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= 21 november 2022

Begravningsgudstjänst
i Leksands kyrka

fredag 27 januari 2023



KLOCKRINGNING

INLEDNINGSMUSIK
Gammal fäbodpsalm – O. Lindberg

INLEDNINGSORD

PSALM 231
Oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger. Jag
kommit hem, jag vilsen var, var blind, men nu jag ser.

Guds nåd, jag skälvde inför den men sedan gav den
ro, och aldrig var den större än den dag jag kom till tro.

Jag kom ur tvivel, mörka djup, ur vanmakt och ur
skam. Den nåd som bar mig intill nu skall bära ända
fram.

Guds löften ger vår längtan svar, som klippan är hans
ord. Ej bättre sköld och skydd jag har i himmel och på
jord.

GRIFTETAL OCH ÖVERLÅTELSE

BIBELLÄSNING

SOLOSÅNG
Koppången – P. E. Moraeus

BEGRAVNINGSBÖN

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

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

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.

AVSKED
Stilla musik

VÄLSIGNELSEN

SOLOSÅNG
Fields of Gold – E. Cassidy

ORGELMUSIK

NÄVERLUR

AVSLUTNINGSMUSIK
Operator – Manhattan Transfer

KLOCKRINGNING

När mammor dör då förlorar man ett av väderstrecken.
Då förlorar man vartannat andetag,

då förlorar man en glänta.
När mammor dör, då växer det sly överallt.

Göran Tunström

Tack för all den kärlek
och omtanke ni visat vår familj


