Foto: Kristian Ringen

CCLI Nyhetsbrev – 2018 – Norge
Her kommer et fullspekket nyhetsbrev fra CCLI Norden, som ser ut til å bli vårt siste nyhetsbrev på papir!
Send oss din e-postadresse for å motta nyheter fra CCLI også i tiden fremover!
- SongSelect er her! Alle som har en CCLI-lisens, kan i tillegg abonnere på SongSelect.
- Digitalt lisensbevis for alle CCLI-lisensinnehavere, på den nye siden ”CCLI Profil”, profile.ccli.com.
- SongSearch — vår smidige søkeside. Åpen for alle! Søk på tittel, eller navn på sangskriver, osv.

(Tips til deg som er CCLI-tilknyttet opphavsrettsinnehaver: Sjekk i SongSearch om du har registrert alle sangtitlene dine som menighetene synger. Benytt anledningen nå og send alle dine sangtekster til CCLI på e-post, så legges de inn i SongSelect. Har du ikke signert
SongSelect-kontrakten ennå? Ta kontakt!)

Velkommen til vår nye hjemmeside! Mer info om våre lisenser, og om SongSelect på: no.ccli.com

NÅ ER SONGSELECT HER
Endelig finnes sangdatabasen ”SongSelect” i Norden! Last ned/
skriv ut sangtekster, akkordblad og noter eller importer sanger
direkte inn i projiseringsprogrammet deres (f.eks. ProPresenter,
OnSong, Planning centre, m.fl.)
Abonner på SongSelect i tillegg til CCLI årslisens. Velg nivå: 1. Basic
(sangtekster) 2. Advanced (tekster, akkordblad, melodilinje med
akkorder) eller 3. Premium (tekster, akkordblad, melodilinje med
akkorder, flerstemt). Betal avgiften. Motta tilgangskode. Klart!

NYTILSLUTTEDE SANGSKRIVERE hvis sanger nå
inngår i CCLI
© JONNIE SLOTTHEDEN Endelig er alle Jonnies populære sanger
i CCLI, f.eks ”Vem är som Du ingen är lik Dig Gud”, ”Herre välsigna
dem och bevara dem”, ”Min dikt gäller en Konung”, ”Han visade
mig en ström”, ”Nu är vi ett i Jesus Halleluja”, ”Fyll hele jorden med
lovsang” m.fl. Gjennom © Notlinjen musikförlag finnes flere av
Jonnies kjære sanger med, som ”Med evig kjærlighet du elsker meg”,
”Store og mektige er Dine gjerninger (Alle folk skal komme og tilbe
foran Deg)”, ”Stå opp og prise vår Gud”
www.jonnieslottheden.se
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© ARVID LAGONI ASMUSSEN Leder for lovsangsskolen Kantoriet i
Danmark. Har gitt ut flere CD-er med lovsanger. Mest kjent: ”Vi vil
gi’ Dig det bedste”. Arvid har skrevet flere sanger med Aaron Keyes.
www.kantoriet.dk og www.facebook.com/arvidlovsang/
© ARVID MALVIN PETTERSEN Populær norsk lovsangsleder, med
flere utgitte CD-er. Med sanger som ”Du er”, ”Stor er Din trofasthet”,
”En dag til”, ”Gi aldri opp” www.arvidpettersen.net
© MARIA NORDENBACK-KRESS / NOBA PRODUCTION Dyktig
sanger, sangskriver, korleder
med flere utgitte gospel-CD-er.
Sterke sanger som; ”The joy of
the Lord is my strength”, “We
have come”, “Vi vill lovsjunga
Dig”, Who knows but You Lord”.
Bestill CD og noter her:
www.marianordenback.com

Maria Nordenback

Maria Nordenbacks verdsatte sanger fra CD-en “Häng med på
draget” fås via © Notlinjen musikförlag.
Kjøp noter: notlinjen@notlinjen.se

Personlig hilsen fra tre
copyrightinnehavere
© DAVID SONGS (David Media) En stor skatt av lovsanger finnes i
de 5 bøkene ”Jubla i Herren”. Abonner på ”Davids Hjärta”-pakken.
Bestill CD, sangbøker, og noter på: www.davidmedia.se

LOVSANGENS BETYDNING I LIVET MITT

Lasse Petersson

Møtet med lovsangen i begynnelsen av 90-tallet var ikke en musikalsk opplevelse, men noe som revolusjonerte mitt liv. Gjennom
lovsangen forandret og fornyet mitt Gudsbilde seg. Gjennom
lovsangen vektes en hunger etter Guds Ord. Gjennom lovsangen
fant jeg frem til et levende menighetsfellesskap, etter år med
menighetsløshet. I en tid da menneskene står i sentrum, hjelper
lovsangen oss å vende blikket fra oss selv, til Gud. Lovsangen gjenoppretter forkrøplede liv. I lovsangen fester vi blikket på Ham som
har all makt. Vi bekjenner vår utilstrekkelighet, og setter vår lit til
Ham som er Livets kilde. I lovsangen møter en kjærlighetsfull Gud
oss, som samtidig er høyhellig og en åpen favn. Gud som bor i et
lys som ingen kan nå, og samtidig er vår Far, vår pappa, som elsker
sine barn inderlig og intensivt.
Å lovsynge er mer enn å synge sammen. Et lovsyngende liv er et
liv der ord som lydighet, offer og barmhjertighet går hånd i hånd
med takknemlighet, intensiv glede, og tilgivelse. Som Bibelens
salmister, får vi i lovsangen være dønn ærlige. Gud vil ikke at vi skal
late som, men si som det er. Livet kan suge akkurat nå, men det
endrer ikke det faktum at Gud er god, trofast og kjærlighetsfull, og
at Han, selv om mitt hjerte gråter, i alle livets hendelser fortjener
min tilbedelse.
En sann lovsanger tilber også når følelsene mangler, i livets motbakker, og når alt synes mørkt. Den ekte lovsangen kommer innenfra. Fra tilliten til Guds trofasthet, fra bekjennelsen av at Guds Ord
og Guds løfter er sanne for all tid. Lovsangen har reist meg opp,
åpnet stengte dører i mitt trosliv, forvandlet mitt Gudsbilde, og —
for å sitere salmisten — forvandlet min klage til dans. Det handler
ikke om en musikkstil. La aldri synsing og smak hindre, eller til og
med sabotere din lovsang. Syng med, uansett hvordan det låter.
For du er skapt for å tilbe! Englene synger og tilber. Lovsangen er
fargesprakende og høylytt (Åp. 4). Hvorfor vente? - Begynn her og
nå, og du skal se at ditt liv blir aldri det samme!
Vær velsignet
Lasse Petersson, David Media AB

FRELSESARMEENS SANGER
Frelsesarmeen i Sverige har i mange år hatt en rikelig produksjon
av sangnoter samlet i bøker som ‘Sång och Spel’, ‘Sjung inför
Herren’ del 1-3, samt ‘Frälsningsarméns sångbok’. Sangene finnes i
CCLI-lisensen, og noter kan bestilles fra:
https://handels.fralsningsarmen.se eller via Curt Dahlquist, Frelsesarmeens kontakt med CCLI, curt.dahlquist@fralsningsarmen.se
Rapportering til CCLI - Naturligvis betyr det mye for forlagene at
bruken av deres sanger rapporteres til CCLI. Et spørsmål om både
moral og økonomiske konsekvenser. Det er jo viktig å gjøre rett i
henhold til loven, og å se til at de som har rett til vederlag, får det.
Men ytterst handler det om at sangene kommer til anvending i
en evangelisk virksomhet. Det er grunn nok til at menigheter og
organisasjoner bør støtte CCLIs virksomhet.
Lovsangen i mitt hjerte — Jeg brenner for sangens og musikkens
legende evner, både åndelig, fysisk og psykisk. Jeg har sett hvordan
mennesker forvandles og vekkes til liv gjennom en sang, en strykekvartett, et brassband. Og det er alldeles åpenbart at det finnes
en sterk kraft i musikken, noe som Bibelen fremholder på mange
steder, f.eks. i 2 Krøn. 5:13-14: ”På samme tid stemte trompetblåserne og sangerne unisont i for å takke og love Herren til lyden av
trompeter, symbaler og andre musikkinstrumenter. De lovet Herren: «For han er god, evig varer hans miskunn.» Da ble tempelet,
Herrens hus, fylt av en sky. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen; for Herrens
herlighet fylte Guds hus.”
For meg finnes det ingen særskilt
genre som heter lovsang. Lovsangen finnes i våre hjerter, i våre liv,
og skal være tydlig i alt vi spiller
eller synger innfor Guds trone.
Curt Dahlquist
Frelsesarmeens musikkomite
© FRÄLSNINGSARMÉNS HÖGKVARTER STOCKHOLM - fine sanger,
som ”De kommer fra øst og vest”, ”Låt mig får höra om Jesus” etc.

DU VISER FREM EN KILDE OG LAR FOLK FÅ
DRIKKE – BO JÄRPEHAG
For mange år siden hadde jeg og mitt team en lovsangshelg i
Askeby, med undervisning og godt med tid til å lovsynge Gud.
Etter møtet, ved maten, fikk jeg høre noen små, dyrebare ord som
forble i mitt hjerte. Det var min gode venn, Johnny Trossö, som
kom med en refleksjon over kvelden vi hadde hatt. Johnny hadde
betydd mye for meg da jeg som ung lovsanger tok mine første
steg i å tjene Gud med sang og musikk. Vi behøver jo alle storebrødre og storesøstre som bekrefter og oppmuntrer oss underveis.
Ved en anledning prekte Johnny i vår hjemmemenighet om Josva
og hans lengsel etter å være nær Gud. ”Så talte Herren med Moses
ansikt til ansikt, slik som mennesker snakker med hverandre. Siden

Husk å rapportere sangene dere benytter i olr.ccli.com – CCLI betaler royalty til alle
CCLI-tilknyttede sangskrivere, hvis sanger er innrapportert av menigheter og frupper.

Bo Järpehag

vendte Moses tilbake til leiren. Men tjeneren hans, en ung gutt som
het Josva, sønn av Nun, forlot aldri teltet.” 2. Mos 33:11. Etter møtet,
satt jeg meg ned på den lille plattformens gulv med en gitar og
begynte å spille. Mitt hjerte var berørt av budskapet, og mitt unge
hjerte lengtet etter å få kjenne Gud enda mer. Stille for meg selv
begynte jeg å synge ordene: Å lære å kjenne deg er min lengsel, å
lære å kjenne deg. Å komme nære, nære ditt hjerte, se hvem du
virkelig er.
Etter en stund reiste vi ungdommer videre hjem til Elsa (min
kommende kone). Der fortsatte jeg å spille den nye, lille melodien
og resten av teksten kom til meg: For du er min Far og jeg er ditt
barn. Jeg vet at du elsker meg. Å være i din nærhet, høre deg tale, det
er det eneste for meg. En enkel, liten lovsang var født. En av mine
absolutt tidligste. Hvilken glede det er for meg å lenge etterpå få
høre at den er mye brukt blant konfirmanter i den Svenske kirken.
Man vet aldri hvor en sang tar veien.
Nå tilbake til lørdagskvelden i Askeby. Den lille analysen Johnny ga
meg der ved matbordet var: - Bosse, du viser frem en kilde og lar
folk få drikke.
Du viser frem en kilde … For min del ble det her ord av identitet.
En beskrivelse av vårt oppdrag. Hvordan vi som lovsangsteam fikk
være med å lede Guds elskede barn til kilden. Vi var ikke kilden,
lovsangen var ikke kilden — Jesus med sitt levende vann er kilden
som flyter fritt og for ingenting. Hver og en som vil, hver og en
som tørster, får komme og drikke. Guds menighets tilbedelse kan
være en plass der vi i sammen får drikke av det levende vannet.
Mennesker står ikke i sentrum. Ikke engang fine lovsanger står
i sentrum. Det er selve kilden som er i sentrum, og vi får alle,
lovsangsledere, sangere, musikere, pastorer, prester, unge, gamle,
hele forsamlingen, bøye våre knær og drikke av kilden. Et fint
bilde, synes jeg.

no.ccli.com

… og lar folk få drikke. De her ordene har jeg (akkurat som Emil i
Lønnebergets mamma gjorde) skrevet ned i min lille, blå skrivebok. Der skriver jeg innimellom ned viktige saker, ord jeg har fått
fra Gud, refleksjoner... Jeg kommer regelmessig til den og minnes
hva som er viktig i mitt liv.
Akkurat de her ordene om å la folk få drikke har gjort meg mer
frimodig og trygg i min rolle som lovsangsleder og musiker. Musikken er jo et underbart språk fra Skaperen, som kan nå våre hjerters
dyp. Iblant har jeg kjent det naturlig å fortsette å spille, improvisere fritt fra hjertet, etter at sangen har tatt slutt, og vi alle kjenner
en tone av inderlighet innfor Gud. Tonene blir en måte, bortenfor
ordene, å sammen få drikke fra Guds kilde. Ved andre anledninger
har jeg blitt tryggere på å kanskje forbli i en sang som berører meg
og forsamlingen på en spesiell måte. Jeg haster ikke videre, men
våger å bli igjen der det flyter liv. Jeg lar folk få drikke. Vi drikker
sammen av livets kilde gjennom vår tilbedelse. Disse små ordene
fra min venn er et fint bilde på hvordan Guds menighets tilbedelse
kan være. Kilden er i sentrum. Vi har kommet med samme lengsel.
Å få mettes på dypet av vår mester Jesus.
En av våre seneste sanger har en enkel melodi og tekst: Mer av
deg, Jesus mer av deg. Mitt hjerte lengter etter mer av deg. For min
sjel er svak, til deg roper jeg. Mitt hjerte lengter etter mer av deg.
Som tenåring lengtet jeg etter å få kjenne ham mer. Den lengselen
har ikke opphørt nå når jeg er 52 år. Sannheten er at når vi drikker
av kilden blir våre hjerter tilfredstilt på dypet, men samtidig vokser
vår lengsel etter Jesus enda mer.
© BO & ELSA JÄRPEHAG - kjære sanger som ”På Dig min Gud
förtröstar jag”, ”Att lära känna Dig är min längtan”, ”Bara Du är Gud”
og den helt nye ”Mer av Dig Jesus mer av Dig”, etc.

Lisenser gjennom CCLI – Christian Copyright Licensing International
CCLI tilbyr lisenser og abonnementer til menigheter, kristne grupper og organisasjoner.
- CCLI-lisensen ”Menighetenes Copyright-lisens” finnes som Årslisens, Arrangementslisens og Mobil lisens.
Kopier og projiser sanger lovlig med CCLI-lisensen. Sangtekster, akkordblad, noter — for forsamlingssang.
- SongSelect-abonnement Alle som har CCLI Årslisens kan også abonnere på SongSelect
Gjennom CCLI-lisensen kan menigheter enkelt og til rimelig pris kopiere og projisere sanger lovlig, og kristne
sangskrivere får royalty når deres sanger rapporteres till CCLI av menighetene.
Flere tusen utgivere og individuelle opphavsrettsinnehavere fra hele verden er direkte tilknyttet CCLI med sine
sanger — Det betyr over 300 000 sanger som menighetene gjennom CCLI har rett til å anvende.

Ressurser fra CCLI
- SongSelect: songselect.ccli.com (Finnes i gratis versjon, eller betalt abonnement)
- SongSearch*: no.search.ccli.com (Åpent for alle! Ingen tilgangskode påkrevet.)
- Online Rapport*: olr.ccli.com (Opprett en egen bruker. Du behøver din menighets tilgangskode for å kunne rapportere
sangbruk i OLR. Husk å regelmessig rapportere sanger i OLR!)
- CCLI Profil: profile.ccli.com (Her finner du deres menighets lisensbevis digitalt. Disse sendes ikke lenger ut. Tips!
Opprett først en bruker i OLR. Logg deretter inn med samme innloggningsdetaljer i Profil.)
- IP Portal: rights.ccli.com (CCLI-tilknyttede opphavsrettsinnehaveres egen webbside)
*Om titler savnes, kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe til med å finne rett og oppdatere når det behøves!

Har dere ennå ikke noen lisens?
– Bestill på no.ccli.com
• CCLI Årslisens – 12 måneder. Tillatelse til duplise-

ring, kopiering og projisering av sanger

• CCLI Arrangementslisens – Opp til 14 dager. For

konferanser, leirer, festivaler og andre arrangement.

• Mobil CCLI-lisens – For reisende sangledere eller

lovsangsteam, osv. Samme årskostnad som for 		
årslisens
Aktuelle lisensavgifter finnes på no.ccli.com

Skaff et årsabonnement på SongSelect nå!
• Sjekk at dere har en aktiv CCLI Årslisens, eller bestill både

CCLI-lisens + SongSelect!

• Velg nivå på SongSelect: 1. Basic, 2. Advanced, 3. Premium.

Angi ønsket startmåned
• Vent på faktura! Betal! Så snart betalingen er registrert hos
CCLI, sendes tilgangskoden for SongSelect til deres kontaktperson på e-post. Da kan dere straks begynne å laste ned
eller skrive ut sanger. Ingen rapportering for SongSelect. 		
Systemet registrerer selv hvilke sanger som brukes.
songselect.ccli.com

Du som ønsker mer info via email – send oss din aktuelle
e-postadresse
Til slutt vil vi ønske dere mye sang og glede!
Med vennlig hilsen
Elsa Rydin, CCLIs Nordenkontor, Umeå, Sverige
Asbjørn Kjølberg, CCLIs kontor i Norge
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