
 
Inspiration fra Ølsted Kirke  

 

 

Gode Gud, himmelske Far 

Du, som kender enhver os og elsker os, som vi er. Vi kommer til dig nu i 

en tid, fuld af uro og bekymring.  

Din Søn, Jesus, siger til os, at vi ikke skal frygte, fordi du er med os, 

uanset hvad der sker os. Alligevel er vi utrygge og bange for, hvad der 

skal ske. Hjælp os til at lægge vores liv i dine hænder i tillid til, at der er 

godt og trygt at være. 

Vi beder for dem, vi kender og elsker, som er syge eller særligt udsatte, 

og vi beder for alle dem af os, som er ramt på forskellige måder, enten 

fordi de har mistet deres arbejde, eller deres økonomi er ødelagt, har alt 

for travlt eller sidder ensomme derhjemme. Herre, vi beder om din hjælp 

i alle de udfordringer, vi hver især står i lige nu. Hjælp os til at række ud 

til hinanden i omsorg og kærlighed på afstand.  

Vi beder for alt sygehus- og sundhedspersonale og alle der arbejder i 

vores samfund for at hjælpe og opretholde vores liv og velfærd.  

Gode Helligånd, vi beder om din styrke, udholdenhed og visdom i denne 

svære tid, og fremfor alt så beder vi dig, at du vil bevare os i 

kærligheden til dig og hinanden. Fyld vores hjem med fred og hold os 

fast i håbet om, at denne krise en dag vil være slut. Og at livet med dig 

vil vare evigt. Amen 

 

Vor Fader, du som er i himlene! 
Helliget blive dit navn, komme dit rige, 
ske din vilje som i himlen således også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød, 
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore  

skyldnere, 

og led os ikke ind i fristelse, 

men fri os fra det onde. 

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen 

 

 

 


