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Livet är en resa  
Text & Musik: Maria Sandell 

 

Livet är en resa 
Framåt och bakåt och här och nu 
Livet är en resa 
Häng med allesammans vi reser med Gud  

Vi reser, reser, reser med Gud  
Vi reser, reser, reser med Gud  
Vi reser, reser, reser med Gud  
Vi reser, reser, reser med Gud  

Vi hoppar, hoppar, hoppar med Gud....  
Vi dansar, dansar, dansar med Gud....  
Vi rider, rider, rider med Gud... 
Vi skakar, skakar, skakar med Gud...  
Vi smyger, smyger, smyger med Gud...  
Vi flyger, flyger, flyger med Gud...  
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MMiinn  vväänn  
Text & Musik: Evelina Gard 

 
Har du träffat min vän?  

Han är kärleken 

Har du träffat min vän?  

Han är vägen 

Vägen till himlen och till evigt liv 

Han vill ta dig i handen och föra dig dit 

Min vän är alltid nära  

Så nära mig som ingen annan kommer 

Min vän är i mitt hjärta  

Och Hans hjärta slår i samma takt som mitt. 

Båm båm å dunka dunk!  

Båm båm å dunka dunk! 

 

Min vän, letar efter mig när jag går fel 

Min vän, känner mig varenda liten del 

Min vän är min kung och min far 

Han är det allra, allra, bästa som jag har 
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FFuullll  kkoonnttrroollll  
Text: Evelina Gard 

Musik: Evelina Gard & Magnus Ahlgren 

 
Har du någonsin känt så här 

Du vet inte vart vägen bär 

Du vet inte om benen bär 

Lyssna, har du hoppats på något stort 

Men det stora har känts för svårt 

Låt mig berätta vad jag har märkt 

Att om jag tvivlar på vad jag själv kan förmå 

Då kan jag lita på: det finns en som förstår 

 

JJaagg  vveett  ii  bbiibbeellnn  ssttåårr  ddeett  sskkrriivveett  

HHaann  äärr  vvääggeenn,,  ssaannnniinnggeenn  oocchh  lliivveett  

HHaann  äärr  aallllttiinnggss  bböörrjjaann,,  aallllttiinnggss  sslluutt  

FFuullll  kkoonnttrroollll!!  

JJaagg  vveett  aatttt  hhaann  ggöörr  aallllttiinngg  mmööjjlliiggtt  

AAlllltt  jjaagg  ddrröömmtt  oomm,,  iinnggeennttiinngg  äärr  llööjjlliiggtt  

SSåå  jjaagg  ssllääppppeett  ttaaggeett  oocchh  ggeerr  GGuudd  

FFuullll  kkoonnttrroollll!!  

 

Får jag komma med ett förslag 

Om du oroar dig nån dag 

Det finns någon som bryr sig om  

Lyssna, Han har lovat att hjälpa till 

Du kan be om vad du vill 

Han vill lyssna och bry sig om 

För om du tvivlar på vad du själv kan förmå 

Då kan du lite på: det finns en som förstår 
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IIff  yyoouu  kknnooww  tthhaatt  GGoodd  iiss  ggoooodd  
Text: Evelina Gard 

Musik: Evelina Gard & Magnus Ahlgren 

 
Do you know about His goodness? 

Do you know about His love? 

Do you know that He created you 

And loves you just the way you are? 

 

IIff  yyoouu  kknnooww  tthhaatt  GGoodd  iiss  ggoooodd  jjuusstt  ppuutt  yyoouurr  hhaannddss  uupp  iinn  tthhee  aaiirr  

IIff  yyoouu  kknnooww  HHee’’ss  ggoooodd  ttoo  yyoouu  jjuusstt  wwaavvee  ’’eemm  ’’ccaauussee  yyoouu  rreeaallllyy  ddoo  ccaarree  

IIff  yyoouu  kknnooww  HHiiss  lloovvee  iiss  ttrruuee  jjuusstt  ssttoommpp  yyoouurr  ffeeeett  aanndd  ccllaapp  yyoouurr  hhaannddss  

MMaakkee  aa  sshhoouutt  ooff  vviiccttoorryy  bbeeccaauussee  HHee’’ss  wwoorrtthhyy  ttoo  bbee  pprraaiisseedd  

 

Do you know about salvation 

That He died upon a cross? 

Do you know that He woke up again 

To give eternal life to us? 

 

You can always talk to Him He’s never, ever far away 

If you only let Him in He’s promised to forever stay 
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GGyylllleennee  rreeggeellnn  
Text & Musik: Evelina Gard  

 
GGöörr  fföörr  aannddrraa  ddeett  ssoomm  dduu  vviillll    

AAtttt  aannddrraa  sskkaa  ggöörraa,,  ggöörraa  fföörr  ddiigg  

VVaa  mmoott  aannddrraa  ssåå  ssoomm  dduu  vviillll  

AAtttt  aannddrraa  sskkaa  vvaa  mmoott  ddiigg  

 

Var och en behöver ha en vän att lita på 

Var och en behöver få en kram då och då 

Och du blir lycklig av att ge och inte hålla det för dig själv 

Då blir livet så mycket bättre för både dig och mig 

 

Tänk vad roligt det är när alla får vara med 

Varenda kille och varenda tjej 

När vi delar på allt 

Får vi igen tusenfalt 

Vilken jättehäftig grej, oh yeah! 
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Du vet väl om  
Text & Musik: Maria Nordenback- Kress 

 
DDuu  vveett  vvääll  oo  aatttt  dduu  äärr  vväärrddeeffuullll  

DDuu  vveett  vvääll  oomm  aatttt  dduu  äärr  ddyyrrbbaarr  ssoomm  eenn  sskkaatttt  

DDuu  vveett  vvääll  oomm  aatttt  dduu  äärr  vväärrdd  ddiinn  vviikktt  ii  gguulldd  

DDuu  vveett  vvääll  oomm  aatttt  dduu  äärr  hheelltt  uunniikk  

DDuu  vveett  vvääll  oomm  aatttt  dduu  äärr  sskkaappaadd  äännggllaalliikk  

DDuu  vveett  vvääll  oomm  aatttt  iinnggeenn  aannnnaann  kkaann  ttaa  ddiinn  ppllaattss 

 

Vem vet alla saker som finns i oss 

Alla olika talanger, alla olika sätt 

Gud vet alla gåvor han har gett oss 

Han vill hjälpa oss att leva och hitta rätt 
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ÄÄnnggllaarr  
Text & Musik: Emma-Lisa Norrhamn, David Nelander 

 
När det är natt 

När allt är mörkt 

När jag känner mig rädd 

Liten och ensam 

Då vet jag att Du  

Kan tända ett ljus 

Så jag känner mig trygg 

Och aldrig ensam igen 

  

RRuunntt  oomm  mmiitttt  hhuuss  

FFiinnnnss  ddeett  äännggllaarr  ssoomm  vvaakkaarr  öövveerr  mmiigg  

SSåå  aatttt  jjaagg  sskkaa  mmåå  bbrraa  oocchh  ssoovvaa  ggootttt  

TTiillllss  nnaatttteenn  bblliirr  ttiillll  ddaagg  

RRuunntt  oomm  mmiitttt  hhuuss  

FFiinnnnss  ddeett  äännggllaarr  ssoomm  vvaakkaarr  öövveerr  mmiigg  

TTaacckk  fföörr  ddeenn  ttrryygggghheett  ssoomm  dduu  ggeerr  mmiigg  

NNäärr  nnaatttteenn  bblliirr  ttiillll  ddaagg  

  

När det är natt 

När alla sover 

Hela huset är tyst 

Men jag ligger vaken 

Då vet jag att Du  

Kan tända ett ljus 

Så jag känner mig trygg 

Och aldrig ensam igen 
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EEnnssaamm  mmeedd  DDiigg  
Text & Musik: Evelina Gard  
 

Här är jag Gud, ensam med dig 

Varje minut är du nära 

Här är jag Gud, ensam med dig, 

Varje bekymmer vill du bära 

 

Jag vet du ser mig och du vet vem jag är 

Och jag vet att du älskar den människa jag är 

Lär mig lyssna, lära känna din röst 

Öppna mitt hjärtas dörr 
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IInnggeennttiinngg  
Text: Evelina Gard 

Musik: Evelina Gard & Magnus Ahlgren 

 
Oooh! Oooh! 

 

Om jag vaknar upp på morgonen och inte mår så bra 

Kanske känner jag mig orolig och ängslig för min dag 

Kan jag knäppa mina händer och berätta hur jag mår 

för min Far som bor i himmelen han lyssnar och förstår 

 

IInnggeennttiinngg  äärr  fföörr  ssttoorrtt  fföörr  DDiigg  

IInnggeennttiinngg  äärr  fföörr  lliitteett  nneejj  

OOcchh  DDuu  vviissaarr  mmiigg  aatttt  DDuu  äällsskkaarr  mmiigg  

FFöörr  DDuu  bbrryyrr  DDiigg  oomm  vvaarrjjee  ddeell  aavv  mmiigg  

 

Och visst är det så att livet inte alltid är så lätt 

Kanske har det blivit knasigt och gått snett på något sätt 

Men då vet jag att min Far som bor i himmelen har sett 

Så jag vänder mig till honom som kan vända fel till rätt 
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BBiirrtthhddaayy  ssoonngg  
Text & Musik: Trad från Ghana  

 
If you are born on Monday get up and dance 

If you are born on Monday get up and dance 

Lalalalalalalala, lalalalalalalala get up and dance 

Lalalalalalalala, lalalalalalalala get up and dance 

 

If you are born on Tuesday get up and dance…. 

 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

Sunday 

 

Everybody be happy, get up and dance 
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SSkkaappeellsseessaammbbaa  
Text & Musik: Alma Emilsson 

 
DDuu  äärr  ssttöörrsstt,,  bbäässtt  oocchh  vvaacckkrraasstt!!  

IInnggeenn  äärr  ssoomm  DDuu..  

DDuu  äärr  ssttöörrsstt,,  bbäässttaa  oocchh  vvaacckkrraasstt  ii  hheellaa  vväärrllddeenn  

DDuu  äärr  ssttöörrsstt,,  bbäässtt  oocchh  vvaacckkrraasstt!!  

IInnggeenn  äärr  ssoomm  DDuu..  

DDuu  äärr  ssttöörrsstt,,  bbäässttaa  oocchh  vvaacckkrraasstt  ii  hheellaa  vväärrllddeenn  

 

Du har skapat jorden 

Du har skapat himmel och hav 

Du har skapat universum och Du har skapat mig. 

 

Du har skapat fåglar 

Du har skapat hästar och kor 

Du har skapat allt som kryper allt som lever på vår jord. 

 

Du har gjort musiken 

Du har skapat rytmer och dans 

Du har tagit mig i handen i Din egen skapardans. 
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ÄÄllsskkaadd  ssoomm  jjaagg  äärr  
Text: Evelina Gard 

Musik: Evelina Gard & Magnus Ahlgren  

 
Vem är som Du? 

Det finns ingen annan 

Bara Du är Gud 

Hos Dig vill jag stanna 

Jag får komma som jag är 

alltid accepterad 

Du har alltid tid för mig 

 

JJaagg  äärr  äällsskkaadd  ssoomm  jjaagg  äärr  

OOmmttyycckktt  fföörr  mmiinn  eeggeenn  sskkuullll  

JJaagg  äärr  bbuurreenn  aavv  DDiinn  hhaanndd  

BBäässttaa  vväänn  mmeedd  KKuunnggaarrss  KKuunngg  

DDuu  äärr  nnäärraa  hhäärr  oocchh  nnuu  

EEvviigg  FFaaddeerr,,  MMääkkttiigg  GGuudd  

IInnggeenn  kkäännnneerr  mmiigg  ssoomm  DDuu  

äällsskkaadd  ssoomm  jjaagg  äärr  

  

För varje dag kommer jag Dig närmre 

och i varje andetag känner jag Din närhet 

Jag får komma som jag är 

alltid accepterad 

Du har alltid tid för mig 

 

Älskad som jag är 

Du älskar mig just som jag är 

Gud, Din kärlek är allt vad jag behöver 
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NNäärraa  
Text & Musik: Alma Emilsson 

 
Nära jag vill va’ nära Dig 

Jag vill höra Ditt hjärta slå 

Luta mitt huvud mot Ditt bröst 

Känna värmen i Din röst 

När Du talar till mig 

När Du säger att Du älskar mig 

 

Nära, kom och va’ nära mig 

Kan du höra mitt hjärta slå? 

Känner du värmen i mitt bröst 

Hör du längtan i min röst? 

När jag talar till dig 

När jag säger att jag älskar dig 


