
Sankt Johannes Kirke, fredag den 10. sept. kl. 20 

Kirkehaven: Ved klokkeslaget kl. 20 tændes 159 lys – et for hvert 

menneske vi sidste år mistede ved selvmord i Region Hovedstaden. 

 

Herefter i kirken: 

1 Orgelspil mens vi kommer ind i kirken 

2 Velkomst/intro  

3 Fællessalme: 754 Se, nu stiger …  

4 Bøn & Læsning Matt. 8,23-27 Stormen på søen 

5 Musik ?  ved Henrik V. Arup (Obo), Elena Arup (Violin), 

Anna Arup, Per Arup (Violin), Kresten Skak (Cello) 

6 Læsning af digtet Magter ikke længere (Se bagsiden) 

7 Refleksion v/ biskop Peter Skov-Jakobsen 

8 Magnus Rasch og Mette Skou:  Du er her stadigvæk… af 
Frans Bak 

9 Lystænding – Alle er velkomne til at nævne navn/bøn/tanke… 

10 Musik ?  ved Henrik V. Arup (Obo), Elena Arup (Violin), Anna 

Arup, Per Arup (Violin), Kresten Skak (Cello) 

11 Fadervor & velsignelse  

12 Magnus Rasch og Mette Skou:  Giv mig et råd…… af Frans 
Bak 

13 Fællessalme 787: Du, som har tændt … 

14 Afsluttende bemærkninger ved repræsentanter fra 

Landsforeningen og NEFOS 

15 Orgelspil 

 

Herefter er alle velkomne til kaffe/te & samvær i kirkens sideskib, 

hvor der vil være mulighed for at tale med frivillige fra 

Landsforeningen for efterladte efter Selvmord og NEFOS 

(Netværk for selvmordsramte) samt sognepræst. 

 
 
 



Du er her stadigvæk 
 
1.Jeg ved godt du ikke er her 

Jeg ved godt jeg ikk’ ka’ se dig  
Men når tankerne bli’r stærke  

Så syn’s jeg jeg kan mærke  

Mærke at du er her stadigvæk  
Jeg syn’s jeg kan fornemme  

Og hører tit din stemme 
Og drømmer at du er her 

stadigvæk 

 
Du er her stadigvæk 
Du er her stadigvæk  
Du bor et sted i mig  
Du er her stadigvæk. 
 

 

2. Jeg ved godt det lyder fjollet 
Jeg ved godt du syn’s jeg vrøvler  

Men når tankerne bli’r tomme  
Så hører jeg dig komme 

Tænker at du er her stadigvæk  

Du syn’s nok jeg er tosset 
Men nerverne er flossed´ 

Jeg drømmer at du er her 
stadigvæk 

 
Du er her stadigvæk  
Du er her stadigvæk  
Du bor et sted i mig  
Du er her stadigvæk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giv mig et råd 
 
1. Jeg ved godt hvad der er sket  

Jeg ved godt du har mistet 

Jeg ved bar´ikke li´ hvad jeg skal 
si´ 

Jeg så den anden vej, da jeg så 
dig gå på gaden 

Jeg magted’ ikk´at spørg´ hvad 

jeg ku’ gør´  
 

 
2.Jeg er ik´ særlig stolt. 

Jeg ligner mest en tåbe 
Jeg prøver at kend´ mig selv ud´n 

større held  

Men hvad skal vi dog gør´, når vi 
ser dem, der har mistet?  

Jeg vil gerne gøre nog´t 
Gi´ mig et råd 

 

Spørg, lyt og hold om dem, der har 
mistet.  
Se dem ind i øjnene og vær dig 
selv 
Det ta’r dage, det ta’r år 
For tiden læger ikke alle sår 
 
mmm… 
 
Men hvad skal vi dog gør´, når vi 
ser dem, der har mistet?  

Jeg vil gerne gøre nog´t 

Gi mig et råd. 
 
Spørg, lyt og hold om dem, der har 
mistet 
 Se dem ind i øjnene og vær dig 
selv 
Det ta’r dage, det ta’r år 
For tiden læger ikke alle sår 
 


