
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bön under vandring 
 
Vandringsfolket –  
Pilgrimsvägen Skåne Blekinge 10 år 



Längtansorden 
 
Frihet  
Frihet är öppenhet, att äga rätten och möjligheten att få välja sitt eget 
liv, att kunna bryta upp ur gamla mönster, att få söka de sammanhang 
där vi själva vill vara.  
 
Enkelhet  
Enkelhet kan vara att inte fastna i det alltför myckna, att försöka hålla 
fast vid det nödvändiga, att leva med öppna händer.  
 
Tystnad  
Under himlens blå mantel har människan alltid sökt stillhet, frid och 
harmoni. Där kan vi bli lyssnande, också inåt – mot den grund som vi 
söker vårt fäste i.  
 
Bekymmerslöshet  
Acceptans och sinnesro, att släppa taget, öva tilliten. Vi är inte 
utelämnade åt oss själva. Det finns en grund som bär.  
 
Långsamhet  
Förändringar på djupet tar tid. Att vara förankrad i livets långsamma 
processer ger styrka och stabilitet.  
 
Andlighet  
När verklighetens innersta berör och hänför oss påminns vi om att 
livet ofrånkomligt angår oss. Det genomsyras, genomandas av det 
ofattbara, mysteriet, det heliga.  
 
Delande  
Genom delande uttrycker vi vår vilja att göra livet möjligt för varandra. 

Delande är det konkreta uttrycket för ett liv i kärlek. 

  



Sändningsbön 

Samlingssång 

Inledningsord och bön 

L Herre, öppna mina läppar,  

A så att jag kan förkunna ditt lov.  

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  

 Halleluja.  

L Gud vår skapare,  

kom med din livskraft till våra morgontrötta kroppar.  

L Jesus Kristus,  

vandra med oss denna dag.  

L Heliga Ande, 

kom med din kärlek till marken vi beträder,  

människorna vi möter,  

till våra kärlekstörstande hjärtan.  

(L  Tack för rastplatsen där vi fått vila denna natt.  

Tack för gästfriheten vi fått ta emot…) 

PAX – fridshälsning utbytes 

L  Jesu Kristi frid vare med oss alla.  

Välsignelse – sjunges eller läses 

Må din väg gå dig till mötes 

och må vinden vara din vän, 

och må solen värma din kind,  

och må regnet vattna själens jord.  



Och tills vi möts igen, må Gud hålla,  

hålla dig i sin hand.  

Birgittas bön 

L Herre, visa oss din väg.  

A Och gör oss villiga att vandra den.  

 

 

  

 

 

  



Under förmiddagen 

Samlingssång 

Inledningsord 

L  Gud, kom till min räddning.  

A Herre, skynda till min hjälp.  

 Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  

 Halleluja.  

Växelläsning  

Textläsning 

Responsorium 

L Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.  

A Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.  

L Från Solens uppgång till dess nedgång,  

A från nu och till evig tid.  

L Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, 

A Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid. 

Lovsång  

Tyst bön  

L Herren är mitt ibland oss. 

A  I hans namn vill vi be: 

… 

Herrens bön 

 



Avslutning 

L Kristus, välsigna och beskydda oss, 

gå framför oss och bakom oss,  

på vår högra sida  

och vår vänstra sida,  

under oss och över oss.  

Möt oss i varje steg vi tar,  

i medvandraren på vägen 

och i våra egna hjärtan.  

Amen.  

Birgittas bön 

L Herre, visa oss din väg.  

A Och gör oss villiga att vandra den.  

 

 

  

   

 

  



Middagsbön  

Samlingssång 

Inledningsord 

L  Gud, kom till min räddning.  

A Herre, skynda till min hjälp.  

 Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  

 Halleluja.  

Växelläsning 

Bibelläsning 

Responsorium 

L Jag låter dig höra om nya ting.  

A Jag låter dig höra om nya ting. 

L Fördolda ting som du inte känner till.  

A Jag låter dig höra om nya ting. 

L Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden. 

A Jag låter dig höra om nya ting. 

Slutbön 

L Gud, du kan uppenbara dig på varje plats,  

och varje plats där du uppenbarar dig är helig mark.  

Fyll våra hjärtan med vördnad och förundran  

då vi går fram på vardagens vägar.  

Låt oss där få möta dig,  

och ödmjukt böja oss för din närvaro.  

 

 



Birgittas bön 

L Herre, visa oss din väg.  

A Och gör oss villiga att vandra den.  

 

 

  



Samling vid målet  

Samlingssång 

Inledningsord 

L  Gud, kom till min räddning.  

A Herre, skynda till min hjälp.  

 Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  

 Halleluja. 

Välkomnande 

Tack- och förbön 

L Herren är mitt ibland oss. 

A  I hans namn vill vi be: 

Formuleras fritt eller enligt följande:  

L Inför dig lägger vi fram alla våra böner och tankar, 
 allt som våra hjärtan och sinnen är fulla av.   
 Vi tackar för vandringen… 

Tack för vinden och ljuset, för marken under våra 
fötter…  

 Tack för våra kroppar som burit oss….  
 Tack för gemenskapen vi fått dela….  
 Vi ber för oss själva och för varandra…. 

Vi ber för dem vi bär med oss i våra tankar denna 
dag… 
Vi ber för din skapelse och för alla människor… 

 Vi ber om fred och befrielse, om tröst och helande…  
 Hjälp oss att ta emot den nåd du ger  

och att ge den vidare till dem som möter oss.  



 
 Tyst bön – möjlighet till fri förbön 

A Gud, hör våra böner och skydda oss dag och natt,  

 så att vi, som är underkastade tidens växlingar, finner 

vårt fäste i dig, du som är.  

Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.  

Amen.  

Lovsång 

Birgittas bön 

L Herre, visa oss din väg.  

A Och gör oss villiga att vandra den.  

 

 

  



Inför natten 

Samlingssång 

Ingång 

L  Gud, kom till min räddning.  

A Herre, skynda till min hjälp.  

 Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  

 Halleluja. 

Tystnad 

 

L Du som ville mitt liv 

A och har skapat mig efter din vilja,  

allt i mig känner du och omsluter med ömhet,  

det svaga likaväl som det starka,  

det sjuka likaväl som det friska.  

Därför överlämnar jag mig åt dig  

utan fruktan och förbehåll.  

Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.  

Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse.  

Jag prisar din vishet,  

du som tar till dig det svaga och skadade  

och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.  

Växelläsning 

Bibelläsning 

 

 



Responsorium 

L Herre, i dina händer lämnar jag min ande.  

A Herre, i dina händer lämnar jag min ande.  

L  Du befriar mig, Herre, du trofaste Gud.  

A Herre, i dina händer lämnar jag min ande.  

L Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden. 

A Herre, i dina händer lämnar jag min ande.  

Lovsång 

Tyst bön 

L Herren är mitt ibland oss. 

A  I hans namn vill vi be: 

 …  

Välsignelse 

L Herren välsignar oss och beskyddar oss.  

Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss 

nåd. 

Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid.  

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.  

A Amen   

Sjunges eller läses:  

I frid vill jag lägga mig ner 

 och i frid vill jag somna in,  

 ty du Herre låter mig bo 

 i trygghet och i ro.  

 

 


