
50 år  

HaderslevHaderslevHaderslevHaderslev        

1965 - 2015 

Gudstjeneste 

Y’s Men’s ClubY’s Men’s ClubY’s Men’s ClubY’s Men’s Club    

Salme - DDS 11:  

     1 
     Nu takker alle Gud 
     med hjerte, mund og hænder, 
     som overflødigt godt 
     os uforskyldt tilsender, 
     som os fra moders liv 
     og første barndomsstund 
     i alt vort levneds tid 
     velsigned mangelund! 
 

3 
Gud Fader med Guds Søn 
og Helligånd tillige 
ske tak og lov og pris 
i høje Himmerige! 
Treenig Gud, som var 
og er og bliver, dig 
vort takke-offer frem 
vi bær' ydmygelig. 

2 
Den evig rige Gud, 
han os fremdeles give 
fred og frimodighed, 
mens vi er her i live, 
så vi i nåde stå 
hos ham og på vor bøn 
få hjælp i nød og død, 
til sidst hans nådeløn! 

Kollekt - Velsignelse 

Haderslev Drengekor synger: Niels W Gade: ”Amen” 

  Medvirkende:  
  Liturg og prædikant: Kim Eriksen 
  Organist: Kristian Lumholdt 
  Kantor: Henrik Skærbæk Jespersen 
 

Efter gudstjenesten fortsætter jubilæet kl. 12.00, hvor der er afgang 
med ”Helene” fra Honnørkajen mod Årøsund. 
Undervejs vil der blive serveret kaffe/te og brød med pålæg. 



Klokkeringning med bedeslag. 

Orgelpræludium:  

     Max Reger (1873-1916): Benedictus,  
     op.59 nr. 9 af ”Zwölf Stücke für die Orgel”. 

      Max Reger har komponeret i mange genrer,  
      men er mest kendt for sine orgelværker,  
      hvor Benedictus er en fin repræsentant. 

Nådeshilsen 

Salme - DDS 402:  

1 
Den signede dag med fryd vi ser 
af havet til os opkomme; 
den lyse på himlen mer og mer, 
os alle til lyst og fromme! 
Det kendes på os som lysets børn, 
at natten hun er nu omme! 
2 
Den signede stund, den midnatstid, 
vor Herre han lod sig føde, 
da klared det op i østerlid 
til dejligste morgenrøde, 
da lyset oprandt, som Jordens bold 
skal lysne udi og gløde. 
3 
Om levende blev hvert træ i skov, 
og var så hvert blad en tunge, 
de kunne dog ej Guds nådes lov 
med værdelig røst udsjunge; 
thi evig nu skinner livets lys 
for gamle og så for unge. 

4 
Thi takke vi Gud, vor Fader god, 
som lærken i morgenrøde, 
for dagen, han os oprinde lod, 
for livet, han gav af døde; 
den signede dag i Jesu navn 
os alle vort liv forsøde! 
5 
Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag, 
med stråler i krans om tinde! 
Hver time til Herrens velbehag 
som bække i eng henrinde, 
til frydelig sig til sidst de sno 
op under de grønne linde! 
6 
Som guld er den årle morgenstund, 
når dagen opstår af døde, 
dog kysser os og med guld i mund 
den liflige aftenrøde, 
så tindre end må det matte blik, 
de blegnede kinder gløde. 

7 
Så rejse vi til vort fædreland, 
dér ligger ej dag i dvale, 
dér stander en borg så prud og grand 
med gammen i gyldne sale; 
så frydelig dér til evig tid 
med venner i lys vi tale. 

Læsning fra NT: Jak. 1,22-25 (Om at være ordets gørere) 
 
Haderslev Drengekor synger 

Weyse:  
Nu vågne alle Guds fugle små 

Mortensen:  
Herre Gud, dit dyre navn og ære 

Franck:  
Panis angelicus 

Goss:  
Praise my soul 
 

Trosbekendelse 

Prædiken 
Kollekt og læsning fra GT: 1.Mos. 32,25-32 (Jakobskampen) 

Salme - DDS 725: 

1 
Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge. 
Guds sol går ind  
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 
2 
Hør fugletungers tusindfryd 
fra morgen og til aften! 
De kappes om at give lyd, 
og priser skaberkraften. 
Hvert kim og kryb 
i jordens dyb 
en livsfryd i sig mærker 
så høj som himlens lærker. 

5 
Ja, Jesus Kristus er det Ord,  
der skaber liv af døde, 
så ny bliver himmel ny bliver jord, 
en verden fuld af grøde. 
Kom, Jesus, snart, 
og gør det klart: 
den morgenstund, du kommer, 
da gryr en evig sommer. 

3 
Se, blomsterflorets farvepragt 
gør alle ord forlegne. 
Kong Salomon i kroningsdragt 
misundelig må blegne! 
Alt smukt, vi ved, 
al kærlighed, 
den mindste fugl og lilje 
er, Gud din skabervilje. 
4 
Ja, du gør alting nyt på jord, 
en sommer rig på nåde.  
Men klarest lyser dog dit Ord 
af kærlighedens gåde. 
Alt kød må dø, 
hver blomst blir hø. 
Når vissentørt står floret,  
da blomstrer evigt Ordet. 


