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Tónlist fyrir athöfn

FORSPIL 
Góða ferð
José Feliciano

BÆN

RITNINGARORÐ

RITNINGARORÐ

GUÐSPJALL

MINNINGARORÐ

EINSÖNGUR 
Söknuður

Jóhann Helgason - Vilhjálmur Vilhjálmsson

BÆN / FAÐIR VOR

Yfir voru ættarlandi,
aldafa›ir, skildi halt.
Veit flví heillir, ver fla› grandi,
virstu a› lei›a rá› fless allt.
Ástargeislum úthell björtum,
yfir lands vors hæ› og dal.
Ljós flitt glæ› í l‡›sins hjörtum,
ljós, er aldrei slokkna skal.

Sigfús Einarsson - Stgr. Thorst.

Almennur söngur 

Er völlur grær og vetur fl‡r
og vermir sólin grund.
Kem ég heim og hitti flig,
ver› hjá flér alla stund.

Vi› byggjum saman bæ í sveit
sem brosir móti sól.
fiar ungu lífi landi› mitt
mun ljá og veita skjól.

Sól slær silfri á voga,
sjá›u jökulinn loga.
Allt er bjart fyrir okkur tveim,
flví ég er kominn heim.

A› fer›alokum finn ég flig
sem mér fagnar höndum tveim.
Ég er kominn heim,
já, ég er kominn heim.

Sól slær silfri á voga,
sjá›u jökulinn loga.
Allt er bjart fyrir okkur tveim,
flví ég er kominn heim.

A› fer›alokum finn ég flig
sem mér fagnar höndum tveim.
Ég er kominn heim,
já, ég er kominn heim.

Emmerich Kálmán –  
Jón Sigurðsson

Undir háu hamra belti
höfði drúpir lítil rós.
þráir lífsins vængja víddir
vorsins yl og sólarljós.

Ég held ég skynji hug þinn allan
hjartasláttinn rósin mín.
Er kristallstærir daggardropar
drjúpa milt á blöðin þín.

Æsku minnar leiðir lágu
lengi vel um þennan stað,
krjúpa niður kyssa blómið
hversu dýrðlegt fannst mér það.

Finna hjá þér ást og unað
yndislega rósin mín.
Eitt er það sem aldrei gleymist,
aldrei það er minning þín.

Friðrik Jónsson -  
Guðmundur Halldórsson

Ég leit eina lilju í holti,
hún lifði hjá steinum á mel,
svo blíð og svo björt og svo auðmjúk,
en blettinn sinn prýddi hún vel.
Ég veit það er úti um engin
mörg önnur sem glitrar og skín.
Ég þræti´ ekki´ um litinn né ljómann,
en liljan í holtinu´ er mín.
:/:Þessi lilja´ er mín lifandi trú:/:
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja´ er mín lifandi trú.

Og þó að í vindinum visni,
á völlum og engjum hvert blóm,
og haustvindar blási um heiðar,
með hörðum og deyðandi róm.
Og veturinn komi með kulda
og klaka og hríðar og snjó,
hún lifir í hug mér sú lilja,
og líf hennar veitir mér fró.
:/:Þessi lilja´ er mín lifandi trú:/:
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja´ er mín lifandi trú.

Erlent lag - Þorsteinn Valdimarsson

Yndislega ættarjör›,
ástarkve›ju heyr flú mína,
flakkarklökkva kve›jugjör›,
kve› ég líf flitt, mó›ir jör›.
Mó›ir bæ›i mild og hör›,
mig flú tak í arma flína.
Yndislega ættarjör›
ástarkve›ju heyr flú mína.

Blessu› sértu sveitin mín,
sumar vetur, ár og daga!
Engi›, fjöllin, áin flín
- yndislega sveitin mín! -
heilla mig og heim til sín
huga minn úr fjarlæg› draga.
Blessu› sértu, sveitin mín,
sumar, vetur, ár og daga!

Bjarni Þorsteinsson 
Sigurður Jónsson frá Arnarvatni

Almennur söngur 

Allt eins og blómstri› eina
upp vex á sléttri grund
fagurt me› frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabrag›i
af skori› ver›ur fljótt,
lit og blö› ni›ur lag›i, -
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

BLESSUN

ÚTGÖNGULAG 
Sail Along, Silvery moon 

Harry Tobias - Percy Wenrich


