Bengt Johansson besöker Ljustorp
Den 11-12 nov var en av Sveriges
mest kända kristna artister på
besök i Ljustorp. Bengt Johansson spelade, sjöng och talade till
besökarna när han uppträdde på
Betels kapell i Ljustorp.
Programmet bestod av aktiviteter
under två dagar. På lördagen höll
Bengt ett seminarium om lovsång
och höll sedan ett lovsångsmöte
på kvällen. På söndag förmiddag
under gudstjänsten både predikade
och uppträdde han. Det var fullt av
människor på kapellet som var på
plats för att höra den kände sångaren och artisten.

Bengt Johansson på scenen tillsamman med lokala musiker och sångare

i den kristna artistvärlden. Han
berättar att han har varit på väg
i på Svensktoppen vid två tillfällen, dels 1999 med ”Det vore
bra” och 2003 med ”Där vattnet
rinner fram”. Annars har han mest
redan kristna lyssnare som fans
eller sådana som är på väg att blir
kristna. Han ska nu närmast spela
in en skiva på engelska för att nå
Privat bor han i Tyresö och har en ut utomlands, där det ﬁnns en stor
familj med tre döttrar. - Det blir en marknad att bearbeta.
speciellt familjeliv i och med att
Bengt berättar att han har ett brett
jag oftast jobbar på helger. förutom
musikaliskt intresse. Han lyssnar
helger så arbetar han mycket under
gärna på rock, blues, country och
somrarna då han deltar på många
han nämner artister som Eric Clapkristna konferenser.
ton, Buddy Miller och U2. Han
Det här är tredje gången som Bengt lyssnar också gärna på gammal
Johansson besöker Ljustorps bap- kyrkomusik typ gregorianskt eller
tistförsamling, men det är första Palestrina (mässor och hymner från
gången som det är öppna möten. 1500 talet). - Det ﬁnns en tidlösTidigare har han varit här och del- het i den musiken som tilltalar mig,
tagit på Bike´n Fly som genomförs berättar Bengt. Dessutom lyssnar
varje vår av Baptistförsamlingen. han mycket på lovsång och det
- Bengt berättar att det är roligt händer till och med att han lyssnar
att komma tillbaka till samma plats på sig själv. - Bara det har gått ett
och se hur församlingen har utveck- tag sedan jag gav ut skivan så jag
lats. Det ﬁnns ett engagemang inte är så less på den, skrattar han.
och en gnista i den här församNär han reser runt lägger han
lingen som intresserar mig, berätmycket betoning på en undervitar Bengt.
sande funktion. - Jag tycker om att
Bengt Johansson har gett ut 12 få med människor i lovsång. Vägen
skivor under sina 31 år som artist för att uppnå det är att ge en musioch han säljer i snitt ca 5000 exem- kalisk upplevelse. Det är viktigt att
plar av varje skiva, vilket är bra underlägga för folk att öppna upp
Bengt Johansson spelar en musik
som i vissa fall kan vara tydligt
kristen och i vissa fall kring mer
allmänna livsfrågor. Han berättar
att han har arbetat som artist på
heltid i snart 10 år. Hans arbetsuppgifter består av att resa runt och
sjunga, spela och tala i kyrkor runt
om i Sverige.
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sig, slappna av och våga. Dessutom jobbar jag gärna med lokala
musiker. På det sättet kan man föra
inspiration vidare och bidra till att
lovsången blir bättre även när jag
åkt härifrån, säger Bengt.
Bengt berättar att han trivs mycket
bra med det han gör. - Det är
meningsfullt och förtroendefullt
och att jag kan leva på det är fantastiskt. Jag kan ge min musik tid
och vågar satsa. Dessutom får jag
mycket tillbaka av människor och
av Gud för det jag gör, berättar
Bengt.
Besökarna som deltog vid Bengts
besök verkade mycket nöjda.
Många stannade kvar och köpte
skivor och noter och efterpratet var
mycket positivt.
Ett par som besökte Ljustorp var
Anette och Bengt Nyström från
Timrå. - Bengt är en stor lovsångsinspiratör och en otroligt duktig
gitarrist, säger de båda entusiastiskt. - Det behövs mer och ﬂer
Bengt Johansson i Sverige, säger
Bengt bestämt. Båda var också
överens om att det var en otroligt
upplyftande och proffsig konsert,
det kändes lite som en rockkonsert,
avslutar Anette.
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