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Takk for at du
delte denne dagen med oss.

Familien

Prest: Elisabeth Vestgård
Solist: Tone Østli

Organist: Nelson Craig Lee

Før jordpåkastelsen
Kjærlighet fra Gud springer like ut

som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn, i dens dype grunn

gjemmes livets edelsten.

Etter jordpåkastelsen
Kjærlighet fra Gud er det store bud,

er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet, og du har Guds fred,

for Gud selv er kjærlighet!

Magnhild Kvæken
V  5.2.1936     =  28.12.2021

Løten kirke
fredag 7. januar 2022



Solosang
Eg ser (B. Eidsvåg)

Gud, når du til oppbrudd kaller,
hele livets dag trer frem:
barndom, ungdom, moden alder,
arbeid, hvile, gjerning, hjem.
Alt jeg ser i dødens port:
sorg og glede, smått og stort.

Takk for alle livets gleder,
tusenfryd ved veiens kant,
takk for sorgens stille steder,
takk for hver en venn jeg vant!
Takk for minner, takk for håp,
takk for smertens bitre dåp!

Gud, som meg til arbeid kalte,
og som nå meg hvile bød,
du som mine dager talte,
og som gav meg livets brød,
hjelp meg i den siste vakt!
Kle meg i din hvite drakt!

Inngangsord, bønn og minneord

Solosang
Over the Rainbow (H. Arlen/E.Y. Harburg)

Skriftlesning

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!

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!

Tale, bønn og Herrens bønn
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.

Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når først ved verdens ende!

Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært, døden ikke heller.

Soloinnslag
Time to say goodbye (F. Sartori/L. Quarantotto)


