om lovsång och tillbedjan - 
den handlar om Jesus! 
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Foto: Andreas Joakimson

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

Mike Pilavachi är verksam inom 
den anglikanska kyrkan i England 
och leder ungdomsrörelsen Soul 
Survivor som varje år samlar 
tusentals ungdomar för lärjunga-
träning. Han leder även en lokal 
församling med samma namn i 
Watford, nordväst om London. 

Mike Pilavachi kommer till kon-
ferensen Lovsång 15 den 9-11 ok-
tober i Kungsportsskyrkan, Hus-
kvarna. Vi ställde några frågor till 
honom inför hans besök och det 
här är hans inspirerande svar! 

Vad är det som du längtar efter, 
vad ligger på ditt hjärta, nu?
- Jag längtar efter att människor 
ska möta Jesus och lära känna 
Honom, och efter att kyrkan ska 
utrustas för att kunna vittna i den 
helige Andes kraft. Jag vill att in-
divider inte bara ska känna Jesus 
utan även bli Hans lärjungar. I da-
gens kultur har vi blivit så konsu-
mistiska att vi kan konsumera en 
religion i tre månader för att sen 
”flyta vidare” till något annat som 
kan ge oss någon form av säker-
het och frid. Jag längtar efter att 
människor ska lära känna Jesus 
och bli helt och fullt förändrade 
på djupet av Hans förbund med 

oss så att de följer Honom för 
resten av sina liv. 

Vad sker i din tjänst nu?
- Som pastor i en lokal församling 
i Watford fokuserar min kyrka 
på två saker just nu. För det för-
sta jobbar vi passionerat med 
att återuppbygga en känsla av 
”hemma”. Både i våra byggnader 
men även i våra relationer till 
varandra. Vi längtar efter att få 
inbjuda andra till en gemenskap 
som gestaltar ett ”hemma” för att 
vår familj ska växa. För det andra, 
i en starkt individualistisk tid så 
längtar vi efter att få skapa en 
älskande, ärlig, ansvarstagande 
och autentisk gemenskap inom 
ramen för kyrkan. Som församling 
vill vi följas åt genom livets olika 
tider och skeenden, genom livets 
ljusa och mörka dagar, och dela 
både glädje och sorg - såsom en 
familj. 

Vad tänker du inför ditt besök på 
konferensen Lovsång i höst?
- Varje gång jag har besökt 
Sverige tidigare har jag kommit 
härifrån uppmuntrad av mötet 
med en kärleksfull kyrka och av 
naturen i ert vackra land. Jag ser 
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Vad gör  
dui höst?

Längtar  du efter att  använda din 
musikaliska gåva för att tjäna Gud?  

Vill du lära dig mer om vad ett  
liv i tillbedjan handlar om?

Vi har två linjer som riktar  
sig till Dig som leder lovsång.

Bibelskola Livskraft -  
Lovsångsledarinriktning 
www.tmu.org

Bibel och efterföljelse -  
Lovsångsprofil 

www.liljeholmen.nu

Fortsättning från sidan 14

Att tillbedjan är till Jesus, för  
Jesus, om Jesus, i Jesus och 

genom Jesus till Fadern. 

väldigt mycket fram emot att få 
tillbe med er igen och dela er ge-
menskap under några dagar. Jag 
vet att när jag kommer hem igen 
så kommer jag att ha tagit emot 
långt mycket mer än vad jag har 
kunnat att ge. 

Vad anser du är det mest vik-
tiga, det men aldrig får glömma 
och alltid ska komma ihåg, i en 
tillbedjande gemenskap? 
- Att tillbedjan är till Jesus, för Je-
sus, om Jesus, i Jesus och genom 
Jesus till Fadern. Med andra ord: 
det handlar helt och hållet om 
Jesus. Det är en ständig kamp att 
förhindra oss själva från att göra 
tillbedjan till något vi konsumerar. 
Åtminstone finner jag det svårt i 
mitt liv och jag ser även många 
vänner som kämpar med detsam-
ma. Det är avgörande att komma 
tillbaka till hjärtat av lovsång och 
tillbedjan, och att omvända oss 
från att det 
skulle handla 
om ett sätt 
att evangeli-
sera som ska 
göra kyrkan 
lycklig. Med 
detta sagt, närhelst det är/blir 
sann tillbedjan med Jesus i centr-
um, blir det evangeliserande och 
kyrkan blir väldigt, väldigt lycklig!

Vad minns du från ditt förra be-
sök på Konferensen Lovsång 07,  
i St Klara kyrka, Stockholm?
- Jag älskade att få se en tradi-
tionell kyrkobyggnad full med 
människor som firade tillsam-
mans, som betjänade varandra 
och som mötte Jesus tillsam-
mans. Det kändes friskt och äkta 
och så fullt av Jesus. Eftersom jag 

själv är en anglikan så antar jag 
att jag på ett speciellt sätt gläds 
över att se traditionella kyrko-
byggnader, där män och kvinnor 
har tillbett i hundratals, kanske 
tusentals år, åter igen ljuda av 
lovsång till Gud.

 
Vilka så kallade treats förväntar 
du dig när du kommer till Sve-
rige i Oktober? 
- Jag förväntar mig ett smör-
gåsbord till frukost, köttbullar till 
lunch, en tur till Ikea på eftermid-

dagen och 
den senaste 
modellen av 
Volvo som 
gåva : )! 
Skämt åsido, 
jag förväntar 

mig att Jesus ska överraska oss. 
Både i hur han möter oss men 
också genom vad han kommer 
att göra. Vi kan helt och fullt 
instämma i Mike Pilavatchis för-
väntan inför LOVSÅNG 15 och vi 
hoppas att vi är många som möts 
med denna förväntan i Huskvarna 
i oktober! Under tre dagar kom-
mer vi på ett särskilt sätt att fästa 
blicken på Jesus och bekänna att 
Han är över allt, över alla, och det 
enda målet för vår tillbedjan! n

Anmälan till konferensen  
LOVSÅNG 15 görs på www.lovsang.se



Fortsätter på nästa sida

Den 13-15 mars var vi på kon-
ferensen MÖT - Musik, Över-
låtelse och Tro i Göteborg ar-
rangerad av Smyrkakyrkan och 
Pingst. I år gästades MÖT av 
svenskättlingen Ben Cantelon 
och Nick Herbert, båda två 
verksamma som lovsångsle-
dare på Worship Central i Lon-
don. Ben har tidigare besökt 
Sverige och konferensen LOV-
SÅNG tillsammans med Mike 
Pilavachi. 

Ben Cantelon och Nick Herbert 
höll i lördagsmorgonens storsam-
ling på MÖT. De skulle ha pratat 
om en sak men upplevde att de 
skulle undervisa om något annat, 
nämligen: ”Konsten att höra Guds 
röst”. Båda inledde med att ut-
trycka sin glädje över att få vara 
del av det som Gud gör i Sverige. 
De upplever att Gud gör någon-
ting nytt här, att det finns en äkta 
hunger och längtan som de ser 
Gud verka genom. Medan Ben 
inledde med att dela allmänt om 
vad Worship Central gör tog se-
dan Nick över och undervisade.

Nick Herbert utgick från versen 
i 1 Kor 14:26: ”..när ni samlas har 
var och en något att bidra med: 

Konsten att 
höra Guds röst
 - undervisning av Nick Herbert från MÖT 15
Text: Mia Runeson 
Foto: Mia Runeson, Marc Gilgen & pressbild 

sång, undervisning, uppenbarelse, 
tungotal eller uttolkning.” Paulus 
undervisar till en församling där 
detta fungerade men där det sak-
nades ordning. Men är det vårt 
problem, frågar Nick? 

- Nej, för oss handlar det mer 
om att förlösa detta, att förlösa 
gåvorna i vår kristna gemenskap. 
Att få det att fungera. Men hur 
gör vi det gällande lovsången, hur 
kan vi växa in i en mer andeledd 
lovsång? 

Vad vill Gud göra?
När Nick tränar lovsångsledare 
brukar han ställa frågan: Vad tror 
ni att Gud vill göra idag? Vad 
säger Han till oss? Nick menar att 
det är lätt att skapa en perfekt 
låtlista, att vara fullt förberedd 
men ändå missa att lyssna in 
Guds ande och kanske mer än så, 
att våga gå på det vi tror att Gud 
säger. Tillbedjan öppnar dörrar 
till Guds godhet och att våga ta 
risker är en av nycklarna till ande-
ledd lovsång, menar Nick,

- Det handlar om hur vi följer 
Gud ”där och då”. Var lydig i stun-
den du leder lovsång. Var lyhörd, 
lyssna in under tiden du leder, 
säger han.

18 19
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JESUS
Ö V E R  A L L T ,  Ö V E R  A L L A

9 - 1 1  O K T O B E R 
Kungsportskyrkan, Huskvarna

M E D V E R K A N D E :

 Mike Pilavachi (UK) 
David André Østby (NO), mfl

En annan nyckel enligt Nick är 
att hjälpa människor genom att  
”ge dem tillstånd” att sjunga ut, 
för annars vågar de kanske inte 
det. Han berättar om ett tillfälle 
då Gud hade sagt till honom att 
det fanns en sång i rummet. Efter 
lång väntan och två försök som 
aldrig ”lyfte” var situationen rik-
tigt obekväm. Men Nick fortsatte 
att vänta. Då upplevde han att 
Gud sa att sången fanns i en sär-
skild del av rummet och att det 
var en kvinna som bar den. När 
Nick sa det framifrån så började 
en kvinna att sjunga ut och nå-
gonting förlöstes i rummet.

Smärta i rummet
En tredje nyckel uppmärksammar 
han med en fråga: 

- Är ni medvetna om hur myck-
et smärta det finns i rummet när 
ni kommer för att leda lovsång? 

Nick berättar om gånger som 
han kommit förberedd för att 
leda lovsång men snabbt märkt 
av att människor i rummet är 
någon annanstans. Frågan är hur 
vi svarar på det? Kör vi på eller 
lyssnar vi in? Nick menar att vi 
behöver ”sätta Gud mitt i” det vi 
ser och känner.

- Om det finns en känsla av 
hopplöshet i rummet - då sjunger 
vi ut om hopp! Eller en känsla 
av misströstan - då sjunger vi ut 
om Guds trofasthet! Vi behöver 
sjunga ut hur Gud ser på situatio-
nerna vi befinner oss i. Om vi gör 
det hjälper vi människor att tillbe 
Gud genom livets alla skeenden.  

Den sista saken som Nick tar 
upp är hur han ser på de männ-
iskor som tjänar tillsammans med 
honom i lovsången. Han vill att 
deras tjänst ska kunna uttryckas 

även på andra sätt än genom 
musiken så att det som de är näst 
bäst på är att be för andra. De 
ska kunna lägga ner sina instru-
ment för att be för andra om det 
behövs.

Våga ta risker
- Lovsångsledning är en tjänst 
i likhet med förbönen och som 
team behöver vi fråga oss hur vi 
kan gensvara på det Gud gör. Vi 
behöver våga ta risker tillsam-
mans. vi behöver lära oss att 
verka i den Helige Ande så att 
vi kan fira gudstjänst ledda av 
Honom. Ibland blir det rörigt och 
till och med fel men när vi vågar 
följa Gud så kan rent guld komma 
ur det, avslutar Nick. 

Efter undervisningen bjöd 
Ben och Nick in till en stund av 
att praktisera det som just hade 
delats, att lyssna in Guds röst 
tillsammans. För det är nog som 
Nick sa, att om vi inte har denna 
kultur i våra församlingar behöver 
vi skapa förutsättningar för att 
den ska växa till. n

Nick Herbert

Ben Cantelon
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Notbok med Erik Tillings samlade sånger
Praktiskt format, ringpärm
och register inkl första raden

Nyhet

Även om det var många unga 
människor i gudstjänsten och ett 
bra tryck i lovsången (med ett 
band som hade alla de moderna 
attributen som tatueringar, möss-
sor och kepsar) så är Jesus Cul-
ture i Sacramento en församling 
som lockar människor av alla 
åldrar. 

FRANKLIN VINEYARD plantera-
des 2002. Församlingen är trots 
detta väsentligt mindre än JC i 
Sacramento.  Man tillhör Vine-
yardrörelsen som startades av 
John Wimber. John var en pionjär, 
inte minst då det gäller förnyel-
sen av hur vi tillber Gud genom 
musik.  Han avsatte rejält med tid 
i gudstjänsterna för lovsång där 
sångerna vävdes ihop och männ-
iskor fick hjälp att ”gå från för-
gården in i det allra heligaste” för 
gudsmöten präglade av intimitet 
och djup för-
undran.  

I Franklin 
Vineyard så 
börjar varje 
gudstjänst 
med en re-
jäl stund av 
lovsång men 
lovsången har 
inget interna-
tionellt genomslag.  Församlingen 
kämpar trofast på med en vision 
för sin stad men gör inget större 
avtryck utanför sin närmiljö

HOUSFIRES ÄR EN GRUPP mu-
siker från Atlanta, Georgia med 
en längtan efter äkta, autentisk 
tillbedjan genom musik. Ledaren 
Pat Barrett drömmer om att göra 
10 inspelningar för att dokumen-
tera lovsång från olika delar av 

världen. 1a skivan spelades ny-
ligen in i Los Angeles och i maj 
åker man till Århus i Danmark och 
lite längre fram till Sydafrika. 

Lovsångskvällen vi besökte i 
Atlanta en vanlig onsdagskväll 
i mars var så fullpackad med 
ungdomar att vi inte ens kom in 
i lokalen utan fick stå i entrén.  
Även om kvällen leddes av ett 
lovsångsband så var interaktio-
nen dynamisk. Sångerna tycktes 
leva sitt eget liv där församlings-
sången ofta överröstade lov-
sångsbandet. Precis som i deras 
programförklaring så kändes det 
äkta och autentiskt, drivet av en 
längtan efter Gud.

OAVSETT VILKET kyrkligt sam-
manhang, samfund, demografi, 
världsdel, stil & stuk – varje kris-
ten församlings största och hög-
sta kallelse är tillbedjan. Eller som 

det står i ka-
tolska kyrkans 
katekes: 

Tillbedjan 
är den grund-
läggande håll-
ningen hos 
en människa 
som inser att 
hon är en ska-
pad varelse. 

Hon prisar Herrens storhet för att 
han har skapat oss och Frälsarens 
allmakt för att han räddar oss 
och befriar oss från det onda. I 
tillbedjan faller människan på knä 
inför ”ärans konung” och stannar 
i vördnadsfull tystnad inför Gud 
”som alltid är större”. När vi tillber 
Gud som är den trefalt helige och 
värd att älskas mer än allt och 
alla, blir vi ödmjuka och våra bö-
ner blir tillitsfulla. n

LEDARE Fortsättning från sidan 3

Sångerna tycktes leva sitt eget liv 
där församlingssången ofta över-
röstade lovsångsbandet. Precis 

som i deras programförklaring så 
kändes det äkta och autentiskt, 
drivet av en längtan efter Gud.
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Följ David Media Music på Spotify 

för den senaste lovsången på  
svenska och engelska!

This Is Jesus Culture

Bryan & Katie Torwalt

Jesus Culture - 
Unstoppable Love

Derek Johnson - 
Real Love


