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Kollekten kan anslås med följande text: 

Sjömanskyrkan möter sjöfarare inte bara i hamnar, men även under resan 
som medpassagerare. Hamn- och skeppskuratorer möter sjöfarare från 
olika länder och förutom samtalsstöd ger de många slags praktisk hjälp. 
När det under det gångna året har varit svårt att komma i land från 
fartygen, har mötet med en utomstående, sjömanskyrkans medarbetare 
varit särskilt värdefullt. Detta medmänniskojobb får vi i dag vara med och 
stöda. 

 

Förslag till förbön: 

 
Låt oss tacka Gud, universums skapare 
för skapelsens helhet och enhet 
för livets gåva och vår andel i skapelsens kontinuitet, 
för vår förmåga att se kreativt, vår förmåga att utvecklas. 
Vi tackar också för sjöfartens existens 
som skapar broar mellan länder och folk. 
 
Herre, hör vår bön 
Nådige Herre, hör vår bön. 
 
Vi tackar för jordens och havets håvor och för fartygen 
som hämtar dem till oss, 
vi tackar för alla som verkar till fromma för de hjälpbehövande. 
Vi tackar för alla dem av vilkas insatser vår välfärd är beroende, 
vi tackar för sjöfararna som har lämnat hem och hembygd 
för att tjäna oss andra, 
vi tackar för sjöfartskunnandet och för all behövlig utrustning, 
vi tackar för alla som arbetar och verkar inom sjöfarten. 
 
Herre, hör vår bön 
Nådige Herre, hör vår bön. 
 



Vi ber om den Helige Andes ledning för alla i beslutsfattande ställning, vi 
ber att vi må förstå människolivets helgd, 
vi ber för dem som bär ansvar för vår trygghet. 
Vi ber för dem som arbetar inom utbildning och social service. 
 
Herre, hör vår bön 
Nådige Herre, hör vår bön. 
 
Vi ber för sjöfararna i deras vardagliga uppgifter, 
vi ber om skydd mot arbetets faror. 
Stöd deras anhöriga under de långa perioderna av skilsmässa och längtan. 
Vi ber för det arbete kyrkan utför bland sjöfarare, 
för allt gott arbete för människor av olika kultur, olika religion och ideell 
bakgrund, och för alla kristna i olika uppgifter. 
 
Herre, hör vår bön 
Nådige Herre, hör vår bön. 
 
Vår Skapare och Fader, vi ber för alla dem som går till sjöss 
för att få sin utkomst och för att tjäna Dig. 
Välsigna dem. 
Välsigna alla som ser t i li sjöfararna s behov. 
Hjälp oss att sätta all vår förtröstan till Dig 
att hos Dig finna ett stadigt hoppets ankare. 
Låt oss uppfyllas av Din frid både till lands och till havs. 
l vår Herre Jesus Kristus namn. 
Amen 
 
 

(Förbön i den anglikanska sjömanskyrkans, Mission to Seafarers, 
bönekalender, i bearbetning av Jaakko Laasio) 


