
 

Jeanette Alfredssons varma, vackra röst har hörts på skivor från tidigt 90-tal  

men det dröjde ända till 2008 innan hon debuterade med en skiva i eget namn. I takt  

med framgångarna med För Evigt och God (David Media) tillhör hon idag en av  

svensk kristenhets mest aktiva och efterfrågade solister!  

Om skivdebuten var född i längtan och entusiasm så föddes skivan God i prövning och kamp. Men trots 
att hon undrade om tron skulle överleva när det var som jobbigast så fick skivan namnet God. 
Titelsången föddes med dammsugaren i hand och är resultatet av att Jeanette tittat i backspegeln och 
tydligt sett Guds hand genom alla prövningar och motgångar.  
 
Våren 2014 kom ”Du gör allting nytt”, ett projekt av och med kvinnor och resultatet av en längtan 
Jeanette burit på länge.  
 – Vi är inte så bra på att ta för oss och ta plats. För män är det inget konstigt, men vi tar hellre ett steg 
tillbaka. Men frågan är ju hur vi förvaltar det Gud har lagt ned i oss. Det är ju faktiskt ett ansvar att 
använda det vi har fått som gåva från Gud, säger Jeanette. 
– Jag var lite nyfiken på om tjejer och killar skriver lovsång på olika sätt och jag hade kanske tänkt mig 
att det skulle bli mycket ”Jesus jag älskar dig”, men det här var sånger av både proklamation och glädje, 
tillbedjan och bön, rop och förtvivlan, berättar Jeanette.  
 
Att leda lovsång är inget yrke - till vardags är Jeanette matematik- och NO-lärare och mamma till tre 
barn. Men tillbedjan är en djup passion i Jeanettes liv. En längtan att ge något tillbaka till Honom som 
för allt som Han är och för allt som Han gör. 
 
 

                                                       www.jeanettealfredsson.se 
www.facebook.com/JeanetteAlfredssonMusik 
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