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Gak ud, min sjæl, betragt med flid 
 

Gak ud, min sjæl, betragt med flid 

i denne skønne sommertid 

Guds underfulde gaver! 

Se, hvor hvert lille blomsterpar 

sig yndefuldt nu smykket har 

på marker og i haver! 

2 

Hvert træ nu pranger med sit løv, 

og jorden dækker til sit støv 

med sommergrønne klæde, 

og skønnere er liljens dragt 

end Salomon i al sin pragt 

på gyldne kongesæde. 

3 

Højt svinger sig de lærker små, 

og duerne fra dunkle vrå 

i skov og mark sig fryder, 

og nattergalen, hør engang! 

nu synger glad sin vekselsang, 

så bjerg og dal genlyder. 

4 

Hver hvedemark om gylden høst 

nu varsler til den gamles trøst 

og til de unges glæde; 

og Paradisets takkesang 

genlyder i en efterklang 

fra lave barnesæde. 

5 

Ak, tænker jeg, er der så stor 

en skønhed på den faldne jord 

for syndere at finde, 

hvor skal vi da vel frydes ved 

al glansen af Guds herlighed, 

som er i Himlen inde! 

6 

Hvor må det være sødt især 

at vandre i Guds-haven dér 

i evighedens sommer 

og høre dér den dag så lang 

de tusinde serafers sang, 

hvor natten aldrig kommer. 

7 

Velsign os med din Helligånd, 

og plej os med din egen hånd, 

så vi for dig må være 

som blomster små med liflig lugt, 

som træer fyldt med yndig frugt 

til Jesu Kristi ære! 

8 

Og, Fader, når du ejegod 

oprykker blomsten med sin rod 

for bedre den at gemme, 

o, plant mig da, og giv mig læ 

ved livets væld, af livets træ 

i Paradis derhjemme! 

Chr. M. Kragballe 1855 

 

 

Herre, jeg vil gerne tjene 

 

Herre, jeg vil gerne tjene, 

tjene dig, og dig alene, 

tag og brug mig, som du vil! 

Hvad jeg ejer, har du givet, 

hver en evne, selve livet, 

dig det hele hører til. 

2 

Led mig, Frelser, ved din nåde, 

også når jeg selv vil råde 

og vil gå min egen vej; 

sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, 

o, men lad mig aldrig savne 

vished, at jeg tjener dig! 

Kristian Østergaard 1891. 

 

 

Det dufter lysegrønt af græs 

 

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, 

der priser skaberkraften. 

Hvert kim og kryb 



i jordens dyb 

en livsfryd i sig mærker 

så høj som himlens lærker. 

3  
Se, blomsterflorets farvepragt 

gør alle ord forlegne. 

Kong Salomon i kroningsdragt 

misundeligt 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. 

5 

 Ja, Jesus Kristus er det Ord, 

der skaber liv af døde, 

så ny blir himmel, ny blir jord, 

en verden grøn af grøde. 

Kom, Jesus, snart, 

og gør det klart: 

den morgenstund, du kommer, 

da gryr en evig sommer. 

 

Johannes Johansen 

 

 

Menneske, din egen magt 

 

Menneske, din egen magt 

gør dig svimmel og forsagt, 

du skal selv på denne klode 

skelne ondskab fra det gode, 

dybt ansvarlig for din jord. 

 

2 

Du skal bringe verden fred, 

dagligt brød og kærlighed. 

Livets Gud har dine hænder, 

derfor er det dig, han sender, 

når din næste lider nød. 

3               

Du skal værne det, der gror 

overalt på denne jord. 

Gennem dine varme hænder, 

dine ansigtstræk, de kender, 

kommer Gud til sine børn. 

4               

Ingen træffer livets Gud 

mellem fjerne stjerneskud. 

Han er Gud blandt mænd og kvinder, 

der hvor han hver morgen finder 

redskab for sin kærlighed. 

5 

Menneske, dit liv er stort, 

uden dig blir intet gjort, 

synker du til bunds i sorgen, 

rejser Gud dig op i morgen 

med din næstes milde hånd. 

6 

I det blanke morgengry 

skaber Gud dit liv på ny. 

Dag er optakt, muligheder 

for at hjælpe dem, der beder 

om et værdigt liv på jord. 

7 

Og når du har brugt din dag 

til det sidste åndedrag, 

standser Gud din gråd og klage, 

tar en misbrugt dag tilbage, 

nådig skjult i evighed. 

  

Lars Busk Sørensen 1986 

  



Program Sommerfest: 
 

13.30 Sommerfesten åbnes med andagt ved tidl. Forstander 

Johannes Andersen 

Derefter musikalsk indslag ved Guldborgsund Musikskole 

Festtale: Bogart-vært, debattør og forfatter Ole Michelsen.  

 

 

 

 

 

 

Derefter kaffebord og der er åbent i tombolaer, Amerikansk 

lotteri, lykkehjul m.v. 

- 

Musikalsk indslag ved ”Free Minds”, som 

består af Neia Wolffbrandt og Torben 

Løfgren (beboer på Sønderskovhjemmet)  

Undervejs vil der være fremvisning af 

Veteranbiler 

 

16.30 afslutter Forstander Flemming Jantzen dagen. 


