
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lars Linnet 
Urnenedsættelse den 14. september 2019 

Hostrup kirke, Tønder. 



Den signede dag 
Grundtvig / Weyse 
 
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! 
 
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. 
 
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. 
 
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! 
 
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! 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 
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. 
  



I Østen stiger solen 
Ingemann / Weyse 
 
I østen stiger solen op: 
Den spreder guld på sky, 
går over hav og bjergetop, 
går over land og by. 
 
Den kommer fra den fagre kyst, 
hvor Paradiset lå; 
den bringer lys og liv og lyst 
til store og til små. 
 
Den hilser os endnu så smukt 
fra Edens morgenrød, 
hvor træet stod med evig frugt, 
hvor livets væld udflød. 
 
Den hilser os fra lysets hjem, 
hvor størst Guds lys oprandt 
med stjernen over Betlehem, 
som østens vise fandt. 
 
Og med Guds sol udgår fra øst 
en himmelsk glans på jord, 
et glimt fra Paradisets kyst, 
hvor livets abild gror. 
 
Og alle stjerner neje sig, 
hvor østens sol går frem: 
den synes dem hin stjerne lig, 
der stod ved Betlehem. 
 
Du soles sol fra Betlehem! 
Hav tak og lov og pris 
for hvert et glimt fra lysets hjem 
og fra dit Paradis! 
 
 
 
 

Dejlig er jorden 
Ingemann / Ingemann 
 
Dejlig er jorden! 
Prægtig er Guds Himmel! 
Skøn er sjælenes pilgrimsgang! 
Gennem de fagre 
riger på jorden 
gå vi til Paradis med sang. 
 
Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slægt skal følge slægters gang; 
aldrig forstummer 
tonen fra Himlen 
i sjælens glade pilgrimssang. 
 
Englene sang den 
først for markens hyrder; 
skønt fra sjæl til sjæl det lød: 
Fred over jorden! 
Menneske, fryd dig, 
os er en evig frelser fød! 
  



Altid frejdig når du går 
Chr. Richardt / Weyse 
 
Altid frejdig, når du går 
veje, Gud tør kende, 
selv om du til målet når 
først ved verdens ende! 
 
Aldrig ræd for mørkets magt, 
stjernerne vil lyse! 
Med et Fadervor i pagt 
skal du aldrig gyse! 
 
Kæmp for alt, hvad du har kært, 
dø, om så det gælder! 
Da er livet ej så svært, 
døden ikke heller. 


