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Förord 

Det här är en samling nya Psalmer och Sånger; nya ord och nya toner 
men ändå med utgångspunkt i våra gamla traditioner. 

En del texter är för högtider och tillfällen som inte finns i gamla 
Psalmboken. Som exempelvis ”Hymn för änglar” för de som tog sina 
liv, ”Bröllopspsalm” som är könsneutral och ”Vi undrar varför” som 
behandlar den akuta smärtan vid ett plötsligt dödsbud. Sångerna finns 
även på cd där många av tonsättarna själva medverkar samt på notblad 
med körarrangemang. Skivan är förhoppningsvis härlig och skön att 
lyssna på med underbara toner från saxofon, gitarr och fiol. Noterna 
hoppas jag kan inspirera många körer att fylla sina lungor! 
 
Jag har sökt orden, ja till och med tystnaden bortom orden, för att finna 
det som beskriver, bearbetar och läker. Lika ofta har det allra väsentligaste 
kommit till mig som en gåva. 
 
Jag vill tacka många människor för att de gett mig så mycken glädje och 
kärlek: mina vänner är Ni, som har uppmuntrat och inte nedvärderat, 
förlåtit och inte fördömt, trott på och inte misstrott.
 
I arbetet med texter, noter och cd vill jag tacka Trygve Zetterqvist, Per Nederdal, 
Boo Egebjer, Irma Schultz Keller, Sven Wessman, Peter Gunnarsson, Tatjana 
Petré Skårman, Emma Lindqvist, Jenny Eriksson, David Sperling, Milda 
Zigure, Maria Langefors, Berit Nordlund, Lars Fredén, Anna-Lena Engström, 
Eva och H-C Ejemyr, Ragnar Håkansson, Anna-Brita Bodén, PO Nisser, Kjell 
Ove Nilsson, Sven Frostenson, Lars G Ståhl, Karl Göran Ehntorp, Michael 
Bjerkhagen och särskilt glad är jag över ovärderlig support från underbara 
Harald, Finn och Isak!

Tack!

Gunilla 
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F m D E

An das mig

C m7 D

liv i gen

A F m D

låt mig ta

F m D

del av- -

5 F m D E

det som du

C m7

ska par av

B m7 D C m7

det som nu

F

sker-

Andas mig
Boo Egebjer

2.
Andas mig varm igen
låt mig få nåd
i det som Du formar
av dagar och år

3.
Andas mig tyst igen
låt mig få ro
i stillhet få lyssna
och finna min tro

4.
Andas mig stark igen
låt mig få bli
fylld av Din ande 
i människans tid
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