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

Prest: Dorothee Ziller
Solist: Eirik Krokfjord
Organist: Aejin Park
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Haslum krematorium, store kapell
fredag 5. august 2022



SOLOSANG
Morning has broken (Eleanor Farjeon)

FELLESSANG
Din tanke er fri (Alf Cranner)

Din tanke er fri, hvem tror du den finner
Den flykter forbi, slik skygger forsvinner
Den kan ikke brennes, av fiender kjennes
/: Og slik vil det alltid bli: Din tanke er fri! :/

Jeg tenker hva jeg vil, mitt ønske bestemmer
I stillhet blir det til i ukjente drømmer
Min tanke og lengsel vil bryte hvert stengsel
/: Og slik vil det alltid bli: Min tanke er fri! :/

Og tvinges vi inn bak jernslåtte dører
da flykter den vind som tankene fører
Fordi våre tanker kan rive ned skranker
/: Og slik vil det alltid bli: Vår tanke er fri! :/

SOLOSANG
Blåklokkevikua (Alf Prøysen/Finn Ludt)

SOLOSANG
Ein farfar (morfar) i livet (Odd Nordstoga)

FELLESSANG
De nære ting (Arne Paasche Aasen/Kurt Foss/Reidar Bøe)

Ditt sinn monne flyve så vide omkring, det er som du glemmer de nære ting
det er som du aldri en time har fred, du lengter bestandig et annet sted

Du syns dine dager er usle og grå, hva er det du søker, hva venter du på?
Når aldri du unner deg rast eller ro, kan ingen ting vokse og intet gro

Gå inn i din stue, hvor liten den er, så rommer den noe ditt hjerte har kjær
På ropet i skogen skal ingen få svar, finn veien tilbake til det du har

Den lykken du søker bak blånende fjell, kan hende du alltid har eiet den selv
Du skal ikke jage i hvileløs ring, men lær deg å elske de nære ting

Fader vår, du som er i himmelen
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme

La din vilje skje på jorden som i himmelen
Gi oss i dag vårt daglige brød

Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

FELLESSANG
Deilig er jorden (Bernhard Severin Ingemann)

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre
riker på jorden går vi til paradis med sang

Tider skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer
tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang

Englene sang den først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden,
menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født


