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Begrovelse i Himmelev Kirke tirsddg d.7.2.2017 k|.11.00.

I kirken

Salme: Lysets engel går med glons

Præstens prædiken

Nevø, operosdnger Poul Erik Højer og niece, organist Kirsten SØrensen

Salme: Vi pløjed'og vi såede

Tole ved båren ved Asger Olsen

Orientering om efterfølgende orrongement på Restauration Håndværkeren Hersegode 9,

Roskilde ved Asger Olsen.

Sdlme: Dejlig er Jorden

Kisten bæres ud: De 5 "børn"+ yndlingssvigersønnen.

Bog kisten: De 2 "bonusbørn"

Svigerbørnene

De 73 børnebørn og de 73 oldebørn

Ved qroven:

Salme: Altid frejdig når du går

Sang ved graven ved yngste døtter lngrid.

Restourøtion Håndværkeren med 720 deltdaere.

Sdnge:

Det er i dag et solskinsvejr.Forårsdog i noveryber.Den blå onemone.l Dønmark er jeg født. Vor

vi d u nd e rli g e Ve rd e n/Won d erful World.



Lysets engel går med glans

Mel.: C.E.F. Weyse 1837

1

Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.

2.

Sol går over verden ud
med Guds lys i Øje:
Se! Vor Herres sendebud
går på gyldne skyer i det høje.

3.

Englen spreder over jord
glansen fra Guds Himmel;
I sin kåbes strålefor
favner han alverdens glade
vrimmel.

4.

Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store, ser til små,
kysser barnet, som i vuggen
ligger.

5.

Os han også favne vil,
englen i det høje;
Os han også smile til
englen med Guds

Himmel-glans iøje.

6.

Os har og vor Herre kær:
lngen sjæl han glemmer;
I hvert solglimt Gud er nær
og vor glade morgensang
fornemmer.

B.S. lngemann L837



Vi pløjed og vi så'de

Mel.: J.A.P.schultz ca. 1800

1.

Vi pløjed og vi så'de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor,
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tØ og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer ovenned.
Så tak da Gud, ja,pris dog Gud
For al hans kærlighed!

2_

Han er jo den, hvis vilje
Opholder alle ting,
Han klæder markens lilje
Og runder himlens ring,
Ham lyder vind og vove
Ham rører ravnes nØd
Hvi skulle ej hans småbørn
Da og får dagligt brød?
Alle gode gaver
De kommer ovenned.
Så tak da Gud, ja, pris dog Gud
For al hans kærlighed!

3.

Ja, tak du kære Fader
Så mild, så rig, så rund,
For korn i hæs og lader
For godt i allen stund!
Vi kan jo intet give,

Som nogen ting er værd,
Men tag vort stakkels hjerte,
Så ringe som'det er!
Alle gode gaver
De kommer ovenned,
Så tak da Gud, ja, pris dog Gud
For al hans kærlighed!

Matthias Claudius 1782
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L2L Dejlig er jorden

Mel.: Schlesisk 18. årh.

1

Dejlig er jorden!
Praegtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på iorden
går vi til Paradis med sang.

2
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

3
Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Danmark B.S. Ingemann 1850
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784 Altid frejdig, når du sår
Mel.: Dagen går med raske fied

1

Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

2
Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!

3
Keemp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælderl
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

Chr. Richardt 1867
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