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Arrangementet er et samarbejde 
mellem Folkekirken, NEFOS (Netværket for Selvmordsramte) 

og Efterladte Foreningen

Folkekirken

Hvert år den 10. september afholdes den årlige 
Verdensdag for Selvmordsforebyggelse rundt om i verden. 
Samarbejde mellem IASP (The International Association for 
Suicide Prevention) og WHO (World Health Organization) 

begyndte i 2003. 



B. Britten - “Præludium”    
Karolina Bogus
Salme: Du, som har tændt
Hilsen bøn (Laila)

Digt-oplæsning 

E. Morricone/ M. Ward - “Gabriel´s Oboe”     
Jens Christian Tvilum

Kort prædiken 

R. Marx/ L. Thompson - “To Where You Are”     
Aya Krogh Jørgensen og Jens Christian Tvilum

Digt-oplæsning 

Bøn og information om lystænding 

Bønneskrivning og lystænding:
V. Parra  - “Jeg vil takke livet “        
E. Møllehave/ R. Lovland / B. Graham 
- “Du løfter mig”,  Aya Krogh Jørgensen

Oplæsning af bønner 

C. Debussy - “Claire de Lune”      
Karolina Bogus

Digt-oplæsning 

Fadervor og velsignelse
Salme: Gå i mørket med lyset

E. Y. Horburg/ H. Arlen - “Over the Rainbow”   
Aya Krogh Jørgensen og Jens Christian Tvilum

Program

Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fi k nået,
tilgiv alt ondt, vi fi k gjort eller sagt!

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!

Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.

Gå i mørket med lyset. 
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!

Gå for andre, med håbet. 
Gå mellem skred og fald.
Gå i fl akkende skygger. 
Gå – mærk at vi skal!

Gå med sultne og trætte.
Gå – vær den anden nær.
Åbenbaring og nåde. 
Gå – Kristus er her!

Gå, så bange, med modet. 
Gå med alt, hvad du tror.
Natten blir lys som dagen.
Gå på Herrens ord!

Gå – føl livet begynde. 
Gå med budskab om fred. 
Gå – lad hjerterne synge. 
Gå med kærlighed!

Gå i mørket med lyset. 
Gå i visheden om
Gå i visheden om  
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!

Sten Kaalø, 2011
  

Gå i mørket med lysetDu, som har 
tændt millioner 
af stjerner

Salmer


