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1. Amazing Grace /Oändlig nåd (Ps. 256) (originaltext John Newton, svensk text A Frostenson 1983) F-dur 

 

2. Kärleken kommer och kärleken går, ingen kan tyda dess lagar. Men dig vill jag följa i vinter  

och vår och alla mina levnadsdagar. Mitt hjärta är…  (I folkviseton - Nils Ferlin; M Torgny Björk) D-dur 

 

3. Vem kan segla förutan vind, vem kan ro utan åror (Folkvisa från Åland)   d-moll 

 

4. Där björkarna susa sin milda sommarsång, och ängen av rosor blommar, skall vårt  

strålande brudfölje en gång, draga fram i den ljuvliga so (Viktor Sund 1915; Oscar Merikanto) C-dur 

 

5. Are you lonesome to night          (Musik: Lou Handman, text: Roy Turk/Elvis Presley 1960)  C-dur 

 

6. Den vackraste visan om kärleken, kom aldrig på pränt. Den begrovs i en massgrav i  

Flandern med en fattig Paris-student.    (Ture Nerman; Musik: Lillebror Söderlundh)  Ess-dur 

 

7. Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska  

skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin (Mats Paulson, 1966)  D-dur 

 

8. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete. And I love  

you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill ….    Vera Matson; Elvis Presley)   F-dur 

 

9. What a wonderful world   I see trees of green, red roses too. I see them bloom, for me  

and for you. And I think to myself -     (G D Weiss; Bob Thiele, Sång Louis Armstrong 1967)  F -dur 

 

10. Visa från Utanmyra (Gammal folkvisa/gånglåt från Sollerön i Siljan, tolkad av Jan Johansson) e-moll 

11. Koppången (Naturreservat norr om Orsa. Musik: Per-Olof Moreus. Text: Py Beckman)  A- dur 

12. O store Gud (Ps. 11) Vår internationellt mest kända psalm. Genom Billy  

Graham även älskad och sjungen i USA. Skrevs 1886 av Carl Boberg i Mönsterås.   B-dur  

 

13. Sov på min arm, natten gömmer under sin vinge din blossande kind. Lycklig och varm, snart du  

drömmer, flyr mig i drömmen som båt flyr vind. Fångas igen, flämtar… / Nocturne (Evert Taube) D-dur 

 

14. Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind och må  

regnet vattna själens jord. Och tills vi möts igen - må Gud hålla, hålla dig i sin hand (Ps. 730) E-dur 

 

 

Efter sisådär sju låtar tar vi kaffepaus om så önskas. Vi har textblad om publiken vill sjunga allsång.  

EXTRANUMMER: 

Halleluja (Leonard Cohen, ursprungligen utgiven på musikalbum Various Positions från 1984. Originalet har bibliska referenser) A-dur 

Dansanta:     En gång jag seglar i hamn;   Lilla vackra Anna om du vill;   Drömmen om Elin;   Flicka från Backafall 

Ny-gamla:     Lyckliga gatan;   Rör vid mig nu/Kärlekens tid;   Entonigt ringer den lilla klockan;  Over the Rainbow 

Julmusik kommer att listas på separat program.  

 

Bokning:  Bertil Burström, Össjö, Ängelholm   Tel: 070 58 33 282   E-post: bertil@srsf.se     

Taxa:  900 kronor (programtid, utrustning och resekostnader i NV Skåne) 

Speltider:  Företrädesvis måndagar, tisdagar och onsdagar; omkring klockan 14 – 16 
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