EILERT TORDSSON
(

8/4 1963

† 1/6 2010

TORHAMNS KYRKA
Fredag den 18 juni 2010

KLOCKRINGNING

Air.........................................................Johann Sebastian Bach
One........................................................................................U2

Den blomstertid nu kommer
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor
Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror
Med blid och livlig värma till allt, som varit dött,
sig solens strålar närma, och allt blir återfött
De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna, som räcker året om
Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud,
skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära stäm upp din glädjesång
till den som vill oss höra och fröjda på en gång

GRIFTETAL

ÖVERLÅTELSEN

Tears in heaven....................................................Eric Clapton

Herrens bön
Vår fader, du som är i himlen
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen
Ge oss idag det bröd vi behöver
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet
Amen

En vänlig grönskas rika dräkt
En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar
och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden
Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa
ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden
från blommorna och träden

AVSKEDSTAGANDE

VÄLSIGNELSEN

Jag ger dig min morgon....................................Fred Åkerström

BILDSPEL MED MUSIK

"Vår djupaste rädsla är inte att vi skulle vara otillräckliga
Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla.
Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest.
Vi frågar oss själva: Vem är jag som tror mig vara briljant,
storslagen, talangfull, fantastisk? Egentligen, vem är du då,
som inte skulle vara det? Du är ett guds barn. Att du låtsas
vara liten tjänar inte världen. Det är ingenting upplyst
med att förminska dig, så att andra inte skall känna sig osäkra
i din närhet. Vi är alla menade att lysa, så som barn gör.
Vi föddes för att manifestera guds härlighet som är inom oss.
Den är inte bara i några av oss, den är i oss alla. Och när vi låter
vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra människor tillåtelse
att göra detsamma. När vi är frigjorda från vår egen rädsla,
frigör vår närvaro automatiskt andra."
Ur Nelson Mandelas installationstal
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