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Kyrie 							Hugo Hammarström
Adolf Fredriks Alumni-Flickkör

Sicut cervus et desiderat 			

Giovanni Pierluigi da Palestrina/
Radiokören						Psaltaren 42:1

I denna ljuva sommartid 			
Anders Öhrwall/ Britt G Hallqvist		
Psalm 200											
												»

Psalm 200
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.

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.

Ack, är det redan här så skönt
på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva
i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett
och ord ej kan beskriva.

I denna
ljuva
sommartid

G r i f t e ta l – B ö n

B i be l l ä s n i n g – H er r e n s

Psaltare och lyra 				

Sven-Eric Johanson/ Erik Axel Karlfeldt

4:e satsen ur Konsert för kör 		

Alfred Schnittke

Radiokören

Ö v er l åt e l s e – B ö n

Det blir vackert där du går 		

Matts Johansson/ Pär Lagerkvist

Komm, süßer Tod 			

Johann Sebastian Bach/Knut Nystedt

Klass 9A + 9B från Adolf Fredriks Musikklasser

bön

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Ave Maria						Gustav Holst
Adolf Fredriks Alumni-Flickkör

De blomster som i marken bor			

Erland von Koch/ Harry Martinson

Psalm 202
												»

Psalm 202
De blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömma.
Hur skönt att djupt bland gläntors flor
se solens fingrar sömma
en vacker klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarns äng
och som med solens gyllne tråd
hopsömmas våd för våd.

En sommarpsalm jag sjunga må
i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud.

A v s k ed s tag a n d e
Jag nu den pärlan funnit har			

Ture Gudmundsson, arr

I himmelen						Koralvariant från Orsa
							Jan Åke Hillerud, arr
I denna ljuva sommartid				
Koralvariant från Malung
							Jan Åke Hillerud, arr
Värmlandsvisan					Svensk folkmelodi
							Jan Åke Hillerud, sats
Morgon						Ejnar Eklöf/ Karl Gustav Ossiannilsson
Adolf Fredriks Alumni-Flickkör

S lu t b ö n – Vä l s i g n e l s e
Var inte rädd för mörkret			

Karin Rehnqvist/ Erik Blomberg

Adolf Fredriks Alumni-Flickkör

Sommarpsalm					

Waldemar Åhlén/ Carl David af Wirsén

Psalm 201												»

Psalm 201
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 sommar-ro
de yra fåglar prisa;
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
med 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.

Sommarpsalm
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