
Musik
Sånger från Taizé [Musiktryck] :  
församlingsboken / [svensk bearbetning: Lars Åberg]

Ung psalm [Musiktryck] / [Ung-psalmredaktionen:  
Anna Braw, Åke Olson och Anna Stenlund]

•  Psalm 1–325 i Den svenska psalmboken antagen av 1986 
års kyrkomöte Cecilia (1s986)

• Psalmer och Sånger (1987)
• Segertoner (1988)
•  Frälsningsarméns sångbok (1990)  utgör en ekumeniskt 

gemensam del i ovanstående sång- och psalmböcker.
•  JP II : sångbok för Sveriges unga katoliker / [redaktion:  

Cecilia Veenker Tang ...]

•  ”LOVSJUNG TILLSAMMANS – 150 sånger för alla 
generationer”. http://www.davidmedia.se/produkter/
davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Böner kopplade till barnkonventionens artiklar
”Artikel 20”
Gud, tack för att du har gjort oss alla till en familj. Hjälp oss 

att lyssna på och bry oss om varandra. Gör kyrkan till ett 
hem dit vi alla får komma som vi är. Var hos oss när det inte 
fungerar som vi vill hemma, och skydda alla som har pro-
blem med sina föräldrar, eller de som vill men inte kan bo 
med sina familjer. Jesus visade oss att man inte behöver vara 
släkt för att höra ihop. Tack för att vi alltid hör ihop med dig, 
vad som än händer. Gud som haver barnen kär, se till mig 
som liten är, vart jag mig i världen vänder står min lycka i 
Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver Fader 
vår. Amen.

”Artikel 12”
Gud, tack för att du alltid lyssnar. Hjälp mig att lyssna till 
mig själv och till dig så att jag förstår mer av vad som är bäst 
för mig att göra. Förlåt mig när jag inte bryr mig om vad 
andra behöver och tror att de inte är värda att lyssna på. 
Hjälp mig att komma överens med dem jag har svårt för. Gör 
mig modig nog att stå för det jag själv tycker inför andra och 
modig nog att lyssna på dem. Hjälp mig att inte ge upp när 
det är svårt. Amen.

”Artikel 24”
Gud, tack för att du alltid ser oss för dem vi är och inte 
fastnar på hur vi ser ut eller verkar vara, som andra ibland 
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gör. Ibland är det svårt att bli accepterad av andra. Ibland 
är det svårt att acceptera sig själv. Hjälp oss att bli bättre på 
att lyssna på och se varandra och ta hänsyn till vad andra 
behöver. Hjälp alla barn i världen att få tillgång till den hjälp 
de behöver för att leva hälsosamma, meningsfulla och roliga 
liv. Amen
från ”Andakter” – SvenskaKyrkansUnga.se

Böner, allmänna
Treenige Gud, vi ber till dig för alla barn,
för trygghet och gemenskap,
för hopp om framtiden.
Tack för livets gåva och ansvar,
hjälp oss vårda allt som anförtros oss.

Jesus Kristus, i ditt namn ber vi 
om blick för de utsatta och ensamma,
hjälp oss se var orättvisor råder 
och lär oss, som dina lärjungar, 
att gå i dina fotspår.

Helige Ande, vi ber för livet,
om allas lika möjlighet 
till en god och meningsfull existens.
Vi ber om hjälp till att bättre värna 
om alla barns uppväxt och gemenskap 
i goda sammanhang 
fyllda av liv och skaparkraft.
Om allt detta ber vi, i Guds den Treeniges namn, Amen.

”Jag är”
Gud, hjälp oss att hitta en plats tillsammans med dig där vi 
vågar känna efter vilka vi innerst inne är och vad vi innerst 

inne vill. Gör oss öppna för dig, så att du får vara med oss där 
och hjälp oss att lyssna till vad du vill med oss. Förlåt oss när 
vi kör över andra eller sviker dem. Hjälp oss att vara ärliga 
mot andra och se och uppmuntra dem när de behöver det.
Tack för att du känner våra verkliga namn och har skrivit 
dem i Livets bok. Hjälp oss att tro på att du kan göra också 
det omöjliga möjligt. Vi ber med Ansgar: Herre, om du vill 
göra ett under med mig, gör mig av nåd till en god människa. 
Amen.
från ”Andakter” – SvenskaKyrkansUnga.se

Förbön med respons
Gud, du känner och älskar oss. Hjälp oss att ta hand om 
varandra och bry oss om växter och djur.
Tack för att du hör vår bön.

Låt alla små och stora få vad de behöver: mat, kläder och ett 
hem att bo i (...)
Tack för att du hör vår bön.

Trösta alla som gråter. Hjälp sjuka, ensamma och rädda. Vi 
ber för oss själva, våra föräldrar, syskon och vänner.
Tack för att du hör vår bön.

Låt det bli fred och rättvisa på jorden. Hjälp dem som be-
stämmer mest (i vårt land/i världen) att tänka på dem som 
bestämmer minst.
Tack för att du hör vår bön.

Tack Gud, för att din kärlek räcker till alla.
I Jesu namn
Amen
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