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Sänd Ditt regn
House on a Hill
  
House On A Hill skivdebuterar med albumet ”Sänd 
ditt regn”, men är långt ifrån nybörjare. 
   Lovsångskollektivet House On A Hill under ledning 
av Johannes Karlsson (f d Safemode) och makan 
Johanna startade 2020, men båda har lång erfaren-
het av aktivt engagemang i olika lovsångssamman-
hang. 

Johannes har tidigare bland annat producerat 
skivan Med lyfta händer av Simeon Thelander och 
Samuel Lundell, som gavs ut i Adoras lovsångsserie 
Gemenskap och tillsammans är makarna engage-
rade i lovsången i sin hemförsamling, Korskyrkan i 
Östervåla.

Under 2020 gavs debutsingeln Trofast Gud ut digi-
talt för att peka på vår mäktiga Skapare, som håller 
allt i sin hand, även om världen just nu skakas. 

Denna fasta visshet är ett genomgående tema i 
sångerna på nya albumet. Samtliga sånger är egen-
skrivna lovsånger på både svenska och engelska, 
men skivan innehåller även en cover på Brenton 
Browns Everlasting God, en version som Brenton själv 
uttryckt att han gillar.

Musikaliskt handlar det om modern lovsång med 
rockinfluenser baserat på akustisk gitarr, vilket gör 
många av sångerna är lätta att plocka upp för kyrkor 
och olika sammanhang.

– Lovsång är grundvalen i våra liv och allt har sin start 
där. Tror att Gud är på gång att göra stora saker i vårt 
land men kanske på ett nytt och annorlunda sätt och 
lovsången banar alltid väg och förbereder oss för det Gud 
vill göra. Vår längtan är att se Guds ande leda oss på ett 
nytt sätt och att våra liv ska va en lovsång till Gud, och 
med den utgångspunkten har skivan kommit till. säger 
Johannes och Johanna själva om skivan.
Sänd ditt regn ges ut av skivbolaget Adora 23 april 
och distribueras via JONO och Livets Ords Förlag. 
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OM HOUSE ON A HILL
Lovsångskollektivet House On A Hill under ledning av  
Johannes Karlsson (Safemode) och makan Johanna startade 
2020, men båda har lång erfarenhet av aktivt engagemang i 
olika lovsångssammanhang. Johannes har tidigare bland annat 
producerat skivan Med lyfta händer av Simeon Thelander och 
Samuel Lundell, som gavs ut i Adoras serie Gemenskap.

SÅNGLISTA 

01 - När jag har Dig

02 - Come to the Father

03 - Du är min dyra skatt

04 - Frälst genom korset

05 - Kristus är mitt hopp

06 - Här inför Dig

07 - Sänd Ditt regn

08 - Trofast Gud

09 - Min själv hem

10 - Allt som jag begär

11 - Light Us for Your Name

12 - Everlasting God
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