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

Familien       



Solosang 
Amazing Grace

_____

Unisont 
                        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.

_____

Unisont 
                        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.

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.

_____

Unisont 
   Abide with me; fast falls the eventide;
   the darkness deepens; Lord, with me abide;
   when other helpers fail, and comforts flee,
   help of the helpless, O abide with me.
   
   Swift to its close ebbs out life’s little day;
   earth’s joys grow dim, its glories pass away;
   change and decay in all around I see;
   o Thou, Who changest not, abide with me.
   
   I need Thy Presence every passing hour;
   what but Thy grace can foil the tempter’s power?
   Who like Thyself my guide and stay can be?
   Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.
   
   Hold Thou Thy Cross before my closing eyes;
   shine through the gloom, and point me to the skies;
   heavn’s morning breaks, and earth’s vain shadows flee;
   in life, in death, O lord, abide with me.

_____

Solosang
Time to Say Goodbye


