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En ton från himmelen
GEMENSKAP
Åttonde skivan i lovsångsserien Gemenskap. Denna gång är det Erik Runeson
(”Vi vill ge dig ära”, ”Hjärtats sång”)
som tillsammans med vänner kommer
tillsammans i enkel, jordnära lovsång.
Den uppskattade lovsångsserien Gemenskap utökas nu med ytterligare en
skiva, betitlad ”En ton från himmelen”.
Lovsångsledare på skivan är Erik Runeson, som tidigare medverkat på de
mycket uppskattade skivorna ”Vi vill ge
dig ära” och ”Hjärtats sång”.
Tillsammans med släkt och vänner som
bland annat kusin Andreas och hans fru
Mia Runeson (David Media), och systern
Sofia Runeson (”Vi vill ge dig ära”, ”Nu är
vi ett i Jesus”), bjuder de på nerskalade
versioner av kända, mindre kända och
tidigare oinspelade lovsånger.
”En ton från himmelen” påminner till
stor del om Eriks tidigare skivor i Gemenskapsserien, där sången i huvudsak
backas upp av en akustisk gitarr. Denna
gång även med vackert pianospel, elgitarr och elorgel, men med samma varma
känsla som sin föregångare.
Singeln ”Forma mitt hjärta” släpptes
strax innan jul och finns tillgänglig på
alla digitala plattformar.
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En liten stund med Jesus
Lov, ära och pris
Öppnade ögon / Jag behöver dig Helige Ande
/ I need Thee every hour / Lord I need you
Oh Christ of Heaven
En ton från Himmelen
Forma mitt hjärta
Säg tack (från ditt hjärtas djup)
Herren, Herren är Gud
Endast Herren
Lyfter min blick / Strålande

OM GEMENSKAP
Gemenskap är en lovsångsserie med fokus på avskalad lovsång
från den lilla gruppen. Här står sångerna i centrum istället för
sångare och musiker.
Skivorna används ofta som ”lovsångsledare” i bönegrupper,
personliga andakter och mindre sammanhang, men inspirerar
även större sammanhang.
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