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Samlingsmusik:
Frösöblomster av Wilhelm Peterson-Berger och
improvisation över kända sommarpsalmer och visor,
spelas från flygeln och orgeln.

Sommarsång
Wilhelm Peterson-Berger

Intåg i Sommarhagen
Wilhelm Peterson-Berger; arr: Daniel Smedberg

Psalm 201: 1–3
text: Carl David af Wirsén 1889; musik: Waldemar Åhlén 1933

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar,
och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.
Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa:
ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.
Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö,
och blomstren dö,
och tiden allt fördriver;
blott Herrens ord förbliver.

Läsning ur profeten Hosea
Kom hör min vackra visa
musik: Wolfgang Amadeus Mozart; text: Christian Adolph Overbeck
sv text: Zacharias Topelius; bearb: Anders Öhrwall

Tal
Änglamark
Evert Taube; arr: Gunnar Hahn

Läsning ur Psaltaren 121
Psalm 23: 1–3
text: Franciscus af Assisi 1220-talet, Olov Hartman 1979; musik: Köln 1623

Tack, gode Gud, för allt som finns.
Först broder Sol av alla ting.
Halleluja, halleluja.
Vår broder låter dagen gry,
ditt tecken är han i vår rymd.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Du tänder varje stjärnenatt,
ger syster Måne hennes prakt.
Halleluja, halleluja.
Du sänder broder Vind att gå
från land till land och driva moln.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Sjung syster Vatten, stäm din brunn,
bred ut ditt starka hav och sjung.
Halleluja, halleluja.
Nu faller regn på torra fält,
och träden lyser, marken gläds.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Förbön
Herrens bön
* Lovprisningen
P: Låt oss tacka och lova Herren.
F: Herren vare tack och lov.
Halleluja, halleluja, halleluja.
* Välsignelsen
F: Amen, amen, amen.
Psalm 200: 1–3
text: Paul Gerhardt 1653, Joachim von Düben 1725,
Christoffer Olofsson Angeldorff 1855, Britt G Hallqvist 1980;
musik: Nathan Söderblom 1916

I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.
Av rika löv är grenen full,
och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet
än Salomos dig gläder.
När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar,
då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar.

O, vad världen nu är skön
musik: Wolfgang Amadeus Mozart;
text: Jacob Axel Josephson; arr: Bo Ramviken

Gratulation
Wilhelm Peterson-Berger; arr: Daniel Smedberg

Slottskyrkans Vokalensemble sjunger kända
sommarsånger när gästerna lämnar kyrkan.
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