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Jag var en vandrare

text: Beppe Wolgers, musik: Göran Fristorp, arr: Kristina Stenborg

"Vinddriven" — Nils F. Nygren
I rörelse

text: Karin Boye, musik: Göran M. Hägg

"Mer vingar än kropp" — Nils F. Nygren
Gabriellas sång

text: Py Bäckman, musik: Stefan Nilsson

Lunka på

text & musik: trad. , Anders Nyberg

"En målares önskan" — Karin Boye
Beati quorum via

text: Psalm 119:1, musik: Charles Villiers Stanford

"Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vandrar efter Herrens lag. "

Höstvisa

text: Tove Jansson, musik: Erna Tauro, arr: Gunnar Eriksson

"En bagatell" — Nils F. Nygren
Sakta vi gå genom stan

svensk text: Beppe Wolgers, musik: Fred E. Ahlert, arr: Tina Ahlin

"Nya vägar" — Karin Boye
Här är världen se den vakna

text: Ylva Eggehorn, musik: Sven-Erik Bäck, arr: Kristina Stenborg

Joshua

trad. , arr: Henrik Mossberg

"Josua stred vid slaget om Jeriko och murarna rämnade till marken. Man kan tala om Gideon, man
kan tala om Saul, men det finns ingen som den gamle gode Josua vid slaget om Jeriko. På vägen upp
mot Jerikos murar marscherade han med ett spjut i sin hand. — Blås i vädurshornet, utropade Josua,
för striden är i mina händer! Då blåstes i lamm-, vädurs- och fårhornen, och trumpeterna började ljuda;
och Josua befallde barnen att ropa, och murarna rämnade till marken!"

Ps. 119:32, Jes. 52:7, Fil. 3:13, Fil. 3:16
Till himmelen

trad. , arr: Magnus Trönnberg

"Tillägnan" — Bo Setterlind
Pie Jesu

text & musik: Michael McGlynn

"Ljuve Herre Jesus, skänk dem vila. Käre Jesus, skänk dem evig vila. "

Vandra varsamt

Bob Chilcott, svensk text: Rolf Larsson ("Gå varsamt")

The Lord is my Shepherd
Howard Goodall

"Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila
vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den
mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar
ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag
lever. "

"Herren är min herde" (delar ur Psaltaren 23)
"Bön i änget" — Bo Setterlind
Må din väg gå dig till mötes

trad. Irland, svensk text: Per Harling, arr: Magnus Trönnberg

~ slut ~

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän, och må solen
värma din kind, och må regnet vattna själens jord.
Och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig i sin hand.

Om bland tusen stjärnor
någon enda ser på dig,
tro på den stjärnans mening,
tro hennes ögas glans.
Du går icke ensam.
Stjärnan har tusen vänner;
alla på dig de skåda,
skåda för hennes skull.
Lycklig du är och säll.
Himlen dig har ikväll.

(Carl Jonas Love Almqvist)
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