
Forslag til bisættelses og begravelsessalmer i Otterup kirke 

Den nye salmebog 
2 Lover den Herre, den mægtige 
konge med ære 
3 Lovsynger Herren, min mund 
4 Giv mig Gud, en samletunge 
10 Alt hvad som fuglevinger fik 
11 Nu takker alle Gud 
12 Op al den ting som Gud har 
26 Nærmere, Gud til dig 
31 Til himlene rækker din miskundhed 
33 Han, som har hjulpet hidindtil  
36 Befal du dine veje (2 melodier!!) 
41 Lille Guds barn hvad skader dig 
45 Under dine vingers skygge 
46 Sorrig og glæde 
49 Ingen er så tryg i fare 
52 Du, Herre Krist 
78 Blomstre som en rosengård (advent og jul) 
114 Hjerte, løft din glædes vinger (advent og 
jul) 
117 En rose så jeg skyde (advent og jul) 
121 Dejlig er jorden 
122 Den yndigste rose er fundet (advent og 
jul) 
192 Hil dig, frelser og forsoner 
217 Min Jesus lad mit hjerte 
218 Krist stod op af døde 
224 Stat op min sjæl, i morgengry 
227 Som den gyldne sol frembryder 
234 Som forårssolen morgenrød  
236 Påskeblomst! hvad vil du her (påske) 
241 Tag det sorte kors fra graven  
289 Nu bede vi den Helligånd 
290 I al sin glans nu stråler solen (Pinse) 
320 Midt iblandt os er Guds rige 
321 O kristelighed 
323 Kirken den er et gammelt hus 
332 På Jerusalem det ny 
336 Vor Gud han er så fast en borg 
375 Alt står i Gud Faders hånd 
392 Himlene, herre, fortælle din ære 
396 Min mund og mit hjerte 
399 Klokken slår tiden går 
402 Den signede dag med fryd vi ser 
403 Denne er dagen som Herren har gjort 
441 Alle mine kilder skal være hos dig 
479 Han, som på jorden bejler 
484 Du, som vejen er og livet, 
538 At sige verden ret farvel 
541 Vær du mig nær 

557 Her vil ties, har vil bies 
561 Jeg kender et land 
564 Tænk, når engang den tåge er forsvunden 
713 For dig o Herre 
717 I går var hveden moden 
724 Solen stråler over vang 
725 Det dufter lysegrønt 
726 Gak ud min sjæl, betragt med flid 
728 Du gav mig, O Herre en lod af din jord 
729 Nu falmer skoven trindt om land 
730 Vi pløjed og vi så’de 
732 Dybt hælder året i sin gang 
537 Lær mig o skov at visne glad 
747 Lysets engel går med glans 
749 I østen stiger solen op 
750 Nu titte til hinanden 
752 Morgenstund har guld i mund 
754 Se, nu stiger solen 
757 Den lyse dag forgangen er 
759 Nu hviler mark og enge 
769 Sig månen langsomt 
770 Jeg er træt og går til ro 
773 Bliv hos os når dagen hælder 
778 Fred hviler over land og by 
779 Lyksalig Lyksalig 
783 Kirkeklokke mellem ædle malme 
784 Altid frejdig 
785 Tunge mørke natteskyer 
787 Du, som har tændt millioner af stjerner 
789 Nu lukker sig mit øje 



Forslag til bisættelses og begravelsessalmer i Otterup kirke 

Den gamle salmebog 
2 Lover den Herre, den mægtige 
konge med ære 
3 Lovsynger Herren, min mund 
4 Giv mig Gud, en samletunge 
10 Alt hvad som fuglevinger fik 
11 Nu takker alle Gud 
12 Op al den ting som Gud har 
21 Nærmere, Gud til dig 
26 Til himlene rækker din miskundhed 
28 Han, som har hjulpet hidindtil  
31 Befal du dine veje (2 melodier!!) 
35 Lille Guds barn hvad skader dig 
41 Sorrig og glæde 
44 Ingen er så tryg i fare 
45 Under dine vingers skygge 
46 Du, Herre Krist 
60 Blomstre som en rosengård (advent og jul) 
93 Hjerte, løft din glædes vinger (advent og 
jul) 
98 Den yndigste rose er fundet (advent og jul) 
106 En rose så jeg skyde (advent og jul) 
111 Dejlig er jorden 
167 Hil dig, frelser og forsoner 
189 Min Jesus lad mit hjerte 
190 Krist stod op af døde 
195 Stat op min sjæl, i morgengry 
198 Som den gyldne sol frembryder 
204 Som forårssolen morgenrød  
206 Påskeblomst! hvad vil du her (påske) 
207 Tag det sorte kors fra graven  
246 Nu bede vi den Helligånd 
247 I al sin glans nu stråler solen (Pinse) 
278 Midt iblandt os er Guds rige 
279 O kristelighed 
280 Kirken den er et gammelt hus 
289 På Jerusalem det ny 
295 Vor Gud han er så fast en borg 
333 Alt står i Gud Faders hånd 
350 Himlene, herre, fortælle din ære 
355 Min mund og mit hjerte 
358 Klokken slår tiden går 
367 Den signede dag med fryd vi ser 
368 Denne er dagen som Herren har gjort 
396 Alle mine kilder skal være hos dig 
407 Han, som på jorden bejler 
414 Du, som vejen er og livet, 
609 At sige verden ret farvel 
520 Vær du mig nær 
642 Her vil ties, har vil bies 

649 O dejlige land/Jeg kender et land  
653 Tænk, når engang den tåge er forsvunden 
663 For dig o Herre 
673 Solen stråler over vang 
674 Gak ud min sjæl, betragt med flid 
675 Du gav mig, O Herre en lod af din jord 
677 Nu falmer skoven trindt om land 
678 Vi pløjed og vi så’de 
679 Dybt hælder året i sin gang 
632 Lær mig o skov at visne glad 
694 Lysets engel går med glans 
696 I østen stiger solen op 
697 Nu titte til hinanden 
698 Morgenstund har guld i mund 
700 Se, nu stiger solen 
701 Den lyse dag forgangen er 
703 Nu hviler mark og enge 
716 Sig månen langsomt 
717 Jeg er træt og går til ro 
720 Bliv hos os når dagen hælder 
722 Fred hviler over land og by 
723 Lyksalig Lyksalig 
726 Kirkeklokke mellem ædle malme 
727 Altid frejdig 
729 Tunge mørke natteskyer 
732 Nu lukker sig mit øje 
 
Nye salmer i den nye salmebog: 
Det dufter lysegrønt (sommer) 
Du, som har tændt millioner af stjerner 
I går var hveden moden 
 


