
Nu är vi i Sverige! 
Från och med sommaren 2015 är engageworship.org baserade i Sverige. Läs här nedan vad vår passion för 
lovsång och tillbedjan är, och vad vi kan erbjuda kyrkor och organisationer i Sverige. 

engageworship.org’s vision är att se nytänkande och kreativitet inom lovsång och gudstjänstliv. Vi tror på hög kvalitet och integritet 
inom lovsångsmusiken, men också att tillbedjan är så mycket mer än sång och musik. Vi har en speciell passion att se en starkare länk 
mellan lovsång och rättvisefrågor, mellan lovsång och vardagsliv.   

Erfarenhet 
Vi har samlat på oss 13 års erfarenhet i församlingstjänst, då vi har arbetat för 
lokala församlingar inom lovsång, musik och ungdomsarbete, men också på 
frilansbasis. Engageworship.org har besökt lokala kyrkor över hela England, med 
skräddarsydd träning för just deras behov, samt varit engagerade med lovsång, 
undervisning och ledarskap i många nationella konferenser i Storbritannien.  

Vår första bok “How would Jesus lead worship?” publicerades 2009 av Bible 
Reading Fellowship; denna bok undersökte hur Jesus möjliggör tillbedjan, men 
också hur vi som lovsångsledare kan lära oss av Jesus ledarskap, ödmjukhet, 
kreativitet och beroende av den Helige Ande.  

Vi har skrivit artiklar och bidragit resurser till flera nationella tidskrifter i Storbritannien, samt skrivit ungdomsmaterial för Youth for 
Christ UK. För närvarande bidrar vi med ett inslag i Youthwork Magazine varje månad. 

Sam har också undervisat på London School of Theology de sista 5 åren, inom lovsång och tillbedjan. Han har precis avslutat en tjänst 
som program-ledare för en av kurserna. Sam skriver också sånger, de flesta finns publicerade på resoundworship.org, men flera har 
också blivit upptagna till sångböcker och samlings skivor. 

Vad vi kan erbjuda 
• Vi kan komma och undervisa din kyrkas musiker / lovsångs-team inom praktiska ämnen som; övningstekniker, hur man väljer 

och arrangerar sånger, att spela tillsammans som ett band etc, eller hjärte-frågor som; att lyssna på Gud och improvisera, att 
ha Jesus som förebild som lovsångsledare och allmänna lärljungaskapsfrågor som kan uppstå i ett lovsångsteam. 

• Vi kan erbjuda undervisning och workshops för ledningsgrupper i kyrkor inom gudtjänstplanering. Varför firar vi gudstjänst? 
Vilka värden bygger vi vår gudstjänst på? Hur kan vi inkludera alla inlärningsstilar och åldrar? Hur kan vi bygga in mer 
kreativitet i vår gudtjänst? 

• Vi kan komma och leda gudstjänster eller lovsång, eller endast predika. 
• Vi kan leda retreatsamlingar / dagar / helger. Vi har ett stort intresse för kontemplativ andlighet, och använder oss gärna av 

urgamla tekniker som lectio divina för att hjälpa oss att möta Jesus och sakta ned från hektiska liv. 

Möt Sam: 
Namn: Sam Hargreaves 
Född: 1979 i Hampshire, England 
Utbildning: BA (Theology, Music and Worship), London School of Theology, MA 
(Contemporary Worship), King’s College, London. 
Intressen: Att spela gitarr (men gärna också trummor…), att skriva sånger, Indisk mat och 
pub-besök. 

Möt Sara: 
Namn: Sara Hargreaves 
Född: 1980 i Närke, Sverige 
Utbildning: BA (Theology, Music and Worship), London School of Theology, MA (Youth 
Ministry and Theological Education), King’s College, London 
Intressen: Piano och sång, ukulele, bakning och natur. 

Sam och Sara har varit gifta sedan 2002 och har två barn tillsammans, Ella (8) och Theo (5). De är baserade utanför Örebro.  

Kontakta oss på info@engageworship.org 
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