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Navne
3isættes fra Kj-rken på Frederiksberg
Slot ....

Jee skal- jlqke trrtendes, men begraves.; ''
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. sænkninsen
i graven kan foregå uden seremoni.

Frederi.ksberg Slotskirke er valgt,
fordi jeg har hol-dt så rneget af
dette rum, og fordi minderne om

fars tid på Hærens trievskole (fgof-
c,4) danner en første begSmdelse til
min tilværeIse. Kisten skal gøre holtit
ved d.en mindeplade; som far tegnede,
og som befinder sig i buegangen uden
for Kirken. En lille k:rans hænges
ved pladen.

Kisten Cækkes af }a:rnebrog. PYnt
kr:n i grønt. fi/{ddrrir:å:}5"

Rust?ognen kører ud gennem Sl-ottets
hovedport, mens føIget ad østre udgang
begiver sig necl ad bakken til Josty,
hvor der serveres rød og hvid vin
samt laksesnltter og ost samt kranse-
kage i CeR store sal.

Salmer
3 l,ovsynger Herren
43 Uforsagt, hvordan min lYkke"

Åmbrosius Stub, det fYnske i
s1ægten

16? Hi1 dig Frelser og forsoner
'kykt salmeblad IoY21 cm

Præludium: Bach i C, BI'II 545
§o1c: :[)dith Guillaume §Ynger!

Bist du bei mir
T{vis ikke dette er mulig:b d-al
Mendelssohn: Andante (sidste sats

af orgelsonate no.6 i d-ryoll
( op.55).

Postludium under udbæring:: Præ-
sternes march fra TrYllef1øjtent
af min elsked.e Hozart,

Bæres ud af
Afi'A*, Moltke, Sent Foltmann, Chri-
stian .ttrjtr-ers, Erik }al og'Bent
Rohde samt Fwlb-{foi:ster:ser*
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Gravsteneyr udformes af Bent Rohde
med Engelhardts bogstaver a 1a Nord-
lurrdes og min fars. Rohde udtager
fem bøger der har hans særlige
interesse.

ltohde varetager i fremtiCen
Engelhardts samling og: alfabeter.

Egne arbejder og bogarbejder til-
falCer Ku-nstindust:rimuseei i den
uCstrælcting maR kan finde plaC.s.

Mine fagbøger tilb)rdes }en Grafiske
Hø j sko1e.

He1-e beg:ravelsen skal være en gudstjene-
ste og en forkyndelse af Guds kærligt-
hed og Krlsti bet}rfli1it U"

. Pa,ul Honor§
fometter tjenesten, iført min
Fader 1,Ior messehagel. Prædiken over
ordene over indgangen til kirkegårtlen
i Ctrristiansfeld:
Iet sås i forkn'ænkelighed. Iet opstår
i u.forkrænkel ighed.
fir
fTo::Cpåkastelse i kirken.
I

I

1

I
Iw',u sW 6rrw\r. ,+dÅ.* i E» lall):$År4t4^

YD,q ,'Ww^rÅ (t rwtvrneel*l ,,,


