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IInnggeenn  äärr  ssoomm  dduu  

Text & Musik: Douglas Hedström, Jonathan Alfredsson, 
Maria Sandell, Pontus Gillgren  

 

 

Ingen är som du  
Ingen är som jag  
Men alla är vi lika bra  
Ingen är som du  
Ingen är som jag  
Men alla är vi lika bra  

 
När Gud skapade dig och mig  
Sa ̊ gjorde han oss helt unika  
Alla olika vilken grej 
Men a ̈nda ̊ ganska lika  

 
Du är fin som du är min vän  
Som ett smycke i Guds hjärta  
Vi är pärlor varenda en 
Lyser klart, skimrar bjärta  
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LLiivveett  rruullllaarr  
Text: Hugo och Maria Sandell  
Musik: Pontus Gillgren 

 

  

LLiivveerr  rruullllaarr  aallllttiinngg  ggåårr  bbrraa  

VVii  rröörr  oossss  ffrraammåått  

AAllllttiinngg  kkäännnnss  ssåå  hhäärrlliiggtt  iiddaagg  

VVii  rröörr  oossss  ffrraammåått  

 

Du ler mot mig 

Och säger att du älskar mig 

Mörkret är slut 

Och nu får jag andas ut 

 

Känner mig lätt 

Varenda steg jag tar känns rätt 

Skrattar och ser 

Att du finns i allt som sker 
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BBrrööddeerr  oocchh  ssyyssttrraarr    

Text: Ella Cronberg & Maria Sandell  

Musik: Ella Cronberg, Maria Sandell, 

Jonathan Alfredsson 

 

BBrrööddeerr  oocchh  ssyyssttrraarr,,  ffrråånn  oolliikkaa  kkuullttuurreerr  

VVii  ttaallaarr  oolliikkaa  sspprrååkk  oocchh  vvii  sseerr  oolliikkaa  uutt  

MMeenn  eenn  ssaakk  hhaarr  vvii  ggeemmeennssaammtt  

JJoorrddeenn  äärr  vvåårrtt  hheemm  

 

Alla på vår jord 

Lyssna på vårt ord 

Vi behöver alla varandra 

Tänk om världen var 

Fri från våld och hat 

Då kan alla leva tillsammans 

 

Alla på vår jord 

Lyssna på vårt ord 

Vi behöver alla varandra 

Vi måste våga tro 

Att kärleken kan bo 

I hjärtat hos allesammans 

 

Sträck ut din hand 

Omfamna varann 
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GGuudd  jjaagg  bbeerr  fföörr  aallllaa  bbaarrnn    

Text & Musik: Maria Sandell  

 
Gud jag ber för alla barn 

Som inte har en sommaräng 

Där de kan springa fritt 

Och hoppa hit och dit 

Och andas ren frisk luft 

Gud jag ber för alla barn 

Som inte får leka i en skog 

Och inte bada och simma i en klar sjö 

Gud jag ber för alla barn 

Gud jag ber för alla barn 

 

Gud jag ber för alla barn 

Som är på flykt och inte har ett hem 

Där de kan vara och känns sig helt trygga 

Och sova i sin säng 

Gud jag ber för alla barn 

Som längtar efter kärlek och en kram 

Som kanske saknar en mamma eller pappa 

Gud jag ber för alla barn 

Gud jag ber för alla barn 

 

 

Omslut älska vartenda litet barn 

Hör vår bön 

Gud jag ber för alla barn 
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VVaannlliiggtt  ffoollkk  
Text & Musik: Evelina Gard 

 

Du har väl hört om Mose 

han dela' Röda havet med en käpp 

Du har väl hört om Josef 

alla hans bröder tyckte han va knäpp 

Om du vill veta mera 

ska du läsa en riktigt gammal bok 

Men du får nog riskera 

att på allt bli du inte riktigt klok 

  

FFiinnnnss  ssåå  mmåånnggaa  ssppäännnnaannddee  ppeerrssoonneerr  

ssoomm  vvii  kkaann  ffåå  lläärraa  eetttt  oocchh  aannnnaatt  aavv  

FFiinnnnss  ssåå  mmåånnggaa  hhääffttiiggaa  hhiissttoorriieerr  

SSaammmmaa  uunnddeerr  sseerr  vvii  ffaakkttiisskktt  äänn  iiddaagg  

MMäännnniisskkoorr  ssoomm  ddrröömmddee  ssttoorraa  ddrröömmmmaarr  

MMäännnniisskkoorr  ssoomm  vvaa  pprreecciiss  ssoomm  jjaagg  oocchh  dduu  

MMäännnniisskkoorr  ssoomm  ggiicckk  mmoott  aallllaa  ssttrröömmmmaarr  

MMäännnniisskkoorr  ssoomm  vvååggaaddee  aatttt  ssttiicckkaa  uutt  

VVaannlliiggtt  ffoollkk  ssoomm  dduu,,  vvaannlliiggtt  ffoollkk  ssoomm  jjaagg  

OOooaa  ooooaa!!    OOooaa  ooooaa!!  

  

  

 

Du har väl hört om Noa 

han byggde värsta båten mitt på land 

Du har väl hört Jona 

fisken som spotta' upp honom på strand 

Om du vill veta mera 

ska du läsa i Bibeln och få se 

och jag kan garantera 

att du vill bara ha mer och mer 
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IInnggeenn  aannnnaann  äänn  JJeessuuss    

Text & Musik: Douglas Hedström, Jonathan Alfredsson,  

Lydia Cronberg, Maria Sandell 

 

Jesus är som en bästa vän  

Han förstår mig och han lyssnar 

Jesus är som en bästa vän  

Han förstår mig och han lyssnar 

Han finns alltid där för mig 

  

IInnggeenn  aannnnaann  äänn  JJeessuuss,,  ååhhoohhååhh,,  ååhhoohhååhh  

IInnggeenn  aannnnaann  äänn  JJeessuuss,,  ååhhoohhååhh,,  ååhhoohhååhh  

  

Jesus är som en bästa vän  

Han förstår mig och han lyssnar 

Jesus är som en bästa vän  

Han förstår mig och han lyssnar 

Han finns alltid där för mig 

Han finns alltid där för dig 

 

Älskar mig just som jag är 

Alltid vill han vara här 

När jag ber Han svarar mig 

Han vill vara nära Dig 

Älskar mig just som jag är 

Alltid vill han vara här 

Han finns alltid här för dig 
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II  ddiinn  vviinndd    

Text: Lois Steen  

Musik: Maria Sandell 

 

 

 

RReeffrräänngg::  II  ddiinn  vviinndd,,  ii  ddiinn  vviinndd  

JJaagg  ddaannssaarr  ffrrii  

II  ddiinn  kkäärrlleekkss  vviinndd  

II  ddiinn  vviinndd,,  ii  ddiinn  vviinndd  

JJaagg  ddaannssaarr  ffrrii  

II  ddiinn  kkäärrlleekkss  vviinndd  

 

Som löven virvlar 

När det blåser 

Som grenar vinkar 

I brisen så skön 

Flingor faller 

Fjäril flyger 

Jag dansar fri 

I din kärleks vind 

Jag dansar fri i din kärleks vind 

 

Som segel spänner 

När det blåser 

Som draken stiger 

Av vindkraft upp 

Flaggor smäller 

Vingar lyfter 

Jag dansar fri 

I din kärleks vind 

Jag dansar fri i din kärleksvind 
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DDuu  sseerr  mmiigg    

Text: Lois Steen  

Musik: Maria Sandell, Jonathan Alfredsson 

 

 

I Guds varma blick växer jag fri och stark 

Jag är inte rädd för vad andra ska tycka 

I Guds varma blick vandrar jag lugn och glad 

Jag är inte rädd, jag vandrar i kärleken 

 

DDuu  sseerr  mmiigg,,  DDuu  sseerr  mmiigg  

ÄÄllsskkaarr  mmiigg  fföörr  ddeenn  jjaagg  äärr  

DDuu  sseerr  mmiigg,,  DDuu  sseerr  mmiigg  

ÄÄllsskkaarr  mmiigg  fföörr  ddeenn  jjaagg  äärr  

JJaagg  äärr  ttrryygggg  nnuu  

IIggåårr,,  iiddaagg  fföörr  aallllttiidd  

DDuu  äärr  mmeedd  mmiigg  

 

I Guds varma blick vilar jag ut ibland 

Jag är inte rädd för att göra misstag 

I Guds varma blick där får du bara va’ 

Var inte rädd, du vilar i ömheten 

 

GGuudd  sseerr  ddiigg,,  GGuudd  sseerr  ddiigg  

ÄÄllsskkaarr  ddiigg  fföörr  ddeenn  dduu  äärr  

GGuudd  sseerr  ddiigg,,  GGuudd  sseerr  ddiigg  

ÄÄllsskkaarr  ddiigg  fföörr  ddeenn  dduu  äärr  

DDuu  äärr  ttrryygggg  nnuu  

IIggåårr,,  iiddaagg  fföörr  aallllttiidd  

GGuudd  äärr  mmeedd  ddiigg  
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GGllääddjjeeffeesstt    

Text & Musik: Alma Emilsson, Maria Sandell 

 

KKoomm  oocchh  ssjjuunngg  mmeedd  oossss  

KKoomm  oocchh  ddaannssaa  rruunntt  ssllääpppp  ttaannkkaarrnnaa  lloossss  

DDuu  oocchh  jjaagg  ttiillllssaammmmaannss  ii  eenn  hhiimmmmeellsskk  ggllääddjjeeffeesstt  xx22  

  

Hälsa på din granne 

Hur mår du idag? 

Le mot nån där borta 

Gör nån annan glad 

Livet det är här och nu 

Vi skapar det tillsammans 

Varje mänska helt unik 

En vacker mosaik 

  

Sträck på dina armar 

Vifta hit och dit 

Räck din granne handen 

Och ta ner din bit för bit 

Livet det är här och nu 

Vi skapar det tillsammans 

Varje mänska helt unik 

En vacker mosaik 
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VVäärrllddeennss  bbaarrnn    

Text: Tommy Moberg & Maria Sandell 

Musik: Maria Sandell 

 

Uppe på ett berg eller nere i en dal 

Vid en liten sjö eller nära ett stort hav 

Nära en oas eller höga hus av glas 

Ute på en slätt eller på en liten plätt 

Det spelar ingen roll var du bor 

Vi hör ihop på vår gemensamma jord 

 

VVii  äärr  aallllaa  vväärrllddeennss  bbaarrnn  

EEnn  ddeell  aavv  vväärrllddeennss  bbaarrnn,,  vväärrllddeennss  bbaarrnn  

VVäärrllddeennss  bbaarrnn  

EEnn  ddeell  aavv  vväärrllddeennss  bbaarrnn,,  vväärrllddeennss  bbaarrnn  

  

Från Marocko till Murmansk  

Varje grek och varje dansk 

På torget i Moskva eller mitt i USA 

Svensk eller japan, vi är alla världens barn 

Öst, väst, syd och nord  

Sjung för alla på vår jord 

Det spelar ingen roll var du bor 

Vi hör ihop på vår gemensamma jord 

 

Vi är en del av världens barn  

Runt hela vår jord 

Syster och bror, vi hör ihop! 
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SSuumm  ssuummaarruumm    

Text: Christin Lederman  

Musik: Maria Sandell 

 

 

Jag vill höja rösten och låta dig få höra  

Toner som kan ljuda musik för varje öra 

  

SSuumm    ssuummaarruumm    

SSåånnggeenn  äärr  ttiillll  ddiigg    

SSuumm  ssuumm  ssuummaarruumm    

KKoomm  oocchh  ddeellaa  ddeenn  mmeedd  mmiigg  

SSuumm    ssuummaarruumm    

SSåånnggeenn  äärr  ttiillll  ddiigg    

SSuumm  ssuumm  ssuummaarruumm    

KKoomm  oocchh  ddeellaa  ddeenn  mmeedd  mmiigg  

 

Toner sköna uti dur och moll  

Tillsammans harmonier det blir en sång 
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TTiillll  SSvveeaa    

Text & Musik: Maria Sandell 

 

 

När jag är trött vill jag somna 

Stilla och lugnt 

När jag är trött vill jag somna 

Och känna mig trygg 

Fader låt din ängel stå 

Vänligt vid min sida då 

Så jag kan va lugn och trygg hela natten lång 

 

 

 


