
	

 

Andakt under PRIDE 2020  
Hej! 
Vad roligt att du vill vara med och spela in en andakt som kommer att släppas under Pride-
veckan. Inspelningen kommer att vara mellan 10-17 den 23 juni på stiftskansliet (Klara Södra 
kyrkogata 1.) 
 
Vi kommer totalt att spela in 5 stycken andakter, varje andakt hålls av 1-3 personer.  
Klädsel:  Pride-fin!  
Tid:  Vi räknar med att varje andakt är cirka 15 min lång, men att det tar cirka 1h per andakt att 
förbereda och spela in. Du behöver inte vara med hela dagen om du inte vill/kan, men hör av 
dig så att vi vet vilken tid du kan vara på plats.  
Förberedelser: Bestäm vilka texter du vill läsa, förbered en betraktelse och välj psalm/låt. 
Skicka alla val till kansliet (betraktelsen kan vara klar till inspelningen, den behöver vi inte se 
innan dess) så att vi kan dubbelkolla att det inte väljs samma psalmer/texter. Kom på 
inspelningsdagen och sen är det klart!  
 

Andaktens olika delar  
Hade du tänkt dig ett annat upplägg? Hör av dig så kan vi se vad vi kan justera! 

Inledningsord 
Inled andakten med att säga följande:  
 
”Hej och välkomna till SKUSS pride-andakt denna XX-dag. Jag heter XX från XX 
(lokalavdelning, eller vad du representerar) och ska leda oss i andakt idag” 
 
Du får självklart också förbereda att säga något mer vid inledningsorden, men det räcker också 
att bara säga det ovanstående.  

Bön  
Be en egenskriven bön eller välj en bön som du tycker passar till temat. 

Bibeltext 
Välj en bibeltext du tycker passar in på Pride-veckan. Texten får gärna vara uppmuntrande eller 
handla om förståelse eller kärlek. Vill du ha tips på en bibeltext? Hör av dig till kansliet! 

Betraktelse 
En reflektion om bibeltexten/något kopplat till Pride-veckan som vi vill förmedla.  

Musik  
Välj en psalm/sång som vi tillsammans sjunger, eller om du vill spela något instrument.  



	

Ljuständning (med bön om du vill)  

Vår fader  

Välsignelsen  

Avslutande ord  
Berätta om vilken tid nästa dags andakt sänds!  
 
 
 


