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Till hans namn
ska folken sätta
sitt hopp
av Gemenskap
Nu kommer den femte skivan i lovsångsserien
Gemenskap.
Denna gång är det David Castañeda, Eric Liljero,
samt makarna David och Emily Åhlén som kommer
tillsammans i enkel, jordnära lovsång.
Alla fyra sätter sin personliga prägel på sångerna och
berikar skivan med variation.
Bland sångerna finns bl a den svenska översättningen Vår Gud; en efterlängtad inspelning av Chris
Tomlin’s Our God, som var en av de mest spelade
lovsångerna under 2011. Svenske Jonas Myrin har varit med och skrivit sången och tillsammans med Eric Liljero
översatt den till svenska.
Skivan innehåller även helt nyskrivna lovsånger av de medverkande, samt välkända lovsånger i nya arrangemang.
I kontrast till sina föregångare är denna Gemenskapsskiva mer variationsrik, men har samma varma atmosfär.
– Det är en förmån att samlas med dessa fantastiska och begåvade lovsångare. Jag vet att vi alla har samma längtan att
ära Gud med det vi har och vi hoppas att skivan får vara med att uppmuntra andra att själva gå in i sann tillbedjan, säger
David Castañeda, som förutom att medverka på skivan även producerar.
Skivan är den femte i lovsångsserien Gemenskap. En lovsångsserie med fokus på avskalad lovsång från den lilla
gruppen. Skivorna används ofta i bönegrupper, personliga andakter och mindre sammanhang som ”lovsångsledare”, men inspirerar även större sammanhang.
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Medverkande:
David Castañeda
David har sina rötter i den skandinaviska rocken och till vardags leder lovsången i
Hope Church i Märsta. Efter lovsångsalbumet En sann verklighet som släpptes 2010
är han aktuell med en något stillsammare skiva, där han sjunger och spelar elgitarr.
Tillsammans med sina vänner bjuder han på en rad lovsånger, som såväl passar till
bönegrupp som större sammanhang.

Eric Liljero
Eric bidrar med både sång och inlevelsefullt pianospel. Han är en kompetent musiker
med förflutet som sångare/keyboardist i BlueEyesSoul och kompmusiker till Carola.
Numera är han lovsångsledare och en av pastorerna i Hillsong Church Stockholm, och
medverkar regelbundet på Hillsongs globala lovsångsskivor och turneér.

Emily Åhlén
Emily har tillsammans med maken David spelat in flera skivor tillsammans med Eldkollektivet, som de även har skrivit sånger till. Hon har även medverkat på skivor av
Namur och Ingemar Olsson. På skivan bidrar hon med sin vackra sång.

David Åhlén
David, som sjunger och spelar akustisk gitarr på skivan, har tidigare varit involverad i
Eldkollektivet och drivit postrock/elektronika-bandet Namur. 2009 släpptes soloskivan
We Sprout in Thy Soil, som fångade lyssnare långt utanför kyrkans väggar. David arbetar som lovsångsledare i Vineyard Söder och i Stockholms bönehus.
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