
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulli Nilsson 
 

� 12 januari 1924 
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Vid begravningsgudstjänsten 

i Norra kapellet, Trelleborg 

tisdagen den 22 november 2011 
 



 

Jag har hört om en stad............................................L. Lithell 
Solosång 

 
 
Psalm 249 

 

 1. 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,  
 han ju ger åt varje nyfödd dag  
 dess beskärda del av fröjd och smärta,  
 möda vila och behag 
 

 2. 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. 
 

 3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla  
 blott vid dina löften, Herre kär,  
 ej min tro och ej den tröst förspilla  
 som i ordet mig förvarad är.  
 Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,  
 taga ur din trogna fadershand blott en dag,  
 ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. 
 
 

GRIFTETAL  

 
ÖVERLÅTELSE 

 
 
Psalm 190 

 

 1. Bred dina vida vingar,  
 o Jesus, över mig,  
 och låt mig stilla vila  
 i ve och väl hos dig.  
 Bli du min ro, min starkhet,  
 min visdom och mitt råd,  
 och låt mig alla dagar  
 få leva av din nåd. 

  

 2. Förlåt mig, alla 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 
 
 

BEGRAVNINGSBÖN 
 
 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 235 
 

 1. Som en härlig gudomskälla,  
 rik och mäktig, djup och stor,  
 är den kärlek, nåd och sanning,  
 som i Jesu hjärta bor.  
 Han har öppnat pärleporten,  
 så att jag kan komma in.  
 Genom blodet har han frälst mig  
 och bevarat mig som sin. 
 
 2. En gång som en jagad duva,  
 som en sårad hjort jag var,  
 men ett djupt förkrossat hjärta  
 Jesus ej förskjutit har.  
 Han har öppnat pärleporten,  
 så att jag kan komma in.  
 Genom blodet har han frälst mig  
 och bevarat mig som sin. 
 

  

3. Under över alla under !  
 Allt förlät han mig en gång.  
 Om hans underbara godhet  
 glad jag sjunger nu min sång.  
 Han har öppnat pärleporten,  
 så att jag kan komma in.  
 Genom blodet har han frälst mig  
 och bevarat mig som sin. 
 
 4. När en gång i livets morgon  
 till den gyllne port jag når,  
 då för Jesu stora kärlek  
 ock för mig den öppen står.  
 Han har öppnat pärleporten,  
 så att jag kan komma in.  
 Genom blodet har han frälst mig  
 och bevarat mig som sin. 

 
 

Där rosor aldrig dör..........................................D. Bergagård 
Solosång 

 
 

AVSKEDSTAGANDE 
 
 
Sinfonia..................................................................J. S. Bach 
Orgelmusik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officiant: Komminister Susanna Svensson 
Organist: Kyrkomusiker Stefan Lind 
Solist: Sångare Mikael Järlestrand 
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