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Klockringning 

Gammal Fädbodpsalm från Dalarna 

Oskar Lindberg, 1936 

Samlingsord 

Psalm 249 - Blott en dag 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder – vilken tröst, vad än som kommer på!  

Allt ju vilar i min faders händer: skulle jag som barn väl ängslas då?  

Han som bär för mig en faders hjärta giver ju åt varje nyfödd dag  

dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. 

Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd.  

Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd.  

Morgondagens omsorg får jag spara. Om än oviss syns min vandrings stig.  

“Som din dag, så skall din kraft ock vara.” Detta löfte gav han mig. 

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär,  

och att ej den dyra tröst förspilla, som i ordet mig förvarad är.  

Hjälp mig, Herre, att vad än mig händer taga av din trogna fadershand  

blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått ditt goda land. 

Lina Sandell-Berg 1865, 1872 

Griftetal 

Bön 

* Överlåtelsen 

Bibelläsning 



Hommage till en spelman 

Thorbjörn Näsbom 

Förbön 

Herrens bön 

Psalm 190 - Bred dina vida vingar 

Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig  

och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig.  

Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd  

och låt mig alla dagar få leva av din nåd. 

Förlåt mig mina synder, mig rena i ditt blod.  

Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god.  

Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små,  

och låt i frid oss åter till nattens vila gå. 

Lina Sandell-Berg 1860, 1865 

Avsked 

Slutbön 

Välsignelsen 
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Spelmän: Luleå Hembygdsgille spelmanslag med flera 


