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Forspil
Ave Maria 

Schubert

Bæn

Ritningarlestur
Mig huldi dimm og döpur nótt
og dauðans broddur nísti,
en þú mig fannst, og þýtt og hljótt
af þínum degi lýsti.
Ó, sól míns lífs, ég lofa þig,
sem lífgar, frelsar, blessar mig
með guðdómsgeislum þínum.

Gerhardt
Sigurbjörn Einarsson

Ég tigna kærleiks kraftinn hljóða,
Kristur, sem birtist oss í þér.
Þú hefur föður hjartað góða,
himnanna ríki, opnað mér.
Ég tilbið undur elsku þinnar,
upphaf og takmark veru minnar.

Mitt líf í helgum huga þínum
hefur þú líknarstöfum skráð,
og allt, sem býr í barmi mínum,
bera skal vitni þinni náð,
svo aftur lýsi elskan bjarta,
endurskin þitt, frá lind míns hjarta.

Ég dýrka helga hátign þína,
himneski vinur, Drottinn minn.
Lát trú og verk og vitund mína
vegsama kærleiks máttinn þinn
og mig um alla eilífð bera
anda þíns mót og hjá þér vera.

Tersteegen
Sigurbjörn Einarsson



Einsöngur
Umvafin englum 

Sarah Mclachlan - Valgeir Skagfjörð

Einsöngur
Heyr mína bæn 

Nicola Salerno - Ólafur Gaukur

Einsöngur
Söknuður 

Jóhann Helgason - Vilhjálmur Vilhjálmsson

Ritningarlestur

Minningarorð

Guðspjall

Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðarkraftur
mín veri vörn í nótt.
Æ, virst mig að þér taka,
mér yfir láttu vaka
þinn engil, svo ég sofi rótt.

P. C. Krossing
Foersom - Sveinbjörn Egilsson

Ég fel í forsjá þína,
Guð faðir, sálu mína,
því nú er komin nótt.
Um ljósið lát mig dreyma
og ljúfa engla geyma
öll börnin þín, svo blundi rótt.

P. C. Krossing
Matthías Jochumsson

Bæn - Faðir vor



Séra Jónína Ólafsdóttir jarðsyngur
Organisti: Viðar Guðmundsson  

Einsöngur: Ásta Marý Stefánsdóttir og Árný Stefanía Ottesen
Kvartett: Ásta Marý Stefánsdóttir, Guðfinna Indriðadóttir, 

Sveinn Arnar Sæmundsson og Halldór Hallgrímsson
Umsjón útfarar annast Útfararþjónusta Borgarfjarðar og Stranda

Jarðsett verður í Akraneskirkjugarði

Fjölritunar- og útgáfuþjónustan, Borgarnesi

Blessun

Eftirspil
Nella fantasia

Ennio Morricone

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
af skorið verður fljótt,
lit og blöð niður lagði, -
líf mannlegt endar skjótt.

Ég lifi' í Jesú nafni,
í Jesú nafni' eg dey,
þó heilsa' og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí krafti' eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.

Hallgrímur Pétursson

Moldun


