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– Stöd Synodens arbete – vision och opposition! 
* Förbön och gåva: plusgiro 78 05 51-8.  
* Medlemsavgiften 2022 200:- (girot ovan).  
Ny medlem: maila info@synoden.se eller ring ordf.  
(Obs - Jönköpingsdekanatets medlemmar har eget giro!)  
Adressetiketten visar senaste året för medlemskap A eller gåva B. 

 

Välkommen till Höstsamling i Vingåker 
lördagen 8 oktober kl 10.30!  

 

Hur fira mässa i mindre lokal än kyrkolokal?  
Ett seminarium för alla som funderar på hur det kan se ut och 

hur man kan förbereda sig och andra. 
 

Göran Hallberg och Jona-kapellet Fridhems vänner. Särskilda 
inbjudningar till intresserade norr och söder om Hjälmaren och 
Mälaren. Intresseanmälan till info@synoden.se eller 
ordföranden 072 931 83 42. 
 

I det fall man överväger donationsgåvor och vill få klarhet i 
lämpliga specificeringar är man välkommen att höra av sig till 

arbetsutskottet /Synodrådet, ev. Synodstämman.  
 

Årets ekonomi omfattar f.n. ca 45.000. 
Synod Info per post med inbetalningskort till alla intresserade 
utan specifik kostnad men gärna en gåva! Maila 
info@synoden.se 
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Påskbetraktelse:  

 

 

 
Hon trodde det var trädgårdsvakten…(Joh 20:15) 

 
 
O Maria, jag är trädgårdsmästaren som planterade Edens lustgård. 
O Maria, jag är den som med mina tårar vattnade lidandets 
Getsemaneträdgård. 
O Maria, jag är trädgårdsmästaren som beskurit syndens snårskog 
med mitt kors. 
O Maria, jag är den som förvandlar dödens ödemark till livets 
blomstersäng. 
O Maria, jag är trädgårdsmästaren som har nycklarna till Paradiset 
och livets träd. 
O Maria, jag är den som själv är drycken i min vingård. 
O Maria, jag är Mästaren som vandrar med dig och vårdar din själ. 
 
 
O Maria, du blev det första vittnet om uppståndelsen till lärjungarna. 
De hade svårt att tro förrän de själva fick möta Herren som sände ut 
sina apostlar för att också vi skulle få höra vittnesbördet och i tro 
möta vår Frälsare. Honom tillhör äran och lovsången till Fadern i 
den Helige Ande nu och alltid och i evighet. 
 

- KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!  
- JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! 

 
2022 i påsktid 
/ f K 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Stellan Bengtsson har gett ut en Evangeliepostilla i tre band över 
kyrkoårets samtliga texter, med frakt 750 kronor. Predikningarna 
kan användas i den egna andakten eller tillsammans i hemgrupp 
söndagar då det är svårt att finna en gudstjänstgemenskap på annat 
sätt. Intresserade kontakter honom direkt på e-adressen: 
stellanbengtsson@outlook.com eller telefon 070 648 52 08. Tack! 

 
 
 
Från https://synoden.se/tankesmedja/ 70 bidrag: 
 

Nr 70. Mission ifrågasatt. 
Nr 69. Perspektiv på ondska och lidande. 
Nr 68. Föredömet Jungfru Maria – Guds mor för alla tider. 
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Hälsning från ordförande 
Kära vänner,  
Många hälsningar från Synodens årsstämma 26 mars 2022 i 
Hjälmseryd! Vi samlades till ett inledande Stilla dygn fredag lunch 
med bibelsamtal under eftermiddagen. Lördagen inleddes med 
morgonmässa. Som inledning till stämman talade Christian Braw om 
”Synodens väg – och min väg med Synoden”. Vid årsmötet 
preciserades valbarhetskriteriet och vi talade om att distribuera 
bönematerial bättre. Därav den här tryckta stora böneföljden som 
man kan riva ut, mer material kommer. Det fanns tre 
intresseanmälningar för Preses/presesråd vid stämman. Det handlar 
om människor som frågar efter en sådan omsorg, se stadgarna §7. 
Stämman uppdrog åt Synodrådet att om det blir ett underlag för val 
presentera det förslaget vid (extra) stämma. Val därpå följande 
stämma. Utgångspunkten är de personer som intresseanmälarna har 
angett sig ha absolut andligt förtroende för. Det är alltid möjligt att 
lämna in flera sådana intresseanmälningar. Välkommen med frågor! 
    7 maj kunde Synodrådet genomföra dagsresan in i danska 
folkkyrkan, planerad sedan länge. Detta Synod Info präglas av de 
intrycken. Vi får publicera vad Evangelisk Luthersk Netvaerk skrev, 
ett nätverk tillkommet 2006 för att hålla kontakten mellan enskilda 
och gudstjänstgemenskaper. Två av oss dröjde kvar till söndagens 
gudstjänst i valmenigheten Århus Bykirke. Se gärna Flemming Baatz 
Kristensens översiktliga presentation av frihetsordningarna, Sy Info 
2/20. De frihedsordningarna ska vi återkomma till framgent. 
   Frågan om vår tillträdande ärkebiskop var inte ett samtalsämne 
men visar att vår egen tidigare stolthet över successionslinjen inte 
längre är självklar. Hur ska vi tänka om vigningarnas bärighet så här 
i pingsttid? Vi gläder oss över att det numera som regel medverkar 
flera biskopar som inte lovat vad vår egen kyrkoordning nu kräver. 
Apostlarna står inte bara i linjär följd utan också i ett nätverk av 
kollegor som gör skillnad. Vi ber för vigningarna och tackar Gud för 
det arbete som Missionsprovinsen säkrar. Men vår uppgift är större 
än säkra positioner. Guds nådegåvor är just nådegåvor, inte något vi 
kan förfoga över. 
    Många lever helt utan pastoral omsorg. En möjlighet är att be 
kontaktpersonen om hjälp, se din närmaste i listan på baksidan av 
detta blad. Åttonde oktober inbjuds var och en till höstsamling i 
Vingåker, se framsidan. Hur fira mässa i mindre lokal än 
kyrkolokal? Det är samtidigt en nödens fråga och en fråga om 
mission. Göran Hallberg har länge bedrivit ett pionjärarbete. 
    Nästa år passerar vi 40 år under innevarande kyrkovalssystem. 
Men det finns kyrkogemenskaper som prövats långt längre. Låt oss 
sikta framåt och uppåt! Välkommen med din gåva till att se framåt! 
Med önskan om änglabeskydd.       Mvh Ordf Jonas Nilsson. 
 

 
 



4.  
 
 
Internationellt: Hjerteligt møde med svenske kristne. 
 
Lørdag den 7. maj mødtes fem repræsentanter fra Svenska Kyrkans 
Fria Synod med tre danske sognepræster og ELN’s landsleder til en 
uformel udveksling af erfaringer.  
 
------------------------------------------------------------------- 
 

Med verksamhetsledaren för Evangelisk Luthersk Netvaerk goda 
minne kan vi publicera hennes - Dorte Sig Lergaards - 
sammanfattning, se www.luthersk-netvaerk.dk 
 
------------------------------------------------------------------- 
 

Det blev et informativt, hjerteligt og opmuntrende møde mellem 
kristne brødre og søstre, som på hver sin side af Øresund står i en 
udfordrende kirkelig virkelighed. Ikke mindst i Sverige. Sognepræst 
Flemming Baatz Kristensen var vært for mødet i Sct. Pauls Kirkes 
Sognehus, og han var meget glad for, at det lykkedes at knytte 
kontakter på tværs. 
“– Ja, jeg var virkelig glad for dagen,” siger han og fortsætter: 
“– Det var så godt at mødes, fordi vi fik dem og deres situation ind 
under huden - og ligeså den anden vej. Jeg kender svensk kirkeliv 
ganske godt, men samtalen viste, at de i Sverige er mere trængte, end 
jeg i forvejen var bevidst om. Det gjorde et stort indtryk. Og sidder på 
en særlig måde i mig her bagefter.” 
 
Trængt, men ikke stængt inde. 
Uden at Paulus’ ord til korintherne blev nævnt, bar mødet i Aarhus 
præg af, at ”denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft 
skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. 
Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede…” 
    Sagen er nemlig, at også i den svenske folkekirke oplever de, som 
fastholder klassisk bibelsk kristendom, at blive pressede fra den 
moderne teologi Også dér er det udfordrende at blive accepteret som 
en minoritet, der f.eks. ikke går ind for kvindelige præster og ikke vil 
vie to af samme køn. I denne virkelighed arbejder den frie synode som 
en medlemsorganisation og et netværk, der vil samle troende, som 
ønsker at leve i Svenska Kyrkans gudstjenestefællesskab og samtidig 
være tro mod Bibel og bekendelse.  
    Da Svenska Kyrkans Fria Synod blev stiftet i 1983, var hensigten at 
være et modsvar til det gennempolitiserede kirkemøde, der er kirkens 
øverste organ. På den tid var Synoden omtrent på størrelse med ELN, 
mens den i dag har omtrent 100 medlemmer. På daværende tidspunkt 
var der plads til forskellighed, mens det i dag forventes, at alle 
godtager princippet om ’uanset køn’.   
    Den frie synode arbejder derfor blandt andet på at hjælpe 
mennesker til at finde gode gudstjenestefællesskaber og præster. 
Synoden er parat til at foreslå og vælge en præsident eller et 
præsidentråd (primært en mulig biskopkandidat) for dem, hvis de ikke 
kan få støtte fra deres almindelige biskop. Principperne fra den 
engelske kirkes bispekonference om kandidaters respekt for hinanden 
(inklusiv plads til forskellighed!) er et vigtigt pejlemærke. 
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Den frie synode har desuden tre særlige fokuspunkter, nemlig at 
inspirere til mission, at påvirke holdninger ved positivt og 
vedholdende at fastholde kristne værdier i den kirkelige debat og 
endelig at være brobygger for at samle kristne, der ønsker at være tro 
mod Bibel og bekendelse. 
 
Forskel på frihedsrettigheder. 
En af forskellene på forholdene i Danmark og Sverige er de 
frihedsordninger som sognebåndsløsning, valgmenighedsordning 
m.fl., som vores grundtvigske arv har givet os i Danmark. Det var 
tydeligt, at den ved lov gennemdemokratiserede og alligevel mere 
topstyrede Svenska Kyrkan ikke i nær samme grad giver plads for 
mindretal eller mulighed for forskellige dannelser af menigheder 
inden for Svenska Kyrkan. Som Flemming Baatz Kristensen ser det – 
og nævnte det på mødet, giver de danske frihedsordninger gode 
muligheder, men de rummer også en udfordring. 
    ”Man kan sige, at vi skal gøre to ting på én gang. Vi skal på den ene 
side både fastholde og kæmpe for det, der kendetegner en sand kirke, 
og på den anden side samtidig vi erkende, at folkekirken er et sted, 
hvor andre med andre holdninger har lige så meget ret til at virke som 
os, selv om deres holdninger ikke hører hjemme i en kristen kirke, for 
sådan er folkekirken nu engang blevet. Med vores frihedsordninger 
kan vi forfalde til at undlade kampen og kun søge fordrageligheden 
’for vi skal jo være her alle sammen. Men vi skal blive ved med at 
kæmpe for den tro, der én gang er overgivet os fra Kristus og 
apostlene, vi skal tro som dem, og tale imod det, der ikke har Guds 
ord for sig,” siger Flemming Baatz Kristensen.  
    På det uformelle møde blev det aftalt, at deltagerne vil holde 
kontakten fremover gennem nyhedsbreve og ved at invitere til 
relevante møder i Svenska Kyrkans Fria Synod og ELN. Mødet giver 
også anledning til at huske forbønnen. Ikke blot for kristne i Danmark 
og verdens brændpunkter, men også for trængte brødre og søstre i 
vores naboland.  
 
Samtalen på mødet foregik blandt andet på baggrund af artikler om 
forholdene i de skandinaviske kirker og den engelske kirke. 
 

Svenska Kyrkan: Den Svensk Kyrkan er siden år 2000 ikke en statskirke, men 
ligestillet med andre trossamfund. Samtidig er det dog også sådan, at bl.a. Svenska 
Kyrkans demokratiske styreform og bekendelsesgrundlaget er lovbestemt af den 
svenske rigsdag. Det vil sige, at kirken på nogle måder minder om den danske 
folkekirke, uden at have samme særstatus som folkekirken har i Danmark.  

 
 
Glöm inte möjligheten till Bibelstudium på distans.  

Christian och Karin Braw tar emot anmälan på tel 0478-500 22. Du 
får ett studiebrev. Du ringer på angiven tid till gemensamt 

telefonnummer och inbjuds vara med genom att knappa in den kod du 
fått.  

Mer info per mail info@synoden.se. 
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Danska stiften norrifrån: Ålborgs, Viborgs, Århus, Ribes, 
Helsingörs, Roskildes, Haderslevs, Köpenhamns, Fyns och Lolland-
Falsters stift. 
 
 

 
 
 

 
Lokalt nedslag i Danmark: ‘Rytmisk’ mässa i Århus 
Bykyrka 3 Sönd i påsk 2022.  
 

Efter dagsresan 7 maj in i danska folkkyrkan dröjde två av oss kvar till 
söndag. I Sankt Pauluskyrkan annonserades gudstjänst först 
eftermiddag. Vi fick tips om Århus Bykyrka kl 10 på Brammersgade 4 
i Århus, inrymt i det tidigare missionshuset Eben Ezer (Inre Mission), 
aarhusbykirke.dk. Det är en valmenighet (se Sy Info 2/20), nu i 
Paulus-församlingen, tillkommen 2009 med bakgrund i Inre Missions 
ungdoms- och församlingsarbete vid Sankt Lukas kyrka ”ud fra 
visionen om en kirke, der er relevant for mennekser i Aarhus og 
samtidigt hviler på et klassisk kristent grundlag med Bibeln som Guds 
ord.”  
   Det var en sällsam gudstjänst. Detta lokala nedslag vill ge ett intryck 
av den gudstjänsten. Vi deltog i gudstjänsten kl 10 men där hölls även 
en kl 12.30. Salen var fylld, de yngre familjerna dominerade. En 
fjärdedel följde med till ’barn- och junior-kyrkan’ (söndagsskolan), 
det blev ett särskilt moment innan predikan. Predikan var gedigen med 
ämnet: Vad är det vi blir frälsta ifrån? En inte fast anställd präst ledde 
gudstjänsten. 
    Ryggraden var en högmässa men musiken var ’rytmisk’ d.v.s. 
framförd 

Deltagerne i mødet i 
Aarhus: Fra Svenska 
Kyrkans Fria Synod 
deltog formand 
Jonas Nilsson, 
næstformand Lars 
Gustafsson, 
medlemmerne 
Gunvor Vennberg og 
Boris Pahlm samt 
suppleant Marie 
Persson.  
 Fra Danmark deltog 
sognepræsterne 
Flemming Baatz 
Kristensen, Simon 
Nørgaard Skaugen 
og Lasse Holmgaard 
Iversen, samt lands-
leder i ELN Dorte 
Sig Leergaard. 
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med sångare, gitarrer och slagverk. Danskarna använder uttrycket 
‘rytmisk’ gudstjänst. Ljudet och inte minst ljuset och användningen av 
illustrerande bilder hanterades skickligt. Istället för en orgel längst bak 
fanns en större manöverpanel för ljud, ljus och bild. Det var något av 
Skagens ljus över det hela. Bilderna var växlande information, 
hymntexter, ikonliknande motivfokus och inte minst bibeltexterna, i 
god balans. Inte sällan tycker jag att dessa extra motiv blir störande i 
kyrkorummet men här lyfte det salen. Med ett välordnat altare mellan 
musikgrupp och predikstol blev det en balans. Mässan inleddes med 
en morgonpsalm som finns översatt till svenska. Två av de inledande 
hymnverserna:  
    Se, nu stiger solen af havets skod, luft og bolje blusser I brand, I 
glod, hvilken salig jubel, skont alt er tyst, medens lyset lander på 
verdens kyst. 
    Jeg vil ånde luften I fulde drag, synge Gud en sang for den lyse dag, 
takke ham, at morgnen mig end er sod, at mig dagen fryder, trods 
synd og dod.  
    Efter ingångspsalm fortsatte högmässan med ett Kyrierop men 
predikan klargjorde ondskan både i och utanför oss. Den predikan är 
värd att ta tid till, se vidare deras hemsida och /ressourcer/ praedikener 
den aktuella söndagen. Predikanten kunde relatera såväl Kirkegaard 
som Nietzsche i sin undervisning. Trosbekännelsen inleddes med de 
kända formuleringarna på danska:  
Vi forsager Djaevelen of alle hans gerningar of alt hans väsen. Vi tror 
på Gud Fader, den almaegtige..  
Salen var närmast basilikaliknande men utan absid. Århus stad fanns 
representerad i mindre konstverk där kyrkan hade en tydligt markerad 
närvaro i staden. Vana som vi är vid det romanska kyrkorummet 
saknade åtminstone en av oss någon form av markerat kor som t.ex. 
ett Triumfkrucifix. Det var sången som markerade heligheten liksom 
rummets ljusa och rena karaktär: 
    Du fortjener al min sang, min aere Du, som gladeligt min byrde vil 
baere Og denna kaerlighed, Du elsker mig med Den er evindelig og 
giver mig fred Den får mig til, for Dig, at boje mig ned jeg ved Du er 
min konge!  
    Barnen lämnade salen med tillrop (tillbaks till mässdelen):  
Tak for min familie – JA! Jesus, der vil vaere min ven – JAAA! Gud 
har frelst mig og nu er jeg på veg til himmelen.  
    Efter förbön följde nattvardsliturgin med skrudad liturg. I dansk 
ordning ställde sig församlingen upp under instiftelseorden och 
celebranten sjöng de bärande orden. Den som fäst sig vid Sursum 
Corda – Upplyft era hjärtan – i liturgin saknade det momentet men 
nattvardsbönernas tydliga innehåll gav den riktning som bestämmer  
mässans lovsång. Särkalkarna som nyttjades är en pandemimöjlighet 
men med skarp kant i botten blir det droppar över som förfars. 
    Slutpsalmen före välsignelsen var signerad Judson Van DeVenter, 
en av de gamla amerikanska väckelsepredikanterna:  
    My hope is built on nothing less Than Jesus´blood and 
righteousness And I dare not trust the sweetest frame But wholly trust 
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in Jesus name.  
    Det är inte långt till Jylland/Århus vare sig från Göteborg eller 
Halmstad. En sådan resa rekommenderas till sommaren! 

Jonas Nilsson och Boris Pahlm 
 
Lär känna engelska vänstift och församlingar! 
Svenska kyrkan står i kommunion också med Anglikanska kyrkan. 
Två kyrkor i Norwichstiftet/Engelska kyrkan (vänstift till Luleå): 
* Christ Church Lowestoft Whapload Road, Suffolk 
https://www.christchurch.info/Groups/314084/Christ_Church_Lowestoft.aspx  
* Pilgrimsorten Walsingham, två timmars resa norr om London. 
https://www.walsinghamanglican.org.uk 
 

Jämför det engelska biskopsmötet fem vägledande riktmärken 2014: 
https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-10/the_five_guiding_principles.pdf) 

 
Synodrådets ordförande 2022-2023 (20220326). 
Ordf. Jonas Nilsson (2023), Hjälmseryd, Ängshuset, 576 94 
Stockaryd, 072 931 83 42, nilsson.bja@gmail.com, v.ordf. Lars 
Gustafsson (2023) Träslövsläge.  
v.ordf är även Synodens Tankesmedjas tf debattred och ansvarig 
utgivare, synodenstankesmedja@synoden.se 
Vettiga gudstjänster? Kontaktpersoner I Själens Nöd: 
Hjälp att hitta präst för mässa i närområdet, bikt m.m., medlemmar på 
rimligt avstånd - kontakta någon av nedanstående:  

Skåne/Blekinge: Lena A Artman 070 969 28 87 
Malmö: sr Gerd Svensson 070 874 39 

Kronobergs och Kalmar län: Christian Braw 0478 500 22 
Jönköpings län: Mattias Fjellander 0371 173 19 

Borås: Hanna Lindholm 070 881 01 39 
Göteborg: Marie Persson 070 682 41 22 

Bohuslän: Carl-Henrik Karlsson 073 773 89 74 
Västra Skaraborg: Bengt Fåglefelt 076 774 41 49 

Vadsbo kontrakt: Anders Ahlenius 0506 530 80 
Östra Östergötland: Kurt Enström 070 533 45 48 

Södermanland: Göran Hallberg 0151 303 04 (tidiga mornar) 
Södertörn: Stellan Bengtsson 070 648 52 08 

Västeråstrakterna: Anna-Karin Andersson 021 14 68 81 
Norra Värmlands kontrakt: Stig Löwenspets 070 606 41 01 

Dalarna: Bo Zetterlund 070 330 79 87  
Hälsingland: Ulf Allenbäck 070 776 54 84 

Mellersta Norrland: Gunvor Vennberg 073 824 01 16 
Norra Norrland: Mats Rondahl 070 311 83 71 

 

Önskar du förbön för dig, din eller er församling, bibelstudie-
/gudstjänst-gemenskap, ring prästen Göran Hallberg 0151 303 04 
(tidiga mornar).  
– Vi ber, i bön om den Helige Ande efter Bibelns Ord på Svenska 
kyrkans bekännelses grund, att Herren ville befria, bevara och förnya 
Svenska kyrkan som en levande och missionerande kristen kyrka som 
söker den enhet Herren bad om. I Jesu Namn Amen.  
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Den stora böneföljden.  
 

- Låt oss i frid bedja till Herren:  
- Herre förbarma dig.  

 
- Om frid ifrån höjden och om våra själars frälsning låt oss bedja 

till Herren: 
- Herre förbarma dig. 

 

 
- För kyrkan och hennes tjänare, om gemenskap mellan alla 

människor av god vilja, om hela skapelsens frid låt oss bedja 
till Herren:  

- Herre förbarma dig.  
 
 

- För alla plågade och betungade, för alla sjuka och gamla låt 
oss bedja till Herren:  

- Herre förbarma dig.  
 
 

- För alla ensamma och vilsegångna, för alla som inte söker Gud 
låt oss bedja till Herren:  

- Herre förbarma dig. 
 

 
 

- För alla förtvivlade och kärlekslösa, för alla fåfänga och 
avundsamma, för alla hatiska människor låt oss bedja till 
Herren:  

- Herre förbarma dig. 
-  

 

- För våra fiender och vedersakare och för alla våra vänner, 
välgörare och kära låt oss bedja till Herren:  

- Herre förbarma dig.  
-  

 

- För alla döende, vilkas stund nu är inne låt oss bedja till 
Herren:  

- Herre förbarma dig.  
-  

 

- För alla dem som saknar någon, som i kärlek tänker på dem, 
för alla som människor förskjutit låt oss bedja till Herren:  

- Herre förbarma dig.  
-  

 

- För alla som vi själva gjort bedrövade låt oss bedja till Herren:  
- Herre förbarma dig. 
-  

 

- För alla dem som försyndar sig mot skapelsen, mot materien 
och mot ordningen, för alla våldsmän, mördare och härskare 
som är utan barmhärtighet mot de värnlösa låt oss bedja till 
Herren:  

- Herre förbarma dig.  
 
 

- För alla som skändar kärlek, renhet och trofasthet låt oss bedja 
till Herren:  

- Herre förbarma dig.  



10. 
 

- För alla dem som missbrukar ställning eller makt, för alla som 
bygger egen vinning på nästans lidande och nöd låt oss bedja 
till Herren:  

- Herre förbarma dig.  
 

- För alla dem som låter oskydliga lida för att rädda sig själva låt 
oss bedja till Herren: 

- Herre förbarma dig. 
 

- För alla dem som låter oskydliga lida för att rädda sig själva låt 
oss bedja till Herren:  

- Herre förbarma dig.   
 

 
- För alla dem som genom olyckor, våldsdåd, krig, förföljelser, 

terror och slaveri måste lida döden låt oss bedja till Herren:  
- Herre förbarma dig.  

 

 
- För alla föräldrar och barn som bevisar varandra för litet kärlek 

låt oss bedja till Herren:  
- Herre förbarma dig.  
-  

 
 

- För dem som blir mycket ärade låt oss bedja till Herren:  
- Herre förbarma dig.  

 
 

- För alla dem som fallit offer för svagheter eller laster, för dem 
som är trälar under lidelser eller begärelser låt oss bedja till 
Herren:  

- Herre förbarma dig.  
-  

 

- I vår egen syndfullhet och själviskhet låt oss bedja till Herren:  
- Herre förbarma dig.  

 
- Att vi blir befriade från sorg, nöd och ångest låt oss bedja till 

Herren:  
- Herre förbarma dig.  

 
 

- Att Skaparen till sin ära måtte nyskapa oss till sin avbild låt oss 
bedja till Herren:  

- Herre förbarma dig.  
 
- I gemenskap med den saliga jungfrun, Guds moder Maria, alla 

martyrer och heliga överlämnar vi oss själva, varandra och 
hela vårt liv åt Kristus, vår Gud.  

 
- Dig, Fader, Son och helig Ande, tillkommer all ära, allt lov 

och all tillbedjan, nu och alltid och i evigheternas evighet.  
 

 

      - Amen. 
 


