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Takk for at du kom og var sammen med oss i dag.

Prest: Svein Helge Rødahl
Solist: Eva Iselinn Erichsen

Organist: Ivar Schonhowd Haugen

Terje Iversen
V  14.9.1937     =  7.1.2022

Rolvsøy kapell
fredag 21. januar 2022



Inngangsmusikk

Solosang
Det vakreste som fins (Jahn Teigen)

Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet å finna det største verd;
å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av.

Inngangsord, bønn og minneord

Solosang
Gabriellas sång (Stefan Nilsson / Py Bäckman)

Skriftlesning

Deilig er den himmel blå, lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker, hvor de smiler, hvor de vinker
/: oss fra jorden opp til seg. :/

Denne stjerne lys og mild, som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord det klare, som han lot oss åpenbare
/: til å lyse for vår fot. :/

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.

Jordpåkastelse og velsignelse

Så ta da mine hender og før meg frem
inntil jeg salig ender i himlens hjem!
Jeg kan ei gå alene, nei, intet sted.
Hvor du meg fører ene, jeg følger med.

Selv om jeg ei fornemmer din sterke hånd,
min salighet dog fremmer din gode Ånd.
Så ta da mine hender og før meg frem
inntil jeg salig ender i himlens hjem.

Solosang
Sov godt (Maj Britt Andersen)
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