22 . UNG

Udfordringen torsdag den 5. juni 2014

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Jason Gray er tilbage stærkere end nogensinde. Det
er hans 4. albumudgivelse, og han er for alvor ved
at slå sit navn fast. Albummet har modtaget store
rosende ord og er blevet taget godt imod - og det
forstår man godt.
Jason Gray bevæger sig i sing-and-songwriter-genren,
hvor hans tekster er meget i fokus, og musikken er lavet
lyttervenligt. Musikken er utrolig simpel, og der er ikke lagt
vægt på, at det skal være så kompliceret. Og nogle gange
er simpelt, bedst! Det fungerer hos Jason.
Der er ikke et eneste nummer på pladsen, som man
ikke på en eller anden måde finder fængende. Musikken
er lyttervenlig, man bliver hurtigt tiltrukket af det, og det er
ikke noget, man bliver træt af efter et par numre.

Kunstner: Jason Gray - Titel: Love Will Have The Final Word - Genre: Songwriter - Forhandler: www.itunes.dk - Pris: 89 kr.

En smuk og
følsom lytterrejse

På dette album har Jason også gjort sig særlig umage
med det lyriske univers. Alle sangene er en fortælling,
og derfor er det ikke få ord sat sammen med et ”catchy”
omkvæd, men det er hans egen fortælling om tro, sandhed
og nåde.
Særligt nåden kan man ikke undgå i dette album, og Jason beskriver det så flot, at jeg bliver påmindet om, at vi har
brug for nåde. Det er ikke svært at komme med eksempler,
men jeg vil hellere anbefale dig at google teksterne for at få
ram på hele helhedsbilledet, da det er en fortælling gennem
en hel sang. Og netop det er noget utrolig unikt og smukt,
som Jason Gray har fået strikket sammen.
Albummet er noget af det bedste, jeg har hørt længe,
og det er en klar anbefaling. Det er fyldt med fortællinger
om Guds sandhed, nåde og håb.
Filip Simonsen

Lyt til ’Love Will Have The Final Word’
fra albummet ved at scanne QR koden

Største kristne festival
fokuserer på budskabet
Danmarks største kristne festival forventer endnu engang omkring 3000 unge, når Å-Festival
denne weekend lukker op for sluserne til 3 dages musik, undervisning og masser af hygge.

Tre amerikanske og et canadisk band er hovednavnene
på dette års Å-Festival i Sdr.
Felding.
’Sidewalk Prophets’ er måske det største af disse. Og
selvom det måske er et nyt
navn for de fleste i Danmark,
så har de i USA længe været
et populært band.
Bandet har vundet den prestigefyldte Dove Award og
hae haft flere nomineringer og
en del singler helt i top på de
amerikanske charts. De har
desuden turneret i USA med
nogle af de største bands som
Newsboys, Mercy Me, Third
Day, Audio Adrenaline og David
Crowder.
- Det er tydeligt at mærke, at
de vil noget med deres musik,
og deres ærlighed på scenen
rører ved noget i én. Glæd jer
til en koncert med catchy sange
og et tydeligt budskab, skriver
Å-Festival på hjemmesiden.

Jesus er ikke chokeret

Dave Frey fra ’Sidewalk Prophets’ har spillet sammen med
nogle af de største kristne bands i USA.
som de beskriver som den
mest ærlige og dybe plade,
de har lavet. Forsanger Josh
Heavens forklarer:
- Jeg havde en ven, der mi-

stede sit barn. Han gik igennem
flere år med depression. Jeg
kan ikke engang forestille mig
at gå igennem det…men han
sagde noget til mig, som jeg

Det svære styrker
Desuden kommer pop/rockbandet ’The Afters’ igen forbi
og spiller fra deres nye album,

’The Afters’ kommer endnu engang på Å-Festival.

Desuden spiller Ryan Stevenson, som blandt andet har
skrevet Toby Mac’s ’Speak
Life’. Og han synger også om
et følsomt emne:
- Jeg ved, hvordan det er at
vågne op om morgenen og føle
sig værdiløs. Jeg ved, hvordan
det er at kæmpe med sin identitet. Det er manges virkelighed.
Vi er alle sammen bare mennesker. Det giver mig trøst at
vide, at Jesus ikke er chokeret
over mine fejl, eller overrasket
når jeg fumler rundt. Vi er
mennesker og alligevel elsket
på trods af alle vores fejl, siger
Stevenson, som især er kendt
for at skrive stærke tekster.
Canadiske ’Love and The
Outcomes’ udkom med deres
debut for knap et år siden,
men de har hurtigt opnået
stor anerkendelse. Udover de
musikalske oplevelser vil der
som altid også være talere,
seminarer og caféscene.
Å-festival arrangeres af IMU
og Indre Mission i Sdr. Felding.
Henrik

Volleyturnering for sultne afrikanere
Efterskoler konkurrerede om at vinde en ged, en legetøjskanin og en pose ris - til nogle andre.
Fire efterskoler gik sammen
for at have en sjov dag - og
hjælpe andre til ’Gi’ en Ged
Cup’.
Der var engagement og volleyspil af høj klasse i mange af
de kampe, som blev spillet mellem de fire deltagende efterskoler: Hedemølle, Vejle Fjord,
Grejsdalens og Skrødstrup
Efterskole. Som en forstander
bemærkede:
- Man kan godt mærke på
stemningen, at der ikke bliver
kæmpet om point og placeringer, men at vi er her for at have
det sjovt - og at vi samtidigt
hjælper nogle mennesker, som
har mere brug for hjælpen end
andre.

Pokalen var en ged
Det uheldige øjeblik, hvor Noah ser en art gå fra
truet til alvorligt i fare til uddød.

aldrig vil glemme: “Den ting,
der udfordrede min tro mest
på den korte bane, er det, der
har styrket min tro mest på den
lange bane.”
Oplevelsen afspejler sig i de
ærlige tekster, Josh Heavens
nu forsøger at skrive.

Der er blevet set mod vest,
når Å-Festival denne weekend åbner op for op imod
3000 danske unge fra hele
landet, som fester uden øl
og stoffer - og med en Bibel
i hånden!

Pokalerne, som blev uddelt,
kommer ikke til at tage fokus
fra andet skinnende sølvtøj i

pokalskabene. Det var nemlig
en ged, en kanin i legetøjsformat samt en pose ris.
Hedemølle Efterskole vandt
både drenge- og pigerækken.
Hos pigerne blev Vejle Fjord
Efterskole og Grejsdalens Efterskole henholdsvis nr. 2 og
3, mens samme placeringer

hos drengene gik til Skrødstrup
Efterskole og Vejle Fjord.
Men alt det er dog underordnet ifølge arrangørerne,
som havde valgt et højere mål
end deres egen ære. Stævnet
foregik i en dejlig ånd, båret af
fairplay samt altså præmierne,
som i alt talte to geder, fire

kaniner og 2 sække ris.
Det er nok til at mætte to
flygtninge i tre måneder.
Og præmierne bliver i den
nærmeste fremtid sendt til
et værdigt trængende hjem i
Afrika.
Henrik

