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Takk for at dere var her sammen med oss i dag.
Familien

Prest: Johne Stødle
Solist: Eirik Krokfjord

Organist: Olav Rune Bastrup

Ved graven
Till en stad jag är på vandring

synden där är utanför.
Livets träd står där i blomning

där som rosor aldrig dör.

Där skall rosor aldrig falna
ingen frostnatt dem förstör

Til en stad jag är på vandring
dit där rosor aldrig dör.

Nära, kära är hos Jesus
skaror sjunger nu i kör.

Väntar på att jag skall komma
dit där rosor aldrig dör.

Gunnel Ingrid Maria Skålvoll
V  1.11.1938     =  12.11.2021

Vestre gravlunds kapell
tirsdag 30. november 2021



O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger - dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

Snart svinner livets dag, det kvelder fort,
og jordens lys alt mørkner og går bort,
forandrings skygge følger tro min vei -
o du som ei forandres, bli hos meg!

O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.
I liv og død, o Herre, bli hos meg!

Soloinnslag
Blott en dag (Lina Sandell / Oscar Ahnfeldt)

Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig!
Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god!
Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter till nattens vila gå!

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.

Kjærlighet er lysets kilde, kjærlighet er livets rot.
Derfor er Guds råd så milde, derfor er Guds Ånd så god.
Jesus har den selv forklaret, Ånden har den åpenbaret,
den kan kjennes i Guds fred og det håp vi trøstes ved.

Kjærlighet er livets krone, kjærlighet er lysets glans.
Derfor sitter på Guds trone Jesus nå med strålekrans,
han som lyset er og livet, har for oss seg selv hengivet,
han forblir og lever ved Guds, sin Faders kjærlighet.

Kjærlighet er lovens fylde og fullkommenhetens bånd,
den er hva vår Gud vi skylder, den er frukten av hans Ånd.
Derfor med Guds-kjærligheten vokser opp om kapp Guds-freden.
Vi skal også bli ved den ett med sjelens beste venn.

Soloinnslag
En vänlig grönskas rika dräkt (Carl David von Wirsen)


