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CCLI-licensen ger lagligt tillstånd till kyrkorna att kopiera och projicera sånger. Licensavgiften går som
royalty till de CCLI-anslutna copyrightinnehavare, vars sånger kyrkorna rapporterar. Så tänk på att rapportera i
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Nyanslutna nordiska
copyrightinnehavare
*De som är markerade med asterisk (*) har både sånger i © eget
namn + sånger förlagda hos musikförlag (t ex hos © David Songs)
© ANNAMARIA BERGQVIST* ”Bara Du är värdig all ära”, ”Tack för
att Du kom” annamariabergqvist.se
© CONNECT CHURCH PUBLISHING EPn ”You lead us home” på
Spotify & Itunes connectchurch.se/hem/ep
© JANNE MARK Dansk psalmförfattare: t ex ”Et hus at komme til”
etc. Lyssna på www.jannemark.dk
© JEANETTE ALFREDSSON*
”Välkomstkyss”, ”A message for
the lost and least”. Mest spridda:
”Herren är Ditt namn”, ”Till Dig”,
”Jesus Ditt namn”, ”Jag funnit
kärlek”, ”Vi faller ner på våra knän
vid Jesu fötter” Lyssna på Spotify
el. Itunes. FaceBook: JeanetteAlfredssonMusik.
www.jeanettealfredsson.se
Jeanettes hälsning till dig: ”Ett citat som jag tycker är väldigt talande för min längtan att både betjäna människor genom musiken
och att ära Gud med min musik är denna av Jad Gillies: ”The platform is not your opportunity to shine, it’s your opportunity to serve.
Through your service, you shine”
© JULIA WILLKANDER (f.d Hagenfors) T ex ”Ge mig hjärta för ditt
folk”, ”Ready to go”. Lyssna på Spotify på albumet “God of miracles”
(Mission SOS Festival Album). Se ”God of miracles” på YouTube.
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© JONAS HELGESSON med den omtyckta sången ”Står i Din närhet/Det är Dig som jag älskar”
© KAROLINA & HÅKAN CEDERQVIST ”IMK One Piece”, Immanuelskyrkan Örebro, barnsånger som ”Våga vara”, ”Inte klandra andra”, ”Jag
vill va ett ljus”. Se på YouTube: ”IMK One Piece - Livet är upp och ner”.
© MARIE HOGNESTAD* Mest
spridd; ”Detta är min längtan,
bara Dig, Dig, Dig Jesus”. Hennes
2 album; ”Bøy kne” och ”Byrdeletteren” finns på iTunes och
Spotify
Maries hälsning till dig: Min
största inspiration är Bibeln.
Jesus sa att det eviga livet är att
känna Gud. Han har allra tydligast uppenbarat sig för oss genom sitt Ord, så därför avsätter jag
tid till att lära känna Honom bättre, genom att prata med Honom
om vad Han säger om sig själv. Dessa samtal blir till sånger.
© JAN MATTSSON Musikpedagog, trubadur, pastor som skrivit
många omtyckta sånger. ”Jag
tror på en Gud som är helig och
varm (Trosbekännelse)” (text
Christina Lövestam). ”Här nära”,
”Jag vill tro”, ”Här är den plats jag
söker”, ”Gör mig lugn” etc. Mer
info om Jan Mattssons sånger,
noter, ”Musikaliska möten”,
Viskvällar, Vispredikan, Djembekurser på: janmattsson.se och
www.brukssanger.se

Fler nyanslutna nordiska
copyrightinnehavare

Exempel på fler CCLIanslutna copyrightägare

© LARS LAGERQVIST, MOD, Mediasound – MUSIK – ORD – DANS.
www.mod.mediasound.se

© ARKEN WORSHIP Många älskade lovsånger. Mest spridda av
Christina Tärnroth ”Jesus Du är underbar. Åå Jesus Du är underbar”,
”En lovsång stiger från mitt hjärta”, ”Du är god och Din nåd varar för
evigt”, ”Vi tillhör Miraklernas Gud”, ”Du är min hjälp” arken.org/
forsamling/lovsang

© MARIA SUNDH* I topp hos CCLI sedan många år: ”Jag vill lova
Dig, ge Dig äran, lova Dig” och även ”Jag vill lova Herren alltid”. Nu
finns alla Marias sånger i CCLI, t ex ”Tänk inte på”, ”Du har gett mig
glädjen”
© MARIE-LOUISE LINDMAN från Finland. Köp CD:n ”Vi ser på Dig”
från Itunes el via Sionförsamlingen: www.sion.fi/hem/artiklar/
vi-ser-pa-dig Ladda där ner text & ackord. ”Vi ser på Dig” finns på
Spotify
© OLIVER LUNDSTRÖM* Oliver & Johan Åsgärde har flera lovsånger på: www.noisevillage.org

”RADIATE WORSHIP” – PINSEKIRKEN UNGDOM BERGEN

– med flera nyanslutna sångskrivare i CCLI:
© BENEDICTE CAMILLA VIKEBØ MYREN* ”Låt Ditt hjärta slå i mig”
På YouTube: ”Radiate Hjerteslag”, © RUTH MIRIAM RAMSLIEN,
© ANDRÉ HAGEN, © JOEL BERGE, © LISE KONGSVIK HAGEN,
© MARTIN MIDTGÅRD HAGEN, © ODD AKSEL BRUVIK,
© MARTIN IVAR RISØY KRISTOFFERSEN, © STIAN KERVELL
Lyssna på iTunes & Spotify. http://radiate.no
© SENTRUMS (Sentrumkirken Sandnes) ”Frihet” Thomas Neteland & Trygve Stakkeland www.sentrums.no
© STIG-ØYVIND BLYSTAD* flera sånger (m David André Østby) har
översatts t svenska från norska. T ex ”Ge mig Jesus”, ”Strömmar av
kärlek”, ”Välkommen/Gör dörren hög”, ”Vår Gud”, ”Explosion”
© VETLE JARANDSEN* ”Stor är Din trofasthet Jesus”, ”O kom låt oss
tillbedja”, skrivna med Josefina Gniste & David André Østby
© Xgutta/THOMAS LINDBJER ”Christ is with us Merry Christmas”.
Mer info: tittahit.se
© ZACHARIAS FJELLANDER ”Uusi päivä Suomelle/En ny dag för
Finland” på YouTube. zachariasfjellander.com

© BO & ELSA JÄRPEHAG (Miracle Music). Bland de mest sjungna i
Sverige, t ex ”På Dig min Gud förtröstar jag”, “Att lära känna”, ”Jesus
Du är underbar Du är mer än nog för mig”, ”Strålande”, ”Bara Du är
Gud”
© BJ ART & MUSIC, BENGT JOHANSSON* Bland de mest sjungna i Sverige ”Bara i Dig”, ”Vi vill säga tack”, ”Helig mark”, ”Skapa i
mig Gud”, ”Ingen är en klippa som vår Gud”. Översättningar som ;
”Ropa till Gud”, ”En enkel kärlekssång”, ”Jesus kom var mitt centrum”,
”Jesus allt till Jesus”. Senaste CD: ”Vinden säger allt” (om skapelsens
skönhet & den godhet som håller oss uppe när livet är kämpigt).
Julskivan ”När natten blev ljus”. Noter till hela Bengts sångproduktion finns i sångboken ”150 sånger” www.bengtjohansson.net
© CARIN HYVING T ex ”Inför
Dig”, ”Du Strålar”, ”Jag ser på Dig”
carinhyving.se inspiredproductions.se. Mest spelade på Sveriges
Kristna radio: ”Gud, Du är God”,
”Jesus Tack för Kärleken”, ”Din
Frid Består”
Tankar från Carin Hyving om
drivkraften i skrivandet:
”Min längtan är att få vara med
och plantera Jesu kärlek i människors hjärtan och att sprida kunskapen om Guds rikes nåd, kärlek
och kraft. Min ambition när jag skriver, både sånger och böcker
är att tala klarspråk, tydligt, enkelt och alltid med Jesu kärlek och
omsorg i fokus
© DAVID ANDRÉ ØSTBY* Med
omtyckt CD (Explosion) både på
norska & svenska.
www.davidostby.no
David André skriver: ”Att leda
lovsång kan liknas vid att andas,
både inåt och utåt. Som lovsångare andas vi ofta utåt genom
att betjäna Gud och människor.
Men låt oss inte glömma att först
andas in – och låta vårt inre fyllas av Guds storhet. När vi har andats
in, kommer utandningen som en naturlig konsekvens”
© DAVID SONGS – DAVID MEDIA. En lovsångsresurs i Sverige/
Norden. Ger ut nya lovsånger i svenskt original + svenska översättningar av omtyckta engelska & norska lovsånger. Kontakta David
Media för att köpa CD, notböcker, lösbladsnoter, DVD. Prenumerera på lovsång genom ”Davids Hjärta-paketet”. Lyssna el. beställ
på: www.davidmedia.se/notbutik/losbladsnoter

Tänk på att rapportera i OLR de sånger ni kopierar eller projicerar - olr.ccli.com så royalty från CCLI går till rätt sångskrivare!

© DOORKEEPER – PETER SANDWALL – ”Men åt alla dem”, ”Helige
Ande fall över mig” etc. Med Lars Mörlid t ex: ”Käre Far”, ”Såsom Han
har älskat”, ”Mitt liv – min lovsång”, ”Sjung sången Han ger dig”.
Med Arne Höglund ”Steg för steg (Där du går skall din väg öppnas)”. Kontakta Peter f att köpa noter: 0708-227544 el sandwall.
peter@gmail.com eller se sångböcker som: ”Sjung lovsång alla
länder”, ”Sånger på helig mark”
© ELSA RYDIN*Mest spridda: ”I Din närhet” och ”Vi vänder våra
hjärtan till Dig Jesus”. Nya lovsånger, böner, psalmer, julsånger,
i enkla bruks-inspelningar, text & ackord på www.elsarydin.se
© ERIK TILLING PRODUKTION – Mest spridda: ”St Patrick’s bön”,
”Göm mig i Dina vingar”. Erik skriver sånger till tröst, hopp & tacksamhet. Nytt album maj 2016 ”Släpp taget” www.eriktilling.com
© IDA MÖLLER på YouTube, t ex ”Fader Vår”, ”Till Dig (Gud här har
Du mig igen)” www.idamoller.com
© JOHAN ÅSGÄRDE* Mest spridda: ”Herre rör mitt hjärta (Jag
älskar Dig min Jesus)” + ”Klippan”/”Crying Holy”. Sök “Crying Holy”
på YouTube med ” Aaron Keyes, Johan Åsgärde m.fl
© LINNEA HAGENFORS RAFAIL Lyssna på YouTube: ”Ja, Han kom
ner hit till jorden”, ”Jag tillber Dig min Gud”, och Musikvideon ”God of
miracles”. På Spotify hittar du många av Linnea & Julias sånger.

© NOTLINJEN MUSIKFÖRLAG AB – En stor sångskatt som t ex ”Jag
vill ge Dig o Herre min lovsång”, ”Herre till Dig får jag komma” (Christer Hultgren), ”Du omsluter mig” (H-L Raask), ”Jag går på livets väg”
(Hanna Corneskog), ”Att tjäna Dig” (Urban Ringbäck), ”Korset där
Jesus gav sitt liv” (Pelle Karlsson), ”Vi tänder ett ljus i advent” (Stewe
Gårdare), ”Säg känner du det underbara namnet” (Allan Törnberg),
”Löftena kunna ej svika” (Lewi Pethrus), ”Fader vår” (Egon Zandelin),
”Glad att jag är Din” (Andreas Tärnvind, Magnus Bokvist), ”Du är
min Far” (Sofia Corneskog) Beställ noter på: www.notlinjen.se eller
mejla; notlinjen@notlinjen.se
© SAMUEL HECTOR – Musikpastor i Filadelfia i Stockholm.
Samuels mest sjungna sång:
”Bara Jesus kan”
Samuel Hectors hälsning till dig:
”Jag och Sarah Lundbeck skrev
den här sången ”Bara Jesus kan”
i en hotellobby efter en avslutad
låtskrivardag till projektet
#nymusikipingst. Den är enkel
och nära musikaliskt och har
en text som talar om att allt är
möjligt för Jesus. När den sedan
spelades in till skivan som fick namnet ”Bara Jesus” sjöng Bengt
Johansson och var då med och formulerade om några textrader.
Bengt är bra! Låten hittar du enklast på spotify och nothäfte med
alla skivans sånger på pingst.se eller som lösblad hos David Media.
När det gäller att tjäna och leda i lovsång så har jag ett motto som
bär mig: Gud gör inte saker på grund av dig utan trots dig
© SIMON ÅDAHL – Mest spridda:
”Jag tänker be för Sverige be
med mig” (”I’m gonna pray for
Korea”), ”Jag talar liv i Dej”, ”Det
friska vattnet” etc. Mer info:
www.adahl.se
© STEFAN ALMQVIST – ”Så länge
jag lever (Du ser mitt hjärta)”
www.stefanalmqvist.com
© TONVIS PRODUKTION/PER HARLING – Mest spridda sång: ”Du
är helig Du är hel” https://perharling.se
© TORE W AAS – “Välsignelse” (”Herren välsigne dig och bevare
dig”….), och den älskade julsången som Tore skrev m Eyvind Skeie
”En stjärna lyser så klar” – Lyssna t ex till Carolas fina inspelningar
av dessa båda
© TOVE & JAN HONNNGDAL – Mest spridd: ”Majestät Konung i
evighet” www.honningdal.no

Julia Willkander och Linnea Hagenfors Rafail

© MUSIKFÖRLAGET ESTER – Sånger för barn & ungdom av Kristin
Erlansson. Sångerna ”Ropa ut din glädje” och ”Krukmakaren” har
sjungits på TV-gudstjänster. Fler omtyckta sånger är: ”O Guds
Lamm”, ”Se på Jesus”, ”Tack”, ”Det var för mig”, ”Visa mej Herre den
väg att gå”. Beställ noter & CD på: http://ester.se

www.se.ccli.com

Fler nyanslutna nordiska
copyrightinnehavare

Exempel på fler CCLIanslutna copyrightägare

© LARS LAGERQVIST, MOD, Mediasound – MUSIK – ORD – DANS.
www.mod.mediasound.se

© ARKEN WORSHIP Många älskade lovsånger. Mest spridda av
Christina Tärnroth ”Jesus Du är underbar. Åå Jesus Du är underbar”,
”En lovsång stiger från mitt hjärta”, ”Du är god och Din nåd varar för
evigt”, ”Vi tillhör Miraklernas Gud”, ”Du är min hjälp” arken.org/
forsamling/lovsang

© MARIA SUNDH* I topp hos CCLI sedan många år: ”Jag vill lova
Dig, ge Dig äran, lova Dig” och även ”Jag vill lova Herren alltid”. Nu
finns alla Marias sånger i CCLI, t ex ”Tänk inte på”, ”Du har gett mig
glädjen”
© MARIE-LOUISE LINDMAN från Finland. Köp CD:n ”Vi ser på Dig”
från Itunes el via Sionförsamlingen: www.sion.fi/hem/artiklar/
vi-ser-pa-dig Ladda där ner text & ackord. ”Vi ser på Dig” finns på
Spotify
© OLIVER LUNDSTRÖM* Oliver & Johan Åsgärde har flera lovsånger på: www.noisevillage.org

”RADIATE WORSHIP” – PINSEKIRKEN UNGDOM BERGEN

– med flera nyanslutna sångskrivare i CCLI:
© BENEDICTE CAMILLA VIKEBØ MYREN* ”Låt Ditt hjärta slå i mig”
På YouTube: ”Radiate Hjerteslag”, © RUTH MIRIAM RAMSLIEN,
© ANDRÉ HAGEN, © JOEL BERGE, © LISE KONGSVIK HAGEN,
© MARTIN MIDTGÅRD HAGEN, © ODD AKSEL BRUVIK,
© MARTIN IVAR RISØY KRISTOFFERSEN, © STIAN KERVELL
Lyssna på iTunes & Spotify. http://radiate.no
© SENTRUMS (Sentrumkirken Sandnes) ”Frihet” Thomas Neteland & Trygve Stakkeland www.sentrums.no
© STIG-ØYVIND BLYSTAD* flera sånger (m David André Østby) har
översatts t svenska från norska. T ex ”Ge mig Jesus”, ”Strömmar av
kärlek”, ”Välkommen/Gör dörren hög”, ”Vår Gud”, ”Explosion”
© VETLE JARANDSEN* ”Stor är Din trofasthet Jesus”, ”O kom låt oss
tillbedja”, skrivna med Josefina Gniste & David André Østby
© Xgutta/THOMAS LINDBJER ”Christ is with us Merry Christmas”.
Mer info: tittahit.se
© ZACHARIAS FJELLANDER ”Uusi päivä Suomelle/En ny dag för
Finland” på YouTube. zachariasfjellander.com

© BO & ELSA JÄRPEHAG (Miracle Music). Bland de mest sjungna i
Sverige, t ex ”På Dig min Gud förtröstar jag”, “Att lära känna”, ”Jesus
Du är underbar Du är mer än nog för mig”, ”Strålande”, ”Bara Du är
Gud”
© BJ ART & MUSIC, BENGT JOHANSSON* Bland de mest sjungna i Sverige ”Bara i Dig”, ”Vi vill säga tack”, ”Helig mark”, ”Skapa i
mig Gud”, ”Ingen är en klippa som vår Gud”. Översättningar som ;
”Ropa till Gud”, ”En enkel kärlekssång”, ”Jesus kom var mitt centrum”,
”Jesus allt till Jesus”. Senaste CD: ”Vinden säger allt” (om skapelsens
skönhet & den godhet som håller oss uppe när livet är kämpigt).
Julskivan ”När natten blev ljus”. Noter till hela Bengts sångproduktion finns i sångboken ”150 sånger” www.bengtjohansson.net
© CARIN HYVING T ex ”Inför
Dig”, ”Du Strålar”, ”Jag ser på Dig”
carinhyving.se inspiredproductions.se. Mest spelade på Sveriges
Kristna radio: ”Gud, Du är God”,
”Jesus Tack för Kärleken”, ”Din
Frid Består”
Tankar från Carin Hyving om
drivkraften i skrivandet:
”Min längtan är att få vara med
och plantera Jesu kärlek i människors hjärtan och att sprida kunskapen om Guds rikes nåd, kärlek
och kraft. Min ambition när jag skriver, både sånger och böcker
är att tala klarspråk, tydligt, enkelt och alltid med Jesu kärlek och
omsorg i fokus
© DAVID ANDRÉ ØSTBY* Med
omtyckt CD (Explosion) både på
norska & svenska.
www.davidostby.no
David André skriver: ”Att leda
lovsång kan liknas vid att andas,
både inåt och utåt. Som lovsångare andas vi ofta utåt genom
att betjäna Gud och människor.
Men låt oss inte glömma att först
andas in – och låta vårt inre fyllas av Guds storhet. När vi har andats
in, kommer utandningen som en naturlig konsekvens”
© DAVID SONGS – DAVID MEDIA. En lovsångsresurs i Sverige/
Norden. Ger ut nya lovsånger i svenskt original + svenska översättningar av omtyckta engelska & norska lovsånger. Kontakta David
Media för att köpa CD, notböcker, lösbladsnoter, DVD. Prenumerera på lovsång genom ”Davids Hjärta-paketet”. Lyssna el. beställ
på: www.davidmedia.se/notbutik/losbladsnoter

Tänk på att rapportera i OLR de sånger ni kopierar eller projicerar - olr.ccli.com så royalty från CCLI går till rätt sångskrivare!

© DOORKEEPER – PETER SANDWALL – ”Men åt alla dem”, ”Helige
Ande fall över mig” etc. Med Lars Mörlid t ex: ”Käre Far”, ”Såsom Han
har älskat”, ”Mitt liv – min lovsång”, ”Sjung sången Han ger dig”.
Med Arne Höglund ”Steg för steg (Där du går skall din väg öppnas)”. Kontakta Peter f att köpa noter: 0708-227544 el sandwall.
peter@gmail.com eller se sångböcker som: ”Sjung lovsång alla
länder”, ”Sånger på helig mark”
© ELSA RYDIN*Mest spridda: ”I Din närhet” och ”Vi vänder våra
hjärtan till Dig Jesus”. Nya lovsånger, böner, psalmer, julsånger,
i enkla bruks-inspelningar, text & ackord på www.elsarydin.se
© ERIK TILLING PRODUKTION – Mest spridda: ”St Patrick’s bön”,
”Göm mig i Dina vingar”. Erik skriver sånger till tröst, hopp & tacksamhet. Nytt album maj 2016 ”Släpp taget” www.eriktilling.com
© IDA MÖLLER på YouTube, t ex ”Fader Vår”, ”Till Dig (Gud här har
Du mig igen)” www.idamoller.com
© JOHAN ÅSGÄRDE* Mest spridda: ”Herre rör mitt hjärta (Jag
älskar Dig min Jesus)” + ”Klippan”/”Crying Holy”. Sök “Crying Holy”
på YouTube med ” Aaron Keyes, Johan Åsgärde m.fl
© LINNEA HAGENFORS RAFAIL Lyssna på YouTube: ”Ja, Han kom
ner hit till jorden”, ”Jag tillber Dig min Gud”, och Musikvideon ”God of
miracles”. På Spotify hittar du många av Linnea & Julias sånger.

© NOTLINJEN MUSIKFÖRLAG AB – En stor sångskatt som t ex ”Jag
vill ge Dig o Herre min lovsång”, ”Herre till Dig får jag komma” (Christer Hultgren), ”Du omsluter mig” (H-L Raask), ”Jag går på livets väg”
(Hanna Corneskog), ”Att tjäna Dig” (Urban Ringbäck), ”Korset där
Jesus gav sitt liv” (Pelle Karlsson), ”Vi tänder ett ljus i advent” (Stewe
Gårdare), ”Säg känner du det underbara namnet” (Allan Törnberg),
”Löftena kunna ej svika” (Lewi Pethrus), ”Fader vår” (Egon Zandelin),
”Glad att jag är Din” (Andreas Tärnvind, Magnus Bokvist), ”Du är
min Far” (Sofia Corneskog) Beställ noter på: www.notlinjen.se eller
mejla; notlinjen@notlinjen.se
© SAMUEL HECTOR – Musikpastor i Filadelfia i Stockholm.
Samuels mest sjungna sång:
”Bara Jesus kan”
Samuel Hectors hälsning till dig:
”Jag och Sarah Lundbeck skrev
den här sången ”Bara Jesus kan”
i en hotellobby efter en avslutad
låtskrivardag till projektet
#nymusikipingst. Den är enkel
och nära musikaliskt och har
en text som talar om att allt är
möjligt för Jesus. När den sedan
spelades in till skivan som fick namnet ”Bara Jesus” sjöng Bengt
Johansson och var då med och formulerade om några textrader.
Bengt är bra! Låten hittar du enklast på spotify och nothäfte med
alla skivans sånger på pingst.se eller som lösblad hos David Media.
När det gäller att tjäna och leda i lovsång så har jag ett motto som
bär mig: Gud gör inte saker på grund av dig utan trots dig
© SIMON ÅDAHL – Mest spridda:
”Jag tänker be för Sverige be
med mig” (”I’m gonna pray for
Korea”), ”Jag talar liv i Dej”, ”Det
friska vattnet” etc. Mer info:
www.adahl.se
© STEFAN ALMQVIST – ”Så länge
jag lever (Du ser mitt hjärta)”
www.stefanalmqvist.com
© TONVIS PRODUKTION/PER HARLING – Mest spridda sång: ”Du
är helig Du är hel” https://perharling.se
© TORE W AAS – “Välsignelse” (”Herren välsigne dig och bevare
dig”….), och den älskade julsången som Tore skrev m Eyvind Skeie
”En stjärna lyser så klar” – Lyssna t ex till Carolas fina inspelningar
av dessa båda
© TOVE & JAN HONNNGDAL – Mest spridd: ”Majestät Konung i
evighet” www.honningdal.no

Julia Willkander och Linnea Hagenfors Rafail

© MUSIKFÖRLAGET ESTER – Sånger för barn & ungdom av Kristin
Erlansson. Sångerna ”Ropa ut din glädje” och ”Krukmakaren” har
sjungits på TV-gudstjänster. Fler omtyckta sånger är: ”O Guds
Lamm”, ”Se på Jesus”, ”Tack”, ”Det var för mig”, ”Visa mej Herre den
väg att gå”. Beställ noter & CD på: http://ester.se

www.se.ccli.com

CCLI – Christian Copyright Licensing International erbjuder licenser till kyrkor, kristna grupper och organisationer.
CCLI-licens/Sånglicens (Kyrkornas Copyright Licens) och VL-licens/Filmlicens (Kyrkornas Videolicens).
Genom CCLI-licensen kan kyrkor enkelt och till rimligt pris sköta kopiering och projicering av sånger lagligt, och
kristna sångskrivare och musikförlag får royalty när deras sånger rapporteras till CCLI av kyrkor.
Genom VL-licensen kan kyrkor enkelt och till bra pris visa film inom sin församling. Ingen rapportering alls krävs
för filmvisning. Royalty betalas enligt avtalen med filmbolagen enligt försäljnings och uthyrningsstatistik.
Flera tusen musikförlag och individuella copyrightinnehavare från hela världen finns direkt anslutna till CCLI,
med sina sånger – Det betyder över 200 000 sånger som kyrkan genom CCLI har rätt att kopiera/projicera.
Här i brevet presenteras exempel på Nordiska förlag/sångskrivare som finns anslutna till CCLI.

Sök sångtitlar i OLR eller SongSearch

- SongSearch: se.search.ccli.com (Öppet för alla! Ingen
accesskod behövs.)
- OLR, Online Rapport: olr.ccli.com (Du behöver egen användare
och din kyrkas accesskod)
Sök efter titel eller sångskrivarens namn eller copyrightinfo
Om titlar saknas, kontakta oss gärna så kan vi hjälpa till att
hitta rätt – eller uppdatera när det behövs!

SongSelect till Sverige

Vi väntar på startsignal från CCLI USA. När allt är på plats kan de
som har en CCLI-licens äntligen i tillägg köpa SongSelect-licens,
och så få tillgång till alla sångtexter i den omtyckta databasen.
(Sångtexter, ackordsblad och i många fall noter). Royalty betalas
via SongSelect till copyrightinnehavarna för sånger som skrivs ut
eller laddas ner. Mer info kommer!

Ändrade e-post adresser

Nya adresser – erydin@ccli.com och akjolberg@ccli.com
Nya adresser - se@ccli.com eu@ccli.com
(adress som slutar på .se .eu .uk upphör)

Har er kyrka CCLI-licens?
• CCLI Årslicens – Sånglicens. 12 månader. För duplicering, kopiering och projicering av sånger/sångtexter
• CCLI Evenemangslicens – Sånglicens. Upp till 14 dagar. För konferens, läger, festival och andra evenemang.
• Blocklicens – Ett helt samfund har CCLI årslicens. En faktura.
Varje kyrka får sitt eget licensbevis. Bra rabatt.
• CVLI Videolicens – För filmvisning i kyrkan. Hela 50% rabatt på
filmlicensen, både för ny licens och vid förnyelse
Aktuella licensavgifter finns på se.ccli.com

Online Rapport – Sångrapport

Sångrapportera gärna regelbundet i OLR: olr.ccli.com Har du inte
redan en användare? Accesskod för OLR finns på baksidan av ert
licensbevis.

Vill du har mer info via mejl – sänd oss din e-post adress
Till sist

Vi vill önska er Guds välsignelse!
Med vänlig hälsning
Elsa Rydin, CCLI:s Nordenkontor, Umeå, Sverige
Asbjørn Kjølberg, CCLI:s kontor i Norge

Christian Copyright Licensing International
Bärnstensvägen 37
907 41 UMEÅ

TEL: 090 190 110
EMAIL: se@ccli.com
WEBB: www.se.ccli.com

