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Du är min mening
GEMENSKAP
 
Nionde skivan i lovsångsserien Gemenskap. 
De mest omtyckta sångerna i lovsångs-
serien Gemenskap varvas med nya sånger. 
Totalt 18 sånger på samma skiva. 

   Du är min mening är en första samlings-
skivan med lovsånger i huvudsak på svenska, 
från lovsångsserien Gemenskap. 

En serie som handlar om enkel, jordnära 
lovsång som ska vara enkelt att använda i 
bönegruppen, det mindre sammanhanget, 
eller i den egna andakten.

   Medverkar gör bland annat Erik Runeson, 
Harald Høidahl, Micke & Åsa Fhinn, Simeon 
Thelander, Therése Hörnqvist och Sofia Ru-
neson för att nämna några.

   Bland sångerna hittar vi omtyckta sånger 
från samtliga tidigare skivor i serien, men vi 
bjuds även på nytt material. För detta nya 
material står nya lovsångsduon Cikoria, som 
består av bröderna Jonas & Johannes Berg-
kvist, som tidigare medverkat på bl a Ge-
menskapsskivan Leva för att ge.

   Skivan är såväl en perfekt introduktion till 
nya lyssnare, som till dem som har lyssnat på 
sångerna tidigare.
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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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SÅNGLISTA 

01  Allt som du har sagt
02  Du har räddat mig
03 Öppnade ögon/Jag behöver dig helige Ande/I need 
 Thee every hour/Lord I need you
04  Bara i dig
05  När jag ser din himmel
06  Du kom till min räddning
07  Du är min mening
08  Helig
09  Din är makten för evigt
10  Ps 146:2 (Jag vill sjunga om dig så länge jag lever)
11  Jesus underbare Jesus
12  Allt till Jesus
13  Att lära känna dig
14  Du omsluter mig på alla sidor
15  Forma mitt hjärta
16  Inför din tron
17  Vi vill ge dig ära och tillbedjan
18  Välsignelsen


