
Officiant: Daniel Pereyra
Kyrkomusiker: Riccardo Gnudi

Ceremonivärd: Ann-Catrine Gustafsson

 ©
 in

m
em

or
y.s

e 
| M

ot
iv

: 1
43

9

Sture Eriksson
V 19 juni 1941
= 2 december 2022

Begravningsgudstjänst i
Barmhärtighetens kapell

onsdag 21 december 2022



KLOCKRINGNING

INLEDNINGSMUSIK
Strövtåg i hembygden

PSALM 248
1. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.

2. Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar; över
dem han sig förbarmar, bär dem uppå fadersarmar.

3. Ingen nöd och ingen lycka skall utur hans hand dem
rycka. Han, vår vän för andra vänner, sina barns
bekymmer känner.

4. Gläd dig då, du lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla fiender till jorden falla.

5. Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock
bliver, och hans mål är blott det ena: barnets sanna väl
allena.

GRIFTETAL – BÖN – ÖVERLÅTELSE

BIBELLÄSNING

BEGRAVNINGSBÖN

HERRENS BÖN – FADER VÅR
Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så
ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt
oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga
äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

PSALM 297
1. Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, skön är
själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

2. Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa
släktens gång. Aldrig förstummas tonen från himlen i
själens glada pilgrimssång.

3. Änglar den sjöngo, först för markens herdar. Skönt
från själ till själ det ljöd: Människa, gläd dig, Frälsarn är
kommen, frid över jorden Herren bjöd.

AVSKEDSTAGANDE
Bridge over Troubled Water – Simon and Garfunkel

SLUTBÖN OCH VÄLSIGNELSE

AVSLUTNINGSMUSIK
Värmlandsvisan – Trad.

KLOCKRINGNING


