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PSALMVAL HÄR HITTAR DU FÖRSLAG PÅ PASSANDE PSALMER 
för kommande sex sön- och helgdagar. Psalmvalen tas fram av församlingsmusiker  
Carin Åkesson. Brukssångerna väljs ut av Lena Wohlfeil och Anna Eriksson.

* Lovpsalm

FÖRSLAGEN
HÄMTADE FRÅN:

Psalmer och Sånger  
(Verbum 2003) 

Ung Psalm  
(Libris 2006) 

samt
brukssanger.se 

22 efter trefaldighet – Frälsningen
Psalmer och Sånger
37* Kristus är världens ljus/67 Som torra marken dricker regn/205 Vila i din vän-
tan/231 Oändlig nåd/259 Saliga visshet/325 I hoppet sig min frälsta själ förnöj-
er/338* Ljus som liv åt världen gav/596 Som när ett barn/612 Så vid som havets vida 
famn/787* Jag vill upphöja dig, Gud/797 Som ett naket frö/827 Se hur gudsvinden 
bär/832 Gud, i dina händer/840 Jesus, Guds son/841 När livet inte blir som vi har 
tänkt oss 

Ung psalm
105 Just as I am/114 Lord, I lift Your name up high/117 Från mörker till ljus/135 Där 
får jag andas ut/146 Mysterium/167 Vi ska vandra i Guds kärleks ljus/244 Dagen är 
nära/288 Wanna praise you (Shackles)

Psalmer i 2000-talet
833 Inte med makt/881 Med öppna tillitsfulla händer/882 Kärleken som aldrig 
svek/884 Nåden är en vanlig dag

Brukssånger:
Min räddning/ Finns det nåd/ Var ett ljus i mitt mörker

●● 22:a söndagen efter trefaldighet
●● GT: 1 Mos 45:4-8
●● Ep: 1 Pet 4:12-19
●● Ev: Matt 23:37-24:2
●● Ps: 62:10-13

TEMA: FRÄLSNINGEN

31
OKTOBER

Psalmer och sånger
3* Helig, helig, helig/12* Brist ut min själ i lovsångsljud/16* Kom, låt oss nu förenas 
här/169 I himmelen, i himmelen/172 De ska gå till den heliga staden/231 Oändlig 
nåd/297 Härlig är jorden/298 Gud, ditt folk är vandringsfolket/302 Min framtidsdag 
är ljus och lång/320 Tänk när en gång/323 De kommer från öst och väst/342* Stäm 
in med dem som prisar Gud/596 Som när ett barn/828 Det enda som bär/849 Allt 
blev med ens så stilla/854 Ditt ord är en lykta för min fot

Ung psalm
6 Abide with me/39 Í ll fly away/40 Frikänd/116 Jag tackar dig, Fader/131 Amazing 
grace/134 Alltid på väg/230 Som en blomma vissnad/237 Alltid hos mig/254 Herre, 
till dig får jag komma

Psalmer i 2000-talet
801* Sjung till Guds ära/830 Stad i ljus/880 När gravljusen brinner/911 Brustet halle-
luja/950 När sorgen känns tung.

Brukssånger:
Bär mig tills natten tar slut/ Kom med ljus/ Den famn som trots allt bär

●● Alla helgons dag
●● GT: Jes 49:8-10
●● Ep: Upp 7:9-17
●● Ev: Matt 5:1-12
●● Ps: 126

TEMA: HELGONEN

6 
NOVEMBER 

Psalmer och sånger
21* Måne och sol/96 Öppna mig för din kärlek/90 Blott i det öppna/180 Vad dag är 
en sällsam gåva/289 Guds kärlek är som stranden/350* O Gud, som skapat vind 
och hav/465 Hjälp oss att acceptera/696 Du har ett liv/697 Du vet väl om att du är 
värdefull/703* Jorden är Herrens/706 Och varje mänska ska leva i frihet /707 På 
vägarna ute i världen /714 Vi sätter oss i ringen 

Ung psalm
68 Vi vandrar/93 Som vinden smeker mot min kind/155 Där barmhärtighet och  
kärlek bor/156 Öppna vära ögon/157 Stayed on Jesus/161 Vandra med oss/ 
703* Jorden är Herrens/706 Och varje mänska ska leva i frihet/714 Vi sätter oss  
i ringen

Psalmer i 2000-talet
818 Dagbön/828 Att möta sin vän/831 Lägg i varandras händer fred/911 Brustet  
halleluja/916 Ge mig en plats där jag kan växa 

Brukssånger 
Bär oss över gränser/ En liten bit himmel/ Vi är alla här

20:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 
●● GT: Rut 2:8-12
●● Ep: Apg 9:36-43
●● Ev: Mark 3:31-35
●● Ps: 68:5-7

TEMA: ATT LEVA TILLSAMMANS

17
OKTOBER

Psalmer och sånger
15* Halleluja sjung om Jesus/25 Högt i stjärnehimlen/96 Öppna mig för din  
kärlek/97 Jag behövde en nästa/288 Gud, från ditt hus/291 Sänd av himlens sol din 
strimma/358 Gud har skapat allting/410 Gud har oss skapat/427 Vi reser ett  
tecken/703* Jorden är Herrens/707 På vägarna ute i världen/710 Sol och jord och 
luft och hav/712 Tar vi sten i våra händer/808 Redo/844 Gud kallar oss

Ung psalm
9 Välsigna, Gud, vårt bröd/35 Mitt äppelträd/155 Där barmhärtighet och kärlek 
bor/166 Gå ut i tjänst för Gud/175 Ge mig ett rent sinne/182 För livets skull/ 
239 Goodness is stronger than evil

Psalmer i 2000-talet
824 Uppmuntran/831 Lägg i varandras händer fred/834 Gud av rättvisa och  
frihet/836 Dansen kring guldkalven/837 Du satte dig ner som de nederstas vän/ 
839 Förnedringen av jorden/907 Människa, ditt liv är stort/958 På vägarna ute i 
världen

Brukssånger
En enda mänska/ Öppnade för andra/ En liten bit himmel

21:A SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 
●● GT: Jer 29:4-7
●● Ep: Rom 13:7-10
●● Ev: Matt 22:15-22
●● Ps: 40:14-18

TEMA: SAMHÄLLSANSVAR

24
OKTOBER

Psalmer och sånger
201 En vänlig grönskas rika dräkt (vers 4,5) /204 Kornet har sin vila/248 Tryg-
gare kan ingen vara/249 Blott en dag/256 Var inte rädd, det finns ett hemligt teck-
en/261* Tack min Gud för vad som varit/277 Så tag nu mina händer/285 Det finns 
djup i Herrens godhet/300 O hur saligt att få vandra/309 Nu vilar ett hjärta/320 
Tänk när en gång/361* Guds kärlek är det största/726 Jordens Gud, stjärnornas 
Herre/839 Inte en sparv till marken/850 Som liljan på sin äng

Ung psalm
6 Abide with me/34 När den sista natten kommer/40 Frikänd/76 Endast av nåd/181 
The kingdom of God is justice and peace/244 Dagen är nära/227 Herre, måste detta 
ske?

Psalmer i 2000-talet
804 Var inte rädd för fallet/842 Det är tyst och tomt/847 Världen har rämnat/880 
När gravljusen brinner/881 Med öppna och tillitsfulla händer/950 När sorgen känns 
tung/959 Som en blomma vissnad

Brukssånger:
Gud, du som är överallt/ Sjön ligger frusen/ Pö om pö

SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG  
●● GT: Hes 37:12-14
●● Ep: Upp 22:1-5
●● Ev: Luk 12:4-7
●● Ps: 116:1-9 

TEMA: VÅRT EVIGHETSHOPP

7
NOVEMBER

Psalmer och sånger
7* Lova Herren, sol och måne/13* Min Gud när jag betänker/14* Högtlovad vare Jesu 
namn/39 Jesus från Nasaret/174 Herre, när din dag är inne/205 Vila i din väntan/215 
Gud, din nåd till himlen räcker/256 Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken/325 
I hoppet sig min frälsta själ förnöjer/732 Guds Son en gång i morgonglans/735 Han 
kommer på himmelens skyar/739 Med himlen blir det som för tio jungfrur/767 Herre, 
förbarma dig/786* Du är helig och helighet/841 När livet inte blir som vi har tänkt 
oss

Ung psalm
33 Tider/37 Vänta på Gud/75 Hungrig/102 Tro, jag vill känna tro/134 Alltid på 
väg/150 Smaka och se

Psalmer i 2000-talet
819 Sinnesrobönen/820 Vägen till regnbågen/821 Res oss upp igen/881 Med öppna 
och tillitsfulla händer/909 Vänta, vila, vara/915 Som pilgrimer vi färdas sakta

Brukssånger:
Kom Jesus Kristus/ Kom med ljus/ Vägen till himmelen

SÖNDAGEN FÖRE DOMSÖNDAGEN 
●● GT: Sef 3:8-13
●● Ep: Upp 3:10-13
●● Ev: Matt 25:1-13
●● Ps: 139:1-18

TEMA: VAKSAMHET OCH VÄNTAN

14
NOVEMBER


