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Endless
IRENE
 
Endless är Irene Anderssons debutalbum, 
med egenskrivna sånger på engelska.

Skivan är skriven över en längre tidsperiod 
där Irene har fått upptäcka mer av vem Gud 
är och börjat på en livslång resa tillsammans 
med honom, hans förvandlande kärlek och 
närvaro i sitt liv. 

Huvudspåret Endless handlar om att kliva 
in i den evige Gudens närvaro och beskriver 
hans storhet och oändlighet. 

Genom skivan vill Irene att människor ska 
kunna kliva in i hans närvaro och genom 
sångerna finna utrymme att uttrycka sin 
kärlek till Jesus.

Irene är aktiv lovsångsledare på Livets Ord 
och en del av Livets Ord Youth Worship.

Redan i tidig ålder började hon att skriva 
egna sånger med fokus på Gud och från 12 
års ålder har Irene lett lovsång i många olika 
samfund, både i Sverige och utomlands.

2009 släppte Irene sin första singel Put my 
trust följt av Wherever I go, inspelad i Kap-
staden, Sydafrika. 

Irene brinner för att göra Jesus känd och 
för att förmedla hans kärlek till andra genom 
sina sånger. 
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SÅNGLISTA 

01 Love of my life
02 Destiny
03 Endless
04 I belong to you
05 In your presence
06 Remain
07 Resurrect
08 For the lost
09 He is here
10 In the realm
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