
Psalmlista och regler för Psalmedaljeskoj 

 

Det ska vara roligt att sjunga! Ändå behövs lite regler och direktiv. Här nere finns instruktioner och 

en lista 

över vilka psalmer ni kan välja mellan på de olika nivåerna. 

 

Psalmerna sjungs ur psalmboken, d.v.s. Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i 

Finland 

(utgiven 1987) och dess tillägg; Sång i Guds värld (utgivet 2016). 

En deltagargrupp kan vara en undervisningsgrupp, en klass eller en annan grupp i skolan. 

Deltagarna lär sig 10 av psalmlistans psalmer på varje nivå, och lär sig 2 av psalmerna på varje 

nivå utantill. 

När gruppen går till nästa nivå skall deltagarna kunna psalmerna på föregående nivå. 

 

Psalmlista 

Bronspins 

1, 32, 34, 52, 100, 153, 171, 188, 312, 390, 454, 

463, 492, 530, 535 

samt ur psalmbokstillägget "Sång i Guds värld": 827, 835, 853, 894, 909 

utantill: 153 + en valfri 

Silverpins 

4, 12, 22b, 31, 35, 58, 59, 73, 90, 101, 118, 126, 172, 

189, 274, 333, 493, 506, 524, 532 

samt ur psalmbokstillägget "Sång i Guds värld": 840, 851, 852, 921, 924 

utantill: 31 + en valfri 

Guldpins 

2, 25, 29, 50, 53, 102, 103, 275, 292a, 322, 378b, 

391, 451, 455, 486, 536, 539, 546, 554, 581 

samt ur psalmbokstillägget "Sång i Guds värld": 839, 841, 843, 847, 905 (på engelska) 

utantill: 391 + en valfri 

 

 

 



Så här gör du 

Deltagargruppen övar in psalmerna i skolan. 

Församlingens kantor kan hjälpa till med inövningen enligt överenskommelse. 

Webbpsalmboken med fakta om psalmer finns här: Psalmboken  

 

Framförande 

När eleverna i en deltagargrupp kan 10 psalmer på brons-, silver-, guld- eller diamantnivån bjuds 

kantorn in att träffa dem i skolan, eller så gör deltagargruppen ett besök i kyrkan. Eleverna framför 

psalmerna för kantorn, som bedömer om eleverna kan nivåns psalmer och kan få ett pins. 

Kantorn ansvarar för att beställa pinser från Domkapitlet i Borgå stift, av byråsekreterare för 

verksamhetsavdelningen, Linda Jordas, tfn 040 142 5218, e-post: linda.jordas@evl.fi. 

 

Anmälan: 

Anmäl deltagargruppen till församlingens kantor. Här finns kontaktuppgifterna till de lokala 

församlingarna. 

https://psalmbok.fi/?OpenPage

