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Solosang
A. Thomsen/E. Blix: Å, eg veit meg eit land
_____

Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå; å leva, det
er i arbeid mot rikare mål å trå.
Å leva, det er i livet
å finna det største verd; å leva, det
er å vinna
til sanning i all si ferd.
Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet å spegla
Guds himmel av.

_____
Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!
Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.
Kjemp for alt hva du har kjært, dø om
så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.

Fader vår, du som er i himmelen!La ditt
navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden
som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss
vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere. Led oss
ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet. Amen.
_____

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er
sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre riker på jorden
går vi til paradis med sang.
Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge
slekters gang;
aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra
sjel til sjel det lød:
Fred over jorden, menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

_____
Solosang
O. Bremnes: Har du fyr

