Svend Åge Christensens
Jordefærd
I går begraved es fr a Klost e rkirken bogholder Svend Åge Christensen. Den smukt pyntede kirke
var fyldt til sidste plads af venner og slægtninge og til båren var
sendt et utal af kranse.
Pastor Krohn talte meget smukt
til Svend Åge Christensens efterladte om Guds kærlighed, som
stadig vil være til stede, lige levende og lige varm, selv når den
kolde død indtræder. For at bekræfte, at kærlighed er stærkere
end død, korn Jesus til jorden, og
han tog alle til sig. Jeg tro, De alle er klar klar over, hvorfor jeg
har taget dette ord, om lyset, der
er stærkere end døden, frem ved
denne mands båre, sagde pastor
Krohn. Han var altid trofast, han
e l s k e de si t hjem og leved e f o r
det. De, fru Christensen, og Deres
mand havde kendt hinanden fra
barndommen, og I havde oplevet
både lykke og trange tider sammen, og jeres sammenhold var
altid tappert. Pastor Krohn omtalte derpå kærlighedens uforanderlighed, som havde bundet de
to mennesker sammen, der nu
havde glædet sig til fremtiden,
fordi de syntes, at folk kunne lide
dem, at de var afholdte. Vi trænger mange gange til at høre, at
lyset skinner i mørket. I oplevede,
at kærligheden er den fattiges
brød og at mørket ikke får magt
over lyset.
Ef t e r at pastor Krohn ha vde
lyst velsignelsen, sang frk. Pedersen smukt solo: Kun en dag, et
øjeblik ad gangen.
Blandt det store antal af kranse
sås signerede fra murermester
Poul Jørgensen, Personalet i A/S
Cyklebørsen, Handels- og kontormedhj ælperforeningen og Personalet hos Loui Rasmussen.
Svend Åge Christensens båre
blev båret til den ventende rustvogn af Handels- og kontormedhjælperforeningens
forretningsningsudvalg, som også bar båren til
graven. Her udtalte formanden for
Handelsog
kontormedhjælperforeningen, K. Secher Marcussen bl. a.: Fra en kreds af dine
mange venner og fra dine organiserede kammerater bringer jeg
dig vor sidste tak og farvel. Du
var en vellidt og god kammerat,
og hvor vi, dine kammerater'
fremtidig mødes, vil vi savne dig,
men vi vil også buske dig og
holde dit minde højt i ære.
På familiens vegne takkede assurandør Sonnenborg for den store
deltagelse.

