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Vi som arrangerar ELM Syds Sommarmöte

Evangelisk Lutherska Föreningen (ELF) i Kristianstad är en 
gudstjänstfirande förening med ca 170 vuxna medlemmar 
och ungefär 60 barn och ungdomar i verksamheten. Grunden 
för gemenskapen i ELF är tron på en Gud som står bakom vår 
tillvaro, och att det finns en djup tanke och mening med våra 
liv. Vi tror att Gud talar till oss människor genom Bibeln.

Därför vill ELF också att fler människor ska få höra talas 
om Jesus Kristus, Guds son, och lära känna honom som sin 
personlige Frälsare.

I ELF:s logotyp syns en öppen dörr, som ljus och värme ser 
ut att strömma igenom. Genom denna enkla bild vill vi visa att 
dörren är öppen för dig som vill veta mer om Gud, för dig som 
vill möta honom i stillhet eller jublande lovsång och i samtal 
och förkunnelse. Men dörren är också ständigt öppen för att 
den som är i Guds hus alltid ska veta att arbetsområdet finns 
utanför huset!

Vi samlas till gudstjänst i Kapellet på Fästningsgatan 7, och 
är sedan i Guds tjänst på många andra platser och sätt som 
Gud visar oss.

Välkommen att söka Gud tillsammans med oss andra i för-
eningen!

ELF Kristianstad
Sven E Hammarberg

0709-205655, sven.hammarberg@ekhaga.se

Välkommen till Sommarmöte 2018!

”Natten är över och dagen är här!” Under detta tema samlas 
en hel hop Jesusföljare till årets Sommarmöte, och vi hälsar 
dig hjärtligt välkommen hit.

Det finns en segerviss och nästan lite kaxig attityd över 
temat. Ingen kan väl bortse från allt det mörker och elände 
som vi tycks vara omgivna av? Visst kan väl en kristen se fram 
emot en ljus framtid i Guds närhet – men kan vi verkligen säga 
att dagen är här?

Jo, det är sant. Natten är över. Och dagen är här. Ljuset har 
kommit in i vår verklighet; världens ljus finns här hos Guds 
folk. Och mörkret har inte greppat det.

Det står mycket om ljuset i Bibeln. Det kommer som de 
första strålarna i skapelsen, som en eldstod framför Guds folk 
i den mörka öknen, som flammande lågor hos profeterna, som 
vägledande ljusknippen i mörka dalar, som ljungande blixtar 
på Guds berg och som solens värmande strålar i kalla hjärtan.

Och allt detta pekar på världens Ljus: Jesus Kristus, Guds 
son och din frälsare. Han som är det sanna Ljuset! Det är han 
som är här, och som segrat över mörkret.

Under Sommarmötet kommer vi att få tillfälle att fördjupa 
oss i hur Jesus kom in i vår mörka värld för att knäcka mörkrets 
välde, bryta ondskans makt och grunda ljusets rike. Det är vår 
förhoppning att du som funderar, du som känner dig ensam 
och du som känner av lidande ska få tillfälle att se Jesus tyd-
ligare under de här dagarna! Vi önskar att du med ”trons öga 
får se världens ljus”, och att du djupt i ditt hjärta också får bli 
medveten om att du aldrig mer är ensam.

Vi ber att du som deltar i Sommarmötet genom sånger, 
samtal och förkunnelse ska få en förnyad och fördjupad rela-
tion med världens ljus, Jesus Kristus. Han är här!
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SÄKERHET
Se till att din bil alltid är låst och tömd på värdeföremål så att 
risken för inbrott minskar! Bland funktionärerna finns en grupp 
som bevakar området dygnet runt. På flera ställen finns det mar-
kerade gångstråk. Vi ber dig att inte använda dem som sittplats. 
De måste vara fria i en nödsituation.

TOALETTER
På mötesområdet finns det flera toaletter i angränsande bygg-
nader som du kan använda. Toalett för rörelsehindrade finns 
i Aulabyggnaden intill mötesplatsen. Ingång från norra sidan. 

SJUKVÅRD
I stora byggnaden intill torget finns ett sjukvårdsrum dit du 
kan gå om du blir skadad eller sjuk på något sätt. Där finns 
kompetent personal och vi kan snabbt sända dig till sjukhus om 
det behövs. Ingång via stora entrén. Följ sedan skyltar.

MAT OCH DRYCK
De flesta besökarna brukar ha mat med sig och den kan man 
äta var man vill på området. Många går till sin bil och äter där. 
På torget finns det möjlighet att köpa korv, hamburgare och 
liknande, och i godistältet kan du köpa dryck, glass och annat 
gott. På torget kan också du köpa ELU:s kaffemugg och få fylla 
den så många gånger du vill under mötesdagarna.

Dricksvatten finns i anslutning till toaletterna samt bredvid 
entrén till stora byggnaden vid torget.

KOLLEKTER
Flera gånger under mötesdagarna tar vi 
upp kollekt. Att ge i kollekten är helt frivil-
ligt och du ska inte känna något tvång till 
det. Men om du vill ge en gåva – stor eller 
liten – så är vi förstås tacksamma för det, 
eftersom ELM Syds verksamhet bedrivs 
helt ideellt.

Om du föredrar att ge kollekt i kollekto-

mat finns det två sådana stationer. Du kan också ge kollekt via 
SWISH på nummer 123 105 3099

PROGRAMMET
Programbladet som du nu håller i handen innehåller detaljerad 
information om vad som ska hända under mötesdagarna. Här 
finns alla sånger som ska sjungas och en del av dem sjunger vi 
alla tillsammans. 

Vår önskan är att du som lyssnar ska få en allsidig bibelunder-
visning utifrån temat ”Natten är över och dagen är här”. 

FÖRBÖN OCH SAMTAL
Ett rum i stora byggnaden bredvid torget används för själavård. 
Där finns möjlighet till personlig förbön och samtal under mötes-
dagarna. Ingång via stora entrén. Följ sedan skyltar. Om dörren 
är öppen är det ledigt och du är välkommen in. Är dörren stängd 
är det upptaget för tillfället. 

Under söndagens gudstjänst kommer det också finnas möjlig-
het att få förbön under gudstjänsten, i samband med lovsången 
under och efter mässan. Mer info om det ges i samband med 
gudstjänsten.

PARKERINGSAVGIFT
När du parkerar din bil finns det personer som tar emot P-avgift 
som är 50:-/dag. Avgiften är frivillig, men vi är tacksamma om du 
på det sättet vill bidra till att finansiera kostnaderna för mötet. 

MÖTESBYRÅN
På torget finns bland mycket annat en mötesbyrå. Där kan du 
ställa vilka frågor som helst och få den information som du behö-
ver. Upphittade föremål finns i mötesbyrån. 

VÄLKOMMEN till ELM Syds sommarmöte. 
Vi hoppas att du ska finna dig väl tillrätta 

och verkligen känna dig välkommen!

Det kan vara svårt att veta hur allt fungerar när man kommer första 
gången till sommarmötet. Här får du information som kan vara bra 
att känna till.
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Barnens 
sommarmöte 2018
Mr Goran, alias Göran Nordfeldt är utbildad teolog som under 

många år berättat Bibelns budskap för barn i alla åldrar. 
Han gör evangeliet tydligt, synligt och ihågkommet med hjälp av 

trick och trolleri. 

Kom till barnens eget sommarmöte 
14–15 juli 2018

för dig mellan ca 5–12 år.

Lördag: 13:20–15
Några ur Tribute Gospel Choir Glimåkra, sjunger gospel 

tillsammans med barnen för att hylla Jesus. 
(I år inget ”barnen sjunger”!)

Mr Goran berättar om Gud med trolleri och trick.

Söndag: 13:20–15
”Kompisgrupper” med utmaningar o lek.

Mr Goran berättar mer om Gud med trolleri och trick.

_
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fredagen den 13 juli
19.00 ”Kristi kärlek driver oss” (2 Kor 5:11)
 Mission och vision i ELMs utlandsarbete. Färska intryck 

från Peru och blickar framåt mot ett nytt arbetsfält. 
 Medverkande: Jan Ulrik & Ann-Charlotte Smetana, 
 Erik J. Andersson och Rakel Smetana.
 Plats: Aulan, Önnestads folkhögskola

 

lördagen den 14 juli
 Mötesledare: Ulrica Priebe

09.30 Bön och lovsång

10.00 Välkomsthälsning Sven Hammarberg
 sång av arrangörskör

10.20 ”Se mot ljuset 1”, Stefan Johansson
 Sång av Prim Öst

 ”Se mot ljuset 2”, Stefan Johansson

11.50 Meddelanden

12.00 Uppehåll

  _ 13.20–15.00 Barnens sommarmöte med Mr Goran
  W 13.30–15.00 Tonårssamling 
 ”Redan nu är allting annorlunda 
 – att leva ett förvandlat liv med Jesus” Jenny Lundqvist

13.30 ”Ensam i mörkret?”, Mattias Engström

14.10  Sång av Matteus Sandell

14.20 ELM Syd och ELU – information, förbön och sång. Kollekt

15.10 Uppehåll

16.10 Sång av Tripla 
 ”Vandra i ljuset”, Linus Månsson

18.30 Kvällsmöte i Önnestads kyrka
 Sång och musik av Tribute Gospel Choir
 Vittnesbörd, kollekt ELMus

söndagen den 15 juli
 Mötesledare: Carl Nilsson

09.30 Bön och lovsång 

10.00 Högmässa med nattvard på sommarmötesplatsen: 
 Kristi Förklarings dag
 ”Jesus förhärligad” Egil Sjaastad 
 Präst och liturg: Owe Johansson
 Sång av: Emma Persson, Maria Axelsson 
 och Emma Preston
 Kollekt, Förbönsstationer 

11.50 Meddelanden

12.00 Uppehåll 

  _ 13.20–15.00 Barnens sommarmöte med Mr Goran

13.30  ”Kontrastverkan”, Egil Sjaastad

14.10 ELM – information, förbön och sång. Kollekt 

15.00 Uppehåll

16.10  ”Ljuset ska lysa överallt”, Fredrik Smetana
 Sång av Lena Henningsson med familj

 Avslutning Christer Unosson  

... helgens programÖversikt över ...

För barn ordnas _ Barnens sommarmöte i Aulan, lördag och 
söndag kl. 13.20–15.00.

W Tonårssamling i Önnestads kyrka, lördag eftermiddag kl. 
13.30–15.00

Man kan även följa sommarmötet på webben: www.elmsyd.se  

Telefon till sommarmötesplatsen: 0706-99 62 86

Swish-nummer ELM Syds sommarmöte 123 105 3099
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9.30  

Meddelanden  [11:50]

Bordsbön
I Jesu namn till bords vi går, Välsigna, Gud, den mat vi får,
Välsigna ock på samma vis Ditt helga ord till själens spis!

För mat och dryck du skänker här, Dig vare pris, o Herre kär!
Omhägna med din milda hand I nåd vårt hem och fosterland!
Amen!

Uppehåll

Bön och lovsång 
Sångerna finns på sidorna 30 och framåt.

Välkomsthälsning och inledning [10:00]
Sven Hammarberg

Låt mig få höra om Jesus 
Låt mig få höra om Jesus, Skriv i mitt hjärta vart ord!
Sjung för mig sången så dyrbar, Skönaste sång på vår jord,
Sången som änglar i natten Sjöngo för herdar en gång:
Ära ske Gud i det höga, Frihet från bojornas tvång!
Låt mig få höra om Jesus, Skriv i mitt hjärta vart ord!
Sjung för mig sången så dyrbar, Skönaste sång på vår jord!

Säg mig det åter och åter, Huru han här gick omkring,
Frestad, föraktad och ringa, Ägande själv ingenting.
Synderna mina dem bar han, Smärtorna tog han på sig,
Redo att hela och hjälpa, Redo att uppoffra sig.
Låt mig få höra om Jesus, Skriv i mitt hjärta vart ord!
Sjung för mig sången så dyrbar, Skönaste sång på vår jord!

Låt mig få höra om korset, Kvalen och smärtan han led!
Visa mig graven i berget, Där man hans kropp lade ned!
Under, o under av kärlek: Det var för mig, som han dog,
Det var för mig, som han uppstod. Herre, min Gud, det är nog.
Låt mig få höra om Jesus, Skriv i mitt hjärta vart ord!
Sjung för mig sången så dyrbar, Skönaste sång på vår jord!

Fanny J. Crosby-Van Alstyne, K.A.A. Larsson, LH 39 

Sång av arrangörskör

”Se mot ljuset 1” [10:20]
Stefan Johansson
Är sedan 36 år tillbaka präst i Svenska kyrkan. Tillbringat de 24 
senaste av dem som lärare och skolpräst på Glimåkra folkhögskola. 

I Ditt ansiktes ljus
Jag kommer som jag är, har ingenting att dölja.
Du har skapat mig och känner mig så väl.
På vacklande ben, men jag längtar att få följa.
Du styrker mig och leder steg för steg.

Jag vill vara här, i Ditt ansiktes ljus.
Låt mig präglas och bli en bild av Dig.
Jag vill vara här, i Ditt ansiktes ljus,
reflektera ljuset ifrån Dig.

Joakim Strandberg , OAS 322 

Sång av Prim Öst

”Se mot ljuset 2” 
Stefan Johansson 
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_ Barnens Sommarmöte [13:20 –15:00]

W Tonårssamling [13:30 –15:00]

”Redan nu är allting annorlunda 
– att leva ett förvandlat liv med Jesus” 
Jenny Lundqvist 
Ungdomspedagog i Svenska kyrkan i Knislinge/Kviinge.

”Ensam i mörkret?” [13:30]
Mattias Engström
Är psykolog och arbetar med företagshälsovård. 
Bor i Vä med fru och två barn, uppväxt i Önnestad!

Gud i dina händer 
Gud, i dina händer vilar jag i tro,
vilar i din värme och din ro.
Varje brustet hjärta, varje skadad själ
famnar du i nåd och gör den hel.

Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.

Gud, i dina händer vilar jag i bön,
Växer glädjens tro och hoppets frön
Du har oss försonat: Jesu Kristi död
Räddar oss till liv i överflöd.

Gud, i dina händer får jag gråta ut,
gråten delar du tills den tar slut.
Gud, du känner ondskan i din egen kropp.
Att du delar smärtan ger mig hopp.

Gud, i dina händer lägger jag mig ned.
När jag går till vila är du med.
Dina händer bär mig genom rum och tid.
Jag förblir i ljuset i din frid.

A-M, Kaskinen, P. Harling, P. Simojoki, Sv Ps 769

Sång av Matteus Sandell [14:10] 
  

13.20 

ELM Syd och ELU – information, förbön, sång och kollekt [14:20]
Inspiration och stöd är ledorden för ELM Syd i verksamhetsgrenar som 
barnverksamhet, stormöten, stugmöten, diakoni, ELMus m.m. 

ELU arbetar på många olika sätt bland ungdomar. Arbetet syftar till 
att nå nya människor med evangeliet och att förnya tron hos dem som 
redan tagit emot det.

I denna programpunkt får vi lyssna till information från dessa 
verksamheter och vi ber tillsammans för dem. 

Den sammanlagda kollekten delas lika mellan ELM Syd, ELM och ELU. 
SWISH-nummer: 123 105 3099

Det finns djup i Herrens godhet
Det finns djup i Herrens godhet, och dess gränser ingen ser.
det finns värme i hans domslut, mer än någon frihet ger.

Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång.
Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång.

Det finns nåd för nya världar, mycket större än den här,
nya skapelser och tider, nåd för allt som blir och är.

Gud, för uppbrott och förvandling lär oss glömma bort vårt jag.
Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag.

B G Hallqvist, Sv Ps 285



Bordsbön
Välsigna, Herre, vad Du ger!
Din nåd är stor. Ditt bröd är ett.
Och när det delas, räcker det åt alla.

Tack, Herre, för vad Du oss ger!
Och låt oss en gång vara med
vid alla släktens måltid i Ditt rike! 
Amen!

Uppehåll
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Sång av Tripla

”Vandra i ljuset”
Linus Månsson
Är 27 år och har nyligen tagit examen som gymnasielärare i matematik 
och fysik. Fritidsintressena är många men det senaste är att kolla så de 
nyplanterade örterna växer bra på balkongen. Sover bäst utomhus och 
vilar helst i skuggan.

Låt mina fötter få gå
Låt mina fötter få gå
på vägar du vill jag skall vandra.
Hela mitt liv vill jag tjäna dig,
och berätta om dig för andra.

Jesus nu vill jag tacka dig
för vad du har gjort för mig,
Jesus nu vill jag tacka dig
för vad du har gjort för mig.
Du har gjort mig glad!
Du har gjort mig fri,
och nu längtar jag så
att få göra nånting för dig.

Urban Ringbäck, LV L3

16.10 

Kvällsmöte i Önnestad kyrka [18.30]

Sång och musik av Tribute Gospel Choir
Vittnesbörd, kollekt till ELMus
SWISH-nummer: 123 105 3099

18.30 
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Bön och lovsång
Sångerna finns på sidorna 30 och framåt.

Högmässa med nattvard [10:00]
Owe Johansson
liturg

”Jesus förhärligad”
Egil Sjaastad
Är docent i teologi vid Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. Har 
skrivit många böcker, t.ex. Ledljus, och varit med som predikant vid 
diverse arrangemang i ELM. Är nu ”nästan-pensionär”, men aktiv som 
skribent, lärare och förkunnare.

I  Inledning
Procession under psalmsång 

Herren vår Gud
*Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära.
Kom alla folk att vårt eviga lov honom bära!
Himmel och jord bärs av hans kraftiga ord,
allt han sitt hägn vill beskära.

*Pris vare Herren, som allting så härligt bereder,
som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder,
som i vår nöd skänker oss välfärd och bröd
och sitt beskydd kring oss breder.

*Herren, vår Gud, vare lov, som en Far för oss blivit,
som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit,
som på vår jord leder med Ande och ord
dem som åt Kristus sig givit.

*Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna.
Kraften är hans och all vishet och ära allena.
Pris ske hans namn, att han oss vill i sin famn
alla med Kristus förena.

Z Topelius efter J Neander, Stralsund, Sv Ps 2

Sång av Emma, Maria, Emma 

Beredelse 

Beredelseord

Syndabekännelse och bön om förlåtelse
Alla: Jag bekänner inför Dig, helige och rättfärdige Gud, 
 att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. 
 Jag har inte älskat Dig över allting, 
 inte min nästa som mig själv. 
 Genom min synd är jag skyldig till mer ont 
 än jag själv förstår 
 och har del i världens bortvändhet från Dig.
 Därför ber jag om hjälp att se och bryta 
 med mina synder. 
 Förlåt mig, för Jesu Kristi skull.

Förlåtelsen

Tackbön 
Alla: Gud vår Fader, tack för att vägen till Dig 
 alltid är öppen genom Jesus Kristus. 
 Hjälp oss att leva i Din förlåtelse, stärk vår tro, 
 öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

Herre förbarma dig 
Präst: Helige Herre Gud, helige starke Gud, 
 helige barmhärtige Frälsare, Du evige Gud, 
 förbarma Dig över oss.
Alla: Herre, förbarma Dig över oss.
 Kriste, förbarma Dig över oss.
 Herre, förbarma Dig över oss.

Lovsången 
Präst: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden 
 bland människor som Han älskar.
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*Måne och sol 
Måne och sol, vatten och vind
och blommor och barn skapade Gud.
Himmel och jord, allting är hans.
Herren vår Gud vill vi tacka.

Herre vi tackar dig.
Herre vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

Jesus, Guds Son, levde och dog
för alla, för oss, lever idag,
ja, han är här, ja, han är här
Herre vår Gud vill vi tacka.

Anden, vår tröst, levande, varm
och helig och stark, talar om Gud,
stöder och bär dag efter dag.
Herren vår Gud vill vi tacka.

B G Hallqvist, E Hovland, Sv Ps 21

II  Ordet
Dagens bön

Gammaltestamentlig läsning och epistel

Gradualpsalm

Vår blick mot helga berget går
Vår blick mot helga berget går,
där, Jesus, du förklarad står
i glans så ren som solens sken
och pris av Fadern får.
Med fäderna från löftets tid
du talar om din död, din strid,
då du ditt kall fullborda skall
och oss förvärva frid.
Du styrker här de dinas tro med försmak av en salig ro,
en helgad fröjd från himlens höjd, 
där dina frälsta bo.





Här nere är en smärtans dal,
vår hydda är ett bräckligt skal,
av stoft vår dräkt, vårt liv en fläkt
och himlavägen smal.
Men, Jesus, från din härlighet
du våra sorger ser och vet.
Du lyfter mig i tron till dig,
till frid och ljuvlighet.
Och fast jag åter måste ned i sorgedalen,
följer med från glädjens stund i hjärtats grund
en stilla tröst och fred.

En gång, när slutat är allt ve,
skall skyn sig öppna, jag skall se
i evigt ljus mitt fadershus,
min Gud, min Frälsare.
Då skall min blick ej skymmas mer,
min hydda aldrig brytas ner,
och hunnen dit, i klädnad vit,
jag allt förklarat ser:
och med Guds folk i paradis jag tala får på himmelskt vis
om allt hans råd, hans makt, hans nåd.
Hans namn ske lov och pris!

Edvard Evers, Otto Olsson 1916, Sv Ps 165

* Evangelieläsning 

Predikan
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* Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den Helige Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma 
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig, allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Sång av Emma, Maria, Emma

Förbön

III  Måltiden
Tillredelsepsalm 

Nu o Gud har stunden kommit 
Nu, o Gud har stunden kommit:
Vi får möta dig igen.
Dina barn med glädje sjunger,
prisar dig vår Far och vän.
Lov och ära vill vi bära
fram till dig o Herre kär.
Dig till ära vill vi bära
fram oss själva, kom och möt oss här.

Bröd och vin! Till fest du bjuder.
Glädjens måltid firad här
ger en aning av ditt rike.
Kom vi ber dig! Var oss när!
Lov och ära vill vi bära
fram till dig, o Herre kär.
Dig till ära vill vi bära
fram oss själva,
kom och möt oss här.

Du ger kraft att möta livet.
Vem kan leva utan dig?
Livets Herre, alltings Fader,
ge oss liv, ett liv med dig!
Lov och ära vill vi bära
fram till dig, o Herre kär.
Dig till ära vill vi bära
fram oss själva,
kom och möt oss här.

H. Nyberg, Sv Ps 728

Kollekt
Den sammanlagda kollekten delas lika mellan ELM 
Syd, ELM och ELU.

SWISH-nummer: 123 105 3099
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* Lovsägelsen
Präst: Upplyft era hjärtan till Gud.
Alla: Vi upplyfter våra hjärtan.
Präst: Låt oss tacka Gud, vår Herre.
Alla: Allena Han är värd vårt tack och lov.
Präst: Ja, sannerligen, Du ensam är värd vårt lov ...
 ... och tillbedjande sjunga: 

* Helig 
Helig, helig, helig Herre, Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla av Din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare Han som kommer, i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

Sv Ps 698:5

Nattvardsbönen med instiftelseorden 
Efter instiftelseorden:
Alla: Din död förkunnar vi, Herre
 Din uppståndelse bekänner vi
 till dess Du kommer åter i härlighet

Herrens bön
Fader Vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder, 
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

 

Brödsbrytelsen
Präst:  Brödet som vi bryter 
 är en delaktighet av Kristi kropp.
Alla:  Så är vi, fastän många, en enda kropp, 
 ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Herrens frid

* Agnus Dei
O, O Guds Lamm,
som tar bort världens synd,
förbarma Dig över oss!
 
Förbarma Dig, Förbarma Dig,
Förbarma Dig, Förbarma Dig
Förbarma Dig över oss.

Lasse Axelsson, OAS 101

Kommunionen
Under utdelandet leds sången av ett lovsångsteam.

Tackbön
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Meddelanden [11:50]

Bordsbön
Glädjens Herre, var en gäst vid vårt bord i dag.
Gör vår måltid till en fest efter Ditt behag.

För de gåvor som Du ger tackar vi Dig nu.
Du som hör förrän vi ber, prisad vare Du!
Amen!

Uppehåll

IV  Avslutning

* Välsignelsen

Sång av Emma, Maria, Emma 

Recession under slutpsalmen 

Värdigt, värdigt är Guds Lamm
Värdigt, värdigt är Guds Lamm!
Folk av varje släkt och stam
bär till honom lovsång fram,
Jesus, Guds Son.

Ära, halleluja, ära, halleluja,
ära, halleluja till Guds Lamm!

Nya tider hör Dig till,
ty Du bryter dess sigill
och dem formar som Du vill,
Jesus, Guds Ord.

Du skall göra allting nytt
när de mörka skuggor flytt,
evighetens morgon grytt,
Jesus, Guds Ljus.

Skapelsen lovsjunger Dig:
Äran, äran tillhör Dig,
du som återlöste mig,
Jesus, Guds Lamm!

Okänd, DNS 177
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13:20  

_ Barnens Sommarmöte [13:20–15:00]

”Kontrastverkan”  [13:30]
Egil Sjaastad
Är docent i teologi vid Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. Har 
skrivit många böcker, t.ex. Ledljus, och varit med som predikant vid 
diverse arrangemang i ELM. Är nu ”nästan-pensionär”, men aktiv som 
skribent, lärare och förkunnare.

Icke genom någons människas styrka
Icke genom någon människas styrka,
eller kraft skall det ske.
Icke genom någon människas styrka,
eller kraft skall det ske.
Utan genom min Ande säger Herren,
utan genom min Ande.
Icke genom någon människas styrka
eller kraft skall det ske.

L. Larsson, S Myrén, LV I4

ELM – Information, förbön, sång och kollekt [14:10]
Etiopien, Eritrea, Kenya och Peru är de fyra länder där Evangelisk 
Luthersk Mission har mission idag. Vi får nu en närmare inblick i 
arbetet genom hälsningar, intervjuer, lägesrapporter och information om 
framtida satsningar. Den sammanlagda kollekten delas lika mellan ELM 
Syd, ELM och ELU. SWISH-nummer 123 105 3099

Missionen är Guds sak
O Herre, ondskans makter är så starka!
Jag är svag och lider ofta nederlag.
Jag önskar jag din styrka mera märkte
och mera kunde brinna för din sak.



 

Bordsbön 
Välsigna, Herre, vad Du ger!
Din nåd är stor. Ditt bröd är ett.
Och när det delas, räcker det åt alla.

Tack, Herre, för vad Du oss ger!
Och låt oss en gång vara med
vid alla släktens måltid i Ditt rike! 
Amen!

Uppehåll

Bekymmer, sorger, oro får ej kväva dig,
jag ska leda dig i livet dag för dag.
Nya krafter och visioner får du genom mig.
Jag ska bära dig missionen är min sak.

Ja, Herre, låt då någon sig förbarma
över världen! – Se den lider, är i nöd.
Men jag har inte någon stark trosvärme
och i min blick finns ingen kärleksglöd.

Så tag då mina läppar, fötter, händer,
och använd du mig för ditt rikes sak!
Då går jag glad, varthän du här mig sänder.
Men Herre Jesus, styrk du mig var dag!

I. Kappelgaard, DNS 128
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”Ljuset ska lysa överallt” [16:10]
Fredrik Smetana
34 år, gift och har 3 barn. Bor i Vännäs och jobbar lokalt som skol- och 
ungdomspastor och som missionssekreterare för ELM Sverige. Gillar 
filosofi, teologi, konst, kaffe och bilar :)

Min Gud när jag betänker
Min Gud, när jag betänker
Vad du har gjort för mig,
Vad nåd du städs´ mig skänker
Jag får ju allt av dig
Då blir jag hjärtligt glader,
Då lockas lovet fram:
Jag tackar dig, min Fader,
Jag tackar dig, Guds Lamm.

Du döden för mig smakat,
Du mina synder bar,
Och över mig du vakat
I alla mina da’r.
Vad hade av mig blivit,
Om du ej handlat så?
Om du ej nåd mig givit,
Jag måst i döden gå.

Nu är jag redan salig
Och går till himmelen,
Jag njuter fröjd otalig
I Gud, min bäste vän.
Han själv skall mig bevara,
Hans nåd är alltid ny,
Och hotar någon fara,
Till honom får jag fly.

O, skulle jag då sörja,
Som har en sådan Gud?
Nej, hellre må jag börja
Att höja lovets ljud.
Ja, Herren vill jag prisa;
Hans nåd och trofasthet
Skall bli min nya visa
Uti all evighet.

N. Frykman, LH 639

16:10  

Sång av Lena Henningsson med familj 

Avslutning 
Christer Unosson 
Ordförande i ELM Syd.

O hur saligt att få vandra
O, hur saligt att få vandra hemåt vid vår Faders hand.
Snart vi slutat ökenfärden och går in i Kanaans land.

Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.

Här vid älvarna i Babel tystnar ofta nog vår sång,
men vi väntar bättre dagar i Jerusalem en gång.
Härligt sången ...

Intet mörker där skall vara, inga tårar, ingen nöd,
ingen synd och ingen plåga, ingen djävul, ingen död. 
Härligt sången ...

Här vi skiljs ifrån varandra, här är möda, sorg och strid,
men uti den gyllne staden snart vi mötas får vi frid.
Härligt sången ...

O, må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld.
Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd.
Härligt sången ...
  J Blomqvist, L P Ollén, LH 669
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1. Öppna mitt hjärta för Dig Gud
Öppna mitt hjärta för dig Gud.
Kom ge mitt inre ditt ljus,
så jag kan se dig
Gud, jag vill se dig.

Se dig upphöjd över allt,
se dig när du strålar som solen.
Töm ut din kärlek och kraft.
Vi ropar helig helig helig.

Helig helig helig.
Helig helig helig.
Helig helig helig.
Gud, jag vill se dig.

Paul Baloche, Sv. text Josefin Adaktusson

2. På Dig min Gud förtröstar jag
På Dig, min Gud, förtröstar jag,
när oro skymmer
min morgondag, för jag vet, Du är trofast
emot mig.
När svårigheter omger mig,
så är jag ändå trygg hos Dig,
för jag vet att Du aldrig
lämnar mig.
Är det natt eller dag,

Herre, på Dig förtröstar jag.
Gud, Du är alltid nära mig,
ingen förändring finns hos Dig.
Du är densamme igår och idag
och i evighet.
Du är min framtids säkra grund,
Du som står fast i Ditt förbund,
min klippa är Du, allsmäktig Gud,
jag ärar Dig! 

Bo Järpehag, Elsa Järpehag

3. Blott en dag
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
allt ju vilar i min Faders händer, 
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta, 
han ju ger åt varje nyfödd dag 
dess beskärda del av fröjd och smärta, 
möda vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd. 
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd. 
Morgondagens omsorg får jag spara, 
om än oviss syns min vandrings stig. 
”Som din dag, så skall din kraft ock vara”, 
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla 
blott vid dina löften, Herre kär, 
ej min tro och ej den tröst förspilla 
som i ordet mig förvarad är. 
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, 
taga ur din trogna fadershand, 
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

J O Wallin, B Gesius/ J H Schein

4. Jesus kom var mitt centrum 
Jesus, kom var mitt centrum
var mitt ljus, var min kraft, Jesus.
Jesus, kom var mitt centrum,
var mitt hopp, var min sång, Jesus.

Kom tänd Din eld, inom mig
sträck mina segel i Din vind. 
Du som är grunden för mitt liv
Jesus, Jesus.

Michael Frye, Bengt Johansson
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5. Det skall komma en dag 
Det skall komma en dag, 
då all smärta skall bli glömd, 
Inga mörka skyar mer, 
inga tårar där vi ser. 
Där är frid och evig vår, 
glädjen evigt där består. 
Vilken underbar dag det skall bli. 

Vilken dag det skall bli, 
när min Jesus jag får se, 
När för hans fot jag faller ner, 
Han som döden för mig led. 
Då han tar mig i sin hand 
Och leder mig till löftets land, 
Vilken underbar dag det skall bli. 

Slut är sorg och besvär, 
inga bördor bäres där, 
Ingen sjukdom och nöd, 
ingen skiljas skall vid död. 
Och för evigt skall vi bo, 
i ett land av frid och ro. 
Vilken underbar dag det skall bli. 

För den Helige Gud, 
träder Lammets köpta brud 
Utan lyte och fläck 
i rättfärdigheten klädd. 
Ty i glömskans djupa hav, 
deras synder fick sin grav, 
Vilken underbar dag det skall bli.

Jim Hill

6. Ära till Guds lamm
Ära, ära, ära till Guds lamm.
Ära, ära, ära till Guds lamm.

För du är underbar och
värdig lov och pris
lammet på sin tron.
Och fram till dig,
vi kommer med vår sång,
till lammet på sin tron.

Dempsey, Larry

7. Vid foten av Ditt kors
Jag förundras av Din kärlek
och Din godhet emot mig.
Du omsluter med Din närhet,
tack för nåden ifrån Dig.
Vid foten av Ditt kors lämnar jag allt 
som jag bär och lyfter upp min blick.

Det finns inget jag kan dölja,
du ser rakt igenom mig.
Jag kan se i Dina ögon
att Du ser och älskar mig.
Vid foten av Ditt kors lämnar jag allt 
som jag bär och lyfter upp min blick.

Jesus det enda jag har,
här i Din nåd får jag va.
Bara i Dig finns det liv som bär och leder.
Jesus det enda jag har,
Du är, förblir och står kvar.
Bara i Dig finns det räddning, åh min Jesus.

Du vet allt vad jag behöver,
du är alltid nära mig.
Jag får vila i Din skugga,
nattens fasor skrämmer ej.
Vid foten av Ditt kors lämnar jag allt 
som jag bär och lyfter upp min blick.

Willhelm Svensson, Linda Sandgren, Sara Lundbäck Bell
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8. O prisa högt
Till Golgata min tanke går,
där Jesus led och för mig dog.
Jag ser hans händer, ser hans sår,
min Frälsare där på ett kors.

O prisa högt Herrens namn vår Gud.
O prisa Gud i evighet.
Med ändlös sång vill vi ära dig,
vår Herre och vår Gud.

Hans bundna kropp i tårar dränkt.
De honom la i Josefs grav.
Förseglad med en väldig sten.
Messias lagd i ensamhet.

På tredje dan´ i gryningen,
himmelens son uppstod igen.
Du död var har du nu din udd?
Hör änglar ropa Krist vår kung.

Han kommer åter klädd i vitt.
För solens strålar natten flytt.
Tillsammans med de heliga,
jag Jesu ansikte skall se.

Benjamin Hastings, Dean Ussher & Marty Sampson, 

Sv. text Hillsong Sthlm

9. Närmare mig (Herre Du in klippa)
Herre Du min klippa min eviga ro,
Endast på Dig vill jag bygga mitt bo,
Allting jag uppgav och allting jag vann,
när jag min frälsning i Gudsordet fann

Hoppet jag nu äger det fann jag i Dig,
kraften och nåden som räddade mig.
Jesus, Du min Herre, är sanning och ljus, 
öppnade vägen till himmelens hus.

Livet som jag lever är format av Dig,
Skaparens händer som omsluter mig.
Öppna Du mina ögon och tag så min hand,
led mig, o Jesus, till evighetsland.

Längtan som jag känner har fäste i Dig,
kom, Herre kom, ja allt närmare mig.
Du som är källan kom släck all min törst
mätta min hunger Du som älskat mig först.

Sv. text Clas Vårdstedt

10. Världens hopp
Jesus, Du är världens ljus och
ljuset det är starkare än mörkret.
Jesus, Du är verklighet och
sanningen är starkare än lögnen.

Jesus, det är bara Du som räddar
från förtvivlan, ångest och betryck.
Mitt i motgång och i svårighet
kommer Du med liv,
kommer Du med liv.

Jesus du är kärleken och
kärleken den övervinner hatet.
Jesus, du är världens hopp och
hoppet det är starkare än döden.

Okänd

11. Jag står
Genom ditt ord blev allt skapat,
din hand är på evigheten.
Skapelsen har du planerat,
min själ vet det väl.

Du tog min brist och min svaghet,
du bar ett kors för min skam.
Tung var den synd du fick bära,
min själ vet det väl.
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Jag ger allt jag har,
Allt som jag gör.
Jag ger dig mitt hjärta nu,
Ger allt till dig Gud.

Frälsningens kraft ger mig styrka,
din ande som lever i mig.
Vill låta mitt liv få berätta,
till löften du gett.

Jag står med upplyfta händer,
och mitt hjärta är öppet inför dig.
Jag står min själ vill jag överlämna,
allt jag är, är ditt.

12. Given 
There is no striving
There is no striving in your love
Freely you have given
Freely you have given to us
You have made us yours
You have called us daughters and sons
This is who you are
This is what your love has done

You have given everything my heart could ever need
And all you ask is I believe
And I am resting safe inside your promise to provide
And nothing could ever change Your love
Your love for me, your love for me

You never ask that I earn Your affection
I could never earn something that’s free
I never have to fight for Your attention
Because Your eyes are ever upon me

Matt Stinton

13. Ge mig Jesus
Vem kan lysa upp min stig
Som ett ljus för min fot
Göra natten här till dag
Och ge mig nytt mod

Vem kan tysta vindens tjut
Och stilla var storm
Vandra fram på upprört hav
Och fatta min hand
Fatta min hand

Ge mig Jesus, bara Jesus
Oföränderlig kärlek stor
Ofattbart djup och god
Ge mig Jesus, bara Jesus
Ingen annan är lik Dig, Jesus

Vem har villigt gett sitt liv
För att dö på ett kors
Vem har gett mig värdighet
Då Han älskat mig, först
Älskat mig först

Du gav mig allt
All min skuld är betald
Mina synder blev burna av Dig
Ord blir för små
Vem kan fullt ut förstå
vilken godhet Du öst över mig

David André Østby, Stig-Øyvind Blystad, Sv. text Rickard Sundström
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14. Är det sant att Jesus är min broder
Är det sant att Jesus är min broder? 
Är det sant att arvet hör mig till? 
O så bort med alla tårefloder, 
bort med allt som här mig ängsla vill!

Han min broder, under över under! 
Större nåd väl aldrig tänkas må. 
Fast jag ej kan tro det alla stunder 
är jag salig på hans ord ändå.

Han har sagt: min Fader, eder Fader, 
han har sagt: min Gud och eder Gud. 
Gläds min själ, med världars myriader,
att ock du har fått ett sådant bud!

O det broderskapet, se det gäller 
mer än allt vad här man nämna kan, 
ty i bredd med Jesus det mig ställer, 
ger mig rätt till samma arv som han.

Samma arv däruppe i det höga, 
samma himmel, samme Gud och Far. 
Herre, Herre, öppna blott mitt öga 
för de skatter jag dock verkligt har!

Lina Sandell Berg, O Ahnfelt 

15. Min Frälsare lever 
Min Frälsare lever, jag vet att han lever,
fast världen har sagt han är död.
Och ingen kan skilja mitt hjärta från honom, 
ej änglar, demoner och nöd.

Min Frälsare lever, jag vet att han lever.
Jag honom får möta till sist, 
när jag har lagt av mig min kropp som en klädnad, 
befriad från ångest och brist.



Ej så som man råkar en främling på gatan
– nej, så som man ser på en vän, 
en vän man har drömt om i nätter och dagar 
och äntligen finner igen.

Ja, öga mot öga, i klarhet och jubel
och värme och friskhet och glans 
vi lever med honom som här vi har anat. 
Vi lever för alltid som hans.

Britt G Hallqvist, Lars Moberg 

16. Kom du Helige 
Låt oss få känna,
ditt rikes underbara doft här och nu.
Låt oss få höra,
din ljuva stämma inom oss, här och nu.

Kom du Helige,
Helig Ande kom.
Kom du Helige, ja kom,
Helig Ande kom.

Peter Bergstrand

17. Kom nådebordet är dukat 
Kom, nådebordet är dukat
med bröd och med vin för vår skull.
Kom, ni som hungrar och törstar.
Här kan ni mätta er själ.

Välkommen, Herren dig bjuder.
Han ger ur sin märkta hand.
Ät av det bröd som är frälsning,
drick av det blod som ger liv.

Claire Cloninger, Martin J Nyström
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18. Säg känner du det underbara namnet
Säg känner du det underbara namnet,
som till frälsning Gud oss gav.
Vars lov har sjungits ut i hela världen
över varje land och hav.

Namnet framför andra namn är Jesus
ej skönare på jorden fanns.
Ty intet annat namn kan giva frälsning,
intet annat namn än hans.

Det namnet strålar som en morgonstjärna,
över jorden nöd och natt.
Det skänker mod och tänder hoppets låga,
där den flämtat svagt och matt.
Det bringar himmelsk frid till kvalda hjärtan,
skänker uti sorgen tröst.

Det bjuder vind och vågor vara stilla,
när det stormar i mitt bröst.
När alla andra namn en gång förbleknat,
står dock namnet Jesus kvar.
Dess purpurglans skall hela evigheten,
stråla lika underbar.

A Törnberg

19. Tack för allt Du gjort 
Tack för allt Du har gjort för mig,
Din trofasthet den är stor.
När jag känner mig svag
i mig själv, 
så får jag kraft av Ditt Ord.

För Du är klippan som alltid,
alltid står fast
om än det stormar omkring.
Ja, Du är klippan som alltid,
alltid står fast
om än det stormar omkring.

Jan Gamre

20. Jag är en gäst och främling
Jag är en gäst och främling, som mina fäder här.
Mitt hem är ej på jorden, nej, ovan skyn det är.
Däruppe bor min Fader i härlighet och ljus;
där ville jag ock vara uti min Faders hus. 

Hem, hem, mitt kära hem,
ej finns en plats på jorden
så skön som du, mitt hem.

Däruppe bor min Jesus, min Frälsare så huld,
som gick för mig i döden och tog på sig min skuld.
Om glädjen blomsterströdde vart steg jag här går fram,
jag skulle ändå längta hem till Guds dyra Lamm.

Hur jordens blommor doftar av friskhet och behag,
och hur dess fåglar sjunger den sköna sommardag,
hur vänner dyra, kära, så ljuvligt möter mig,
mitt hjärta ändå längtar, o sköna hem, till dig.

Ty här på denna jorden är synden med i allt
och ger åt allt det sköna en främmande gestalt.
Fast den ej kan fördöma, sen själv fördömd den är,
den kan mig ännu plåga, men så den skall ej där.

Och snart, så ordet säger, jag skall ock hinna dig.
Min Jesus själv skall komma och hämta mig till sig.
Då skall jag salig skåda vad här jag trodde på 
och till min Jesu ära den gyllne harpan slå.

Henry Roley Bishop, Lina Sandell Berg
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21. Allting i min hand 
Jag är hos dig, när problemen tar all din tid.
När ditt liv verkar meningslöst, då är Jag där!
Jag är hos dig, fast du inte kan tro det nu.
Fast du inte har märkt mig än, så finns Jag där!

Och Jag har allting i Min hand, 
din framtid har Jag stakat ut.
Jag vet ju allt vad du behöver dag för dag, 
Var inte rädd; Jag älskar dig!
Du kan lita på mitt ord, 
Och du skall se hur jag skall leda steg för steg .

Var inte rädd, när du inte kan somna om;
när du tänker på nästa dag, du har ju Mig!
Var inte rädd, fastän andra kan glömma dig. 
Fast du känner dig värdelös, Jag tror på dig!

Tänk vilken dag, när vi möts efter färdens slut, 
och du ser att den väg du gått, var din väg till Mig; 
då ska du se att i din väv, går en tråd genom allt. 
Och förstå att Jag har allting i min hand!

Arne Höglund, D Burgess

22. Du får komma till Jesus 
Du får komma till Jesus med det som är svårt, 
med var börda som du går och bär.
Du skall veta att dörren står öppen för dig, 
du får komma precis som du är.

Du får komma till Jesus i motgångens stund 
och när nedböjd i missmod du går.
Han vill göra det lätt, det som förr var så tungt, 
han vill byta din vinter i vår. 

Du får komma till Jesus när galet det gick, 
du får komma för tusende gång.
Han vill resa dig upp, han vill styrka din håg, 
han vill fylla ditt hjärta med sång.

Du får komma till Jesus och livet hos Gud, 
inför tronen ska du en gång få stå.
Om din frälsare Jesus fått hämta dig hem, 
säg, vad mer kan du önska dig då?

Bjerkrheim, M. Stenlund

23. Nu kommer jag till dig igen
Nu kommer jag till Dig igen, och ber om din nåd. 
Jesus förlåt min synd, och gör min ren.
Ge min frimodighet att sjunga Din sång,
hjälp mig att ta emot Din nåd än en gång

Du ger mig nya kläder, som tar bort nakenhet. 
Du ger mig nya kläder, Din rättfärdighet 
Sätter en ring på mitt finger, fyller mig 
med Din Ande. 
Sätter en ring på mitt finger, visar igen 
att Du älskar mig. 
Tack för Din nåd, tack för Din nåd.

Nu kommer jag till dig igen och ger dig min sång, 
Du har förlåtit mig, ännu en gång. 
Trots vad jag är i mig själv, tillhör jag dig.
Allt vad jag bar på av skuld, har du lagt på Dig.

Jonas Stenlund

24. Bred dina vida vingar 
Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig.
Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd
och låt mig alla dagar få leva av din nåd.

Förlåt mig alla synder, mig rena i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter till nattens vila gå.

Lina Sandell Berg
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25. Så stor är Din trofasthet
Konungars konung som råder i allt, 
evigt densamme Du är. 
Fullständigt rättvis med fullkomlig nåd. 
Dina löften de består. Dina löften de består.

Allting förändras, men Du är vår Gud. 
Riket och makten är Din. 
Vi litar på löftet om allt det Du är och förtröstar helt på Dig. 
Vi förtröstar helt på Dig.

Allsmäktig Gud, vi sjunger ut; stor är Din trofasthet. 
Från år till år, Ditt ord består. 
Stor är din trofasthet, så stor är Din trofasthet.

Från generationer till generationer, 
sviker Du aldrig oss Gud. 
Igår, idag och de dagar som väntar, 
tills Du kommer igen.

Sv. text Martin Börjesson m.fl. 

26. Du som är törstig 
Du som är törstig, du som är svag kom till hans källa, 
drick av vattnet som ger dig liv. 
Låt all oro och ångest sköljas bort 
i hans strömmar av kärlek, 
som djup ropar ut till djup ber jag dig; 

//: Kom min Herre kom, kom min Herre kom. ://
//: Helig ande kom, helig ande kom ://
//: Kom min Jesus kom, kom min Jesus kom. ://

Mattias Martinsson 

27. I ditt ansiktes ljus
Jag kommer som jag är, har ingenting att dölja, 
du har skapat mig och känner mig så väl. 
På vacklande ben, men jag längtar att få följa, 
Du styrker mig och leder steg för steg.

//: Jag vill vara här, i ditt ansiktes ljus
låt mig präglas och bli en bild av dig
Jag vill vara här, i ditt ansiktes ljus
reflektera ljuset ifrån dig ://

Mattias Martinsson

28. Vi vill ge dig ära
Vi vill ge Dig ära och tillbedjan. 
Vi vill lyfta våra händer, vi vill upphöja Ditt namn. 
//: För Du är stor, Du gör stora under, stor 
ingen annan är som Du, ingen annan är som Du ://

Eva-Lena Hellman

29. Allt till Jesus
Allt till Jesus vill jag lämna, allt till honom nu jag bär.
Honom vill jag tro och älska, i hans sällskap vandra här.

Jag nu lämnar allt. Ja, jag lämnar allt
Allt till Dig min dyre Jesus, Jag nu lämnar allt.

Allt till Dig jag överlämnar, gör mig, Herre, helt till din.
Värm mig med din helge Ande så jag vet att du är min.

Jesus, allt jag överlämnar, giver helt mig själv åt Dig.
Fyll mig med din kraft och kärlek, nådens regn sänd över mig.

J A Van de Venter, W S Weeden

30. Du är den högste
Du är den högste över hela jorden,
ditt namn är upphöjt över alla andra namn.
Du är den högste över hela jorden,
ditt namn är upphöjt över alla andra namn.

Vi upphöjer Dig,
Vi upphöjer Dig,
Vi upphöjer Dig,
Du vår Gud.

Pete Sanchez Jr
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31. En liten stund med Jesus 
En liten stund med Jesus, o, vad den jämnar allt
och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen och allt som möter mig,
en liten stund med Jesus, och allt förändrar sig.

En liten stund med Jesus när synden gör mig ve
och otron vill mig hindra att blott på ordet se;
en liten stund med Jesus och bördan lyftes av
och faller från min skuldra i Kristi öppna grav.

En liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter från jordens små bestyr
till livets verkligheter, de ting som ej förgås
när himlarna och jorden av sin förvandling nås.

En liten stund med Jesus, vad frid den har med sig,
när kärlekslösa domar av mänskor sårar mig.
Om missförstådd och sargad från vänners krets jag går,
en liten stund med Jesus dock helar alla sår.

En liten stund med Jesus, vad kraft den har med sig,
vad lust den ger att vandra på Herrens viljas stig,
vad mod den ger att leva och lida för hans namn,
en ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn.

Så giv mig, käre Herre, ja, giv mig ofta då
en liten stund med Jesus i hemmets tysta vrå.
Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blott:
en evighet med Jesus och allt, ja allt är gott.

Lina Sandell, Oscar Ahnfelt

32. Fäst dina ögon på Jesus
Fäst dina ögon på Jesus,
se in i verkligheten själv.
Alla ting runt omkring
smälter bort som snö,
i ljuset av hans ära och makt. 



Fäst dina ögon på Jesus, 
se in i verkligheten själv.
Se upp till hans kors
och du ser hans triumf
i den död som blev livet för dig. 

Helen Lemmel

33. Vem är som du 
Vem är som Du, ingen är lik Dig Gud
ingen i himmelen eller på jorden.
Jag älskar Dig, Jesus jag älskar Dig.
Du är den ende som står fast.
Du är min klippa, min frälsare.

Din nåd är var morgon ny,
din trofasthet står fast,
din barmhärtighet omsluter mig.
Din nåd är var morgon ny,
din trofasthet står fast,
din barmhärtighet omsluter mig. 

Jonnie Slottheden

34. Tid att tillbe
Kom, nu är det tid att tillbe.
Kom, nu är det tid att lova Gud.
Kom, kom som du är och tillbe.
Kom, kom som du är inför vår Gud,
kom.

Snart ska alla tungor bekänna Dig Gud,
snart ska alla knän böja sig.
Men redan här och nu vill vi hänge oss
och tillbe Dig, vår Gud.

Brian Doerksen, Sv. text Elsa Rydin
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35. Lammets sång 
Ära tillhör offerlammet. Helig, helig är Han. 
Sjung en ny sång inför Honom på sin tron av nåd.

Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig, 
som var och är och som skall komma. 
Med skapelsen jag sjunger upphöjer kungars Kung, 
för Du är allt för mig det är Dig jag beundrar.

Klädd i strålglans av regnbågsskimmer, 
ljungande blixtar, åskans muller. 
Välsignelse och ära all makt och härlighet 
till Dig all vishets Kung.

I förundran, djup beundran när jag hör Ditt namn. 
Jesus, Ditt namn är mäktigt, Ande och livets vatten, 
ett underbart mysterium

Kari Jobe, Sv. text Alfred Nygren

36. En vänlig grönskas rika dräkt 
En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.



Men du, o Gud som gör vår Jord
så skön i sommarns stunder:
Giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö
och blomstren dö
och tiden allt fördriver,
blott Herrens ord förbliver.

Allt kött är hö, allt flyktar här
och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.
Min ande giv
det nya liv,
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält stå tomma.

Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt;
min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis
han huld och vis,
mig sist skall omplantera,
där inget vissnar mera. 

Carl David af Wirsén, Waldemar Åhlén

37. Lova Herren min själ
Lova Herren min själ, O min själ
tillbe den Helige.
Sjung som aldrig förut O min själ,
jag tillber den Helige. 

Vid dagens början när solen stiger
ger jag min sång till dig min Gud.
Vad än som mig sker och vad än som ligger framför,
låt sången ljuda stark vid dagens slut.
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Så rik på nåd och så sen till vrede,
så mild och god är du Gud mot mig.
Om all din kärlek vill jag sjunga evigt,
du ger mig tusen skäl att prisa dig.

Och på den dag då min kraft flyr undan,
när slutet nalkas för mig en gång.
Så stiger mitt lov och min själ ska sjunga,
i tusen år och evigheten lång.

Matt Redman, Jonas Myrin, Elsa Järpehag

38. Natten är över och dagen är här
Natten är över och dagen är här.
Jesus har segrat över ondskans här.
Ikläd dig Kristus,
Jesus är här.

Hör Herrens röst till dig: Gå ut i strid!
Hör Herrens röst till dig: Håll ut ännu en tid! 

Ta på dig rustningen: Gå ut i strid!
Ta på dig rustningen: Håll ut ännu en tid!

Ta med dig Andens svärd: Gå ut i strid!
Ta med dig Andens svärd: Håll ut ännu en tid!

Tore Siverstsson, engelsk melodi

Bli Månadsgåvogivare!
Om Du tycker att ELM Syds verksamhet är viktig 
kan Du varje månad ge en gåva till ELM Syd.

Du gör det enklast genom att överföra ett belopp till ELM Syds 
bankkonto varje månad. 

Bankkontonumret är: 8169-5 933 244 087 - 5

Kontakta din bank och meddela månatligt belopp och från vilket 
konto det skall dras. T.ex. den 28 i varje månad, 1000, 500, 
300, 100 kr, eller annat belopp, som ska överföras till ELM Syd.

Du kan också själv lägga in regelbunden/månatlig överföring i 
din internetbank.

Du kan också ge via din mobil om du har ”Swish-appen” instal-
lerad. Numret är: 123 105 30 99

Vi vill tacka dig för att du genom din ”månadsgåva” vill vara med 
att bära ELM Syds verksamhet. Låt din gåva följas av bön till Herren 
Gud!

Vänd dig gärna till ELM Syds expedition med dina frågor eller 
önskemål!

ELM Syd
c/o Olle L Nilsson

Norrelid 16
286 31 Örkelljunga
Tel. 0703-48 24 61



ELM Syd, vad är det?
ELM Syd (Evangelisk Luthersk Mission Syd) är en regional del 
av den rikstäckande rörelsen ELM och en av Sveriges äldsta 
inomkyrkliga missionsorganisationer. ELM Syd har ett 25-tal 
medlemsföreningar med flera tusen vuxna och barn i olika 
verksamheter. ELM Syd vill vara ett inspirerande nätverk som 
tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar för att alla 
människor inom vårt verksamhetsområde ska nås av budska-
pet om Jesus Kristus. Vi vill möta människor där de är, i kärlek 
och med Jesus som förebild. 

ELM Syds verksamhet omfattar just nu bl.a.:
• Uppmuntran, stöd och inspiration till medlemsföreningar 

och enskilda kring diakoni, hemgrupper, Alphagrupper 
osv. En anställd föreningsinspiratör på 50 % leder 
insatser i projektform och årliga föreningsledningsdagar. 

• En utbyggnad av hemsidan för att fungera som inspiration 
och verktygslåda för föreningar och enskilda. 

• Sång- och musikverksamhet genom tre körer 
– Tripla, Prim Väst och Prim Öst. Stöd till 
musikverksamhet genom bl.a. inspirationsdagar, 
utlåning av utrustning och tips om sånggrupper.

• En kaplan för stöd med bl. a. nattvardsfirande, 
bibelstudier och kvällsbibelskola.

• Samordning, stöd och inspiration för barn- och 
ungdomsverksamheten genom en anställd 
materialansvarig på 10 % och en inspiratör på 30 % 
(från 2019) samt sommaranställda barnledare.

• Stormöten såsom Sommarmöte, Januarimöte i 
Hjärsåslilla och Vårmöte i samband med årsmötet.

• Flera tältmötesveckor varje sommar.

• Prediko- och andaktsverksamhet; i missionshus, 
stugmötesplatser och äldreboenden.

• Stöd till invandrarmission på Nytt Hopp 
i Helsingborg genom deltidsanställda i 
språkverksamhet och stadsmission. 

• Stöd till Strandhems bibel- och lärjungaskola, 
tidningen Till Liv och ledarutbildningen Asken.

• Medverkan i att kalla nya predikanter inom ELM.

• Deltagande i ELMs olika utskott och nämnder. 

Mer information om vår verksamhet på www.elmsyd.se
Ordf Christer Unosson, Ramnekärr 111, 286 91 Örkelljunga


