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Taizé – How To  

Af Inge Marie Kirketerp Hansen 

 

Taizé-sangene er ikke noget nyt i den danske kirkelige kontekst, men de seneste år 

har der alligevel været en tydelig opblomstring af interesse for sangene, deres 

oprindelige kontekst, og hvad det kan berige vores kirkeliv med, og der har derfor 

være flere og flere kirker, der har annonceret med Taizé-refleksioner. 

Taizé-refleksioner, Taizé-bønner, Taizé-gudstjenester. Kært barn har mange 

navne, og det gælder også, når præster tager sangene fra det økumeniske, syd-

franske kloster ind i den folkekirkelige kontekst og skaber en gudstjeneste.  

I denne tekst vil der dog konsekvent blive benyttet udtrykket ”refleksion”, da det 

er det navn, jeg har givet gudstjenesterne i mit eget sogn. 

 

Taizé-refleksion – et par indledende kommentarer 

 

Jeg har siden 2015 ca. 9 gange om året holdt Taizé-refleksioner i Gjellerup Kirke. 

Det har været en stor oplevelse, og hver aften har deres være positive 

tilbagemeldinger fra menigheden. Særligt fra dem, jeg kender fra Rema, men ikke 

fra kirken, og det er jo dejligt! Det er altså en type gudstjeneste, der taler til andre 

end den sædvanlige højmessemenighed. Jeg har før kaldet gudstjenesten som en 

”Nikodemus-messe”, fordi man her kan komme og sætte sig ind i mørket og være 

en del af lyset og sangen og bønnen og også lige så stille liste af igen. Det, oplever 

jeg, tiltaler mange! Det er ikke alle, der længes efter kirkekaffe med 100 andre! 

 

Hos os kommer der omkring en 120 stykker til højmesse, og til Taizé har der 

været mellem 30 og 100, men antallet er ikke så vigtigt. Vi sidder i en halvmørk 

kirke, så om vi er 30 eller 100, så føles den fuld. Der kan faktisk næsten være for 

mange mennesker, da denne gudstjenestetype også langt hen af vejen lægger op 

til, at man sidder lidt hver for sig med sine egne tanker og bønner. 

 

 

Det praktiske 

 

Jeg har et par frivillige til at komme og hjælpe mig, og de hjælper med at stille op 

i kirken om eftermiddagen, og om aftenen er det dem, der – eventuelt sammen 

med 1-2 konfirmander – byder velkommen i våbenhuset, hvor der udleveres 

sangbog, liturgiark og et glas med et fyrfadslys, så de bedre kan se teksterne.  
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Vores kirke er en gammel landsbykirke fra 1140, og den bliver simpelthen helt 

bjergtagende smuk med de 120 stearinlys, vi tænder i kirken, så det eneste 

elektriske lys, der er tændt, er et helt dæmpet loftslys tændt i koret og lidt lys oppe 

ved orglet. Ellers står der fyrfadslys i glas hele vejen ned langs væggene, der er 

lys i stolestaderne, og der står lys på alter og knæfald, ligesom jeg har gamle 

alterlys samlet på gulvet i korbuen. Der er lagt en rund, hvidmalet træplade på 

døbefonten, og her står der et kors og nogle lys.  

 

På gulvet ligger et gulvtæppe og nogle små taburetter magen til dem, der har i 

Taizé, for at signalere, at her må man også sidde. De fleste sidder dog på 

bænkene, så dette er langt fra nødvendigt. 

 

I våbenhuset er et bord med sangbøger og liturgiark. Her står et enkelt ikon med 

Kristus og nogle lys. Alle får ved ankomst ud over sangbog og liturgi med 

læsningerne også tilbudt et fyrfadslys i et glas, så de bedre kan se.  

 

Det liturgiark, der udleveres ved indgangen, bærer gudstjenestens liturgi, teksterne 

fra Taizé-sangene samt en lille velkomsthilsen med praktisk info. Jeg købte en 

kassefuld af sangbogen ”Syng lovsang, hele jorden” gennem Kirkefondet, og den 
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er rigtig god, men på grund af belysningen i kirken har jeg været tvunget til at 

printe et sangblad hver gang, så alle kunne læse med. Men dem der ønsker noder, 

får selvfølgelig stadig en sangbog i våbenhuset.  

 

 

I velkomsthilsenen på forsiden af sangbladet står der: 

”Velkommen til Taizé-relfleksion i Gjellerup Kirke. Her sidder vi i stilhed. Du er 

velkommen til at sidde på tæppet eller en af taburetterne forrest i kirken. Du kan 

også sætte dig på en af bænkene. Hver sang synges flere gange, og hvis du læser 

noder, er du meget velkommen til at synge en andenstemme. Hver sang sluttes af 

med et sunget ”amen”. 

Når Taizé-refleksionen er slut, er man meget velkommen til at blive siddende i 

kirken en stund” 

 

 

Liturgi og musik 

 

Selve Taizé-refleksionens forløb er som følger: 

Fra 19-19.15 Stille Taizé-musik over højtalerne. Cd'en "Kriste lux mundi" er 

rigtig god. "Mane Nobiscum" er også rigtig fin. Alternativt kan man bruge 

klassisk musik. Det gør de i Taizé. 

19.15 og indtil klokkerne ringer, spiller guitaristen stille, klassisk musik. 
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kl. 19.30 Jeg er går fra våbenhuset og ind i kirken, bedeslag lyder, og gudstje-

nesten går i gang.  

Guitaristen spiller bare starttonen, og så har jeg selv siddet allerøverst oppe i 

venstre side, tæt på guitaristen, og er begyndt på sangen. Jeg synger for hele vejen 

igennem, og når man har sunget dem tilpas mange gange, har jeg over de sidste 

par ord sunget et "amen". 

Jeg står ikke op under tekstlæsningerne, men bliver siddende og benytter en 

mikrofon. 

 

Vi holder hele 10 minutter stilhed. Det er længe! Men hvis ikke vi kan være stille 

sammen i kirken, hvor kan vi så? En februaraften sad vi 50 mennesker i den 

smukke kirke og var stille sammen, mens verden og februarstormene rasede 

udenfor. Det var meget stemningsfuldt. 

 

Nogle præster har svært ved at lade være med at komme i præstekjole, at lyse 

velsignelsen til siden eller lige indlede den 10 minutter lange stilhed med et par 

gode ord – men PRØV at lade være! Stilheden er en invitation til bøn og bare at 

være i Guds nærvær. Lad Helligånden tale! Vi kan ikke gøre det meget bedre…  

 

Når stilheden er slut, er vi gået i gang med næste sang. Gerne en sang, der er talt 

som en bøn til Gud, for så fortsætter det fint med fælles bøn bagefter. 
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Når vi har sunget den sidste sang i Taizé-relfleksionen, har jeg sat musik på igen, 

og efter et minut er jeg gået ud i våbenhuset igen, men mange bliver lige siddende 

lidt. 

 

En lille praktisk ting: Det er MEGET vigtigt, at de fyrfadslys, der benyttes, er 

markeret med ”godt indeklima”. Ellers kan man med de mange lys opleve en 

meget kraftig stank! 

 

Bønnen 

 

Stilheden er et vigtigt tidspunkt til bøn, men også den fælles bøn er af stor 

betydning. Her er det vigtigt at have i tankerne, at mange i kirken måske ikke er 

vant til at bede. Det er derfor præstens opgave at lede menigheden ind i bønnen. 

Her kommer et par eksempler: 
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BØN I 

Kære Gud, himmelske far. 

Du, som kender os langt bedre, end vi kender os selv. Du ved, hvor meget vi 

rummer af tvivl, sorg, mismod, bekymringer, egoisme, had og ufred – men til dig 

må vi kommer, som vi er. 

Vi takker dig for, at du ikke lader os alene, men igen og igen rækker din hånd til 

os med invitation om følgeskab. Far, bliv ved med at kalde! 

Du kender vores tørst: Led os til kilden med glæden ved dit evangelium 

Du ved, at vi kan være blinde: Hjælp os til at se glæden og skønheden i livet og til 

at se dig i vor næstes ansigt 

Du gennemskuer vores spil og vælter vores mure: Luk du os ud af alt det, der 

holder os fanget. Ja, hjælp du os til at leve som dine børn, i tro og kærlighed. 

Velsign os med fred og barmhjertighed fra dig, så vi må ånde frit – i visheden om, 

at vi altid – i liv og død – tilhører dig.   Amen 

 

BØN II 

Gud, til dig må vi og alle komme – helt som vi er, 

med alt hvad vi rummer af sorg og tvivl, glæde eller længsel. 

Tak at din kærlighed er som en evigt strømmende kilde, hvor vi altid kan komme 

Lad hvert menneske, der kæmper med troen, fyldes med din fred og nåde. 

Lad hvert bange hjerte, der frygter for dagen i morgen, Hvert sind, der er fyldt 

med bekymring, finde hvile i ordene om dit følgeskab 

Lad alle, der bærer tunge byrder, om det er sygdom, sorg eller ensomhed, finde 

trøst og omsorg hos dig.  

Hjælp os til at se dit ansigt og skaberværk i hver eneste af vore medmennesker. 

Giv os styrke til at støtte dem, der har brug for vore hænder. Og giv os 

frimodighed til at lægge både andres og vort eget liv i dine hænder. 

Ja, himmelske far, lad os alle leve som dine børn. Lad os trække vejret frit i 

visheden om, at vi hører til hos dig i liv såvel som i død, og at intet kan rive os ud 

af dine stærke hænder.   Amen 
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Bøn III 

Evige Gud. Himmelske far. Du, som er alle steder.  

Du, hvis lys kan trænge ind gennem den mindste sprække. 

Dig komme vi til nu – i bøn. 

Med Jesu liv har vi set, at intet menneske ikke er værdig til din kærlighed. 

Med Jesu død viser du, at selv døden, afmagten og mørket vil du træde ind i 

sammen med os. 

Med Jesu opstandelse påskemorgen har du åbenbaret for os, at dit liv og lys, din 

nåde og kærlighed ikke kan holdes tilbage. Hverken af synd, død eller sorg. 

Kom du til os nu, hvor vi lægger alt det frem for dig, der fylder os. 

Tvivl, uro, bekymring, selvhad, sorg, vrede. Længsel efter fred, efter fællesskab, 

efter mening. 

Lad hvert bange hjerte, der frygter for dagen i morgen, finde fred hos dig. 

Lad alle, der bærer tunge byrder, finde hvile hos dig. 

Denne aften beder vi dig særligt for din kirke. Her hos os og ud over hele jorden. 

For de mange af vore kristne brødre og søstre, der må leve i frygt eller på flugt 

pga. troen på dig. 

Og for de mange – børn og voksne – hvis verden brast sammen, da bomberne i Sri 

Lanka sprang i kirker og på hoteller.  

For hvert et barn, der skal leve uden en forælder, beder vi.  

For hvert menneske, der mistede en ægtefælle eller ven, beder vi.  

For alle, der måtte bære en datter, en søn, en bror eller søster til graven beder vi. 

Vær hos dem midt i sorgen, midt i smerten, og lad dem med tiden finde trøst i, at 

vi intet sted kan være – hverken i livet eller døden, uden du kan nå os. 

Kærlige Gud, i denne verden, hvor frygt og had fylder så meget, beder vi dig: 

tænd kærlighedens flamme i hvert menneskehjerter, så vi få mod til at række ud i 

tillid til, at vores hånd vil blive grebe. Skab viljen til fred og modet til frihed, så 

mennesker dag for dag må nærme sig hinanden – indtil den dag, opstandelsens 

morgen, hvor du vil samles mennesker i dit kærligheds- og nådesrige.   Amen 
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Læsningerne 

Taizé-refleksionerne har to læsninger. Den første er enten fra en af de 

gammeltestamentlige salmer, et profetord eller en epistellæsning. Anden 

læsningen er enten en kort tekst med et Jesus-ord, en lignelse eller måske 

halvdelen af søndagens evangelium. 

Igen er det her vigtigt at have i tankerne, hvem det er, der sidder i kirken. Der er 

ingen prædiken til at forklare knudrede passager i Johannesevangeliet eller til at 

udrede Matthæus-skildringer. Vælg derfor gerne kernetekster.  

Her er nogle eksempler: 

 

 

Læsning I 

Jeg elsker Herren, 

for han har hørt min tryglen, 

han vendte sit øre mod mig, 

da jeg råbte. 

Herren er nådig og retfærdig, 

vor Gud er barmhjertig; 

Fald til ro igen, min sjæl, 

for Herren har handlet vel imod dig. 

Du har reddet mit liv fra døden, 

mine øjne fra at græde 

og min fod fra at snuble. 

Jeg kan vandre for Herrens ansigt 

i de levendes land. 

fra Salmernes Bog 116 

 

Læsning II 

Jesus sagde: »En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv 

mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem 

dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land 
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langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde 

sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide 

nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på 

sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, 

som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor 

mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte 

ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod 

himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som 

en af dine daglejere. 

Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far 

ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede 

ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg 

fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd 

jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans 

hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os 

spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var 

fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.«  

Lukasevangeliet 15,11-24 

 

 

Læsning I 

Paulus skrev: Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod 

os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke 

med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. 

Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder 

ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi 

kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? – 

som der står skrevet: 

På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. 

Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at 

hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget 

kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden 

skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. 

Romerbrevet 8,31-39 

 



11 
 

Læsning II 

Jesus sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, 

men have livets lys.«   

Joh 8, 12 

 

 

Læsning I 

Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de 

vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, 

og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, 

hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne 

blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til 

dem: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er 

opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa, og sagde, at 

Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og 

opstå på den tredje dag.« Så huskede de hans ord.   

Lukasevangeliet 24, vers 1-8 

 

Læsning II 

Jesus sagde: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han 

end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø”. 

Johannesevangeliet kap. 11, vers. 25-26 

 

 

Læsning I 

Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt, 

lad mig aldrig blive gjort til skamme! 

Red mig og befri mig i din retfærdighed, 

vend dit øre mod mig, og frels mig! 

Vær min tilflugts klippe, 

den borg, hvor jeg finder redning. 

For du er min klippe og min borg. 
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Du, Herre, er mit håb.  

Fra salmernes bog 71 

 

Læsning II 

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved 

navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved 

Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for 

ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig 

være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men 

Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for 

mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke 

tages fra hende.«  

Luk 10,38-42 

 

 

Læsning I 

Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriver min sjæl efter dig, 

Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvorfor er du fortvivlet, min 

sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min 

frelser og min Gud.  

Fra Salmernes bog 42 

 

Læsning II 

Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed 

Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men 

kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede 

op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da 

Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag 

skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men 

alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig 

mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad 

jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det 

firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om ham: »I dag er der kommet frelse til dette 
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hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at 

opsøge og frelse det fortabte.«            

Lukasevangeliet kap. 19, 1-10 

 

 

Læsning I 

 

Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i 

mørkets land. Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor; de glæder sig for dit 

ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For 

det tyngende åg, stangen over deres skulder, og slavefogedens kæp brækker du 

som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i 

blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og 

herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, 

Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort er herredømmet, freden uden 

ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og 

understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid.  

 

Esajas’ bog 9, 1-6a 

 

Læsning II 

Jesus sagde: »Den, der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham, som har sendt 

mig. Og den, der ser mig, ser ham, som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til 

verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Jeg er ikke 

kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. 

Fra Johannesevangeliet kap. 12 

 

 

Læsning I 

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af 

alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle 

forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, 

som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.  

Filipperbrevet 4,4-7 
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Læsning II 

Jesus siger: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som 

verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!   

Johannesevangeliet kap 14, 27 

 

 

Læsning I 

Herren er mit lys og min frelse,  

hvem skal jeg da frygte? 

Herren er værn for mit liv,  

hvem skal jeg da være bange for? 

Kun ét ønsker jeg fra Herren, 

kun det længes jeg efter: 

At bo i Herrens hus, så længe jeg lever. 

fra Salmernes Bog 27 

 

Læsning II 

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen 

til ham. Og han tog til orde og lærte dem: 

»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. 

Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. 

Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. 

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, 

for de skal mættes. 

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. 

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. 

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. 

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, 

for Himmeriget er deres. 

Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt 

muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har 

man også forfulgt profeterne før jer. 

Matthæusevangeliet 5,1-12 
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Læsning I 

Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt, 

lad mig aldrig blive gjort til skamme! 

Red mig og befri mig i din retfærdighed, 

vend dit øre mod mig, og frels mig! 

Vær min tilflugts klippe, 

den borg, hvor jeg finder redning. 

For du er min klippe og min borg. 

Du, Herre, er mit håb. 

 

Salmernes bog 71, 1-3+5a 

 

 

Læsning II 

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer 

hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, 

så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.  

Matt. 11, 28-30 

 

 

TIL OVERVEJELSE: 

Det praktiske 

Hvordan bruger vi bedst vores kirkerum? 

Kan vi dæmpe noget elektrisk lys? 

Har vi hjælpere til at stille op? 

Skal der være præst med? Eller kan frivillige klare det meste? 

Det liturgiske 

Hvilke sange skal jeg vælge for at ramme bredt i ord og udtryk? 

Hvilke tekster peger klart på Kristus og taler til trøst og tro? 

Skal man kunne tænde lys? 
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Opsummeret: 

 

 

LITURGI 

15 min. inden start: Stille musik 

Klokkeringning og bedeslag 

2 sange 

Læsning I 

1-2 sange 

Læsning II 

2 sange 

Stilhed 

Bøn 

2 sange 

Fadervor 

2 sange 

Stille musik – evt. afspillet 

 

 

 

 

Need to have: 

❖ Forsanger 

❖ Musiker – guitarist eller 

pianist 

❖ Sangblade med sange og 

læsninger 

❖ Stearinlys. Evt. gamle alterlys 

❖ Kors 

❖ Noder til guitarist 

Nice to have: 

❖ Ikoner eller kors evt. fra 

Taizé.  

❖ Sangbøgerne ”Syng lovsang, 

hele jorden” 

❖ Bedeskamler 

❖ Gulvtæppe til dem, der vil 

sidde på gulvet 

❖ Sangblad engelske tekster på 

❖ Taizé-kor med sangere rundt 

omkring på bænkene 

❖ Mulighed for at øve 

stemmerne inden 

gudstjenesten 
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”Liv – i fællesskab, fred og forsoning. Taizé i dag.” Af Broder Alois – samler med Marco 

Roncalli. Oversat af Kirsten Ernen Beck. 179 kr. 

”I denne samtale med lederen af Taizé-fællesskabet, broder Alois, handler det om liv og mening. 

Her præsenteres det kristne evangelium på en ligefrem måde, der i årtier har talt stærkt til 

millioner af unge fra hele verden. 

Her kan vi danskere lære noget om sund spiritualitet. Her sprænges grænser mellem mennesker – 

og åbnes til forsoning, tillid og håb. Her udfordres vores præstationsræs og materialisme af bøn og 

enkelthed. Og her kan du hente frihed, glæde og håb, så du mærker, at du lever, og at fællesskabet 

er værd at kæmpe for.  

Bogen er spændende, enkel og dog dyb. Den berører og beriger!” 

 

Henrik Stubkjær, Biskop over Viborg Stift, Formand for Danske Kirkers Råd. 
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Sanghæftet ”Syng lovsang, hele jorden”, Kirkefondet. 125 kr. Indeholder 122 sange med danske 

og udenlandske tekster. Kan købes med 10 % ved køb af mere end 10 stk. på Kirkefondets 

hjemmeside. 

Cd’en ”Syng lovsang, hele jorden – sange fra Taizé” indeholder 17 Taizé-sange i danske 

oversættelser. 

 

 

 

På www.taize.fr/da kan du finde eksemplar på bønner, forslag til læsninger og øve stemmerne på 

sangene. Du kan også købe guitarnoder og cd’er.  

 

  På facebook kan du i gruppen ”Taizé-netværk Danmark” dele dine begivenheder og 

desuden finde hjælp til afvikling. 

 

 

 


