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Boken Var Dags Bön är en andaktsbok i fickformat, med enkla dagliga böner (morgon-, middag- och
aftonbön) utifrån tre metoder: Pilgrim, Frälsarkransen, Psaltaren. Boken innehåller tre dagliga andakter i tre
veckor (en vecka/metod). Den egna bönen fogas in i större sammanhang. Det blir en inbjudan att variera sitt
andaktsliv och upptäcka fler metoder.Ur förordet till Var Dags Bön: ”Mer än något annat är tro en relation.
Som i andra relationer är kommunikation och samtal viktiga i tron. Bön är ett sådant samtal.Den här boken

vill vara ett stöd i var dags bön oavsett om du vandrat bönens väg länge eller just börjat ana den.
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