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Tónlist fyrir athöfn

FORSPIL 
Imagine 

John Lennson

BÆN

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

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

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

A› fer›alokum finn ég þig
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,
því ég er kominn heim.

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

Emmerich Kálmán –Jón Sigurðsson

RITNINGARORÐ

Sumir hverfa fljótt úr heimi hér
skrítið stundum hvernig lífið er,
eftir sitja margar minningar
Þakklæti og trú.

Þegar eitthvað virðist þjaka mig
þarf ég bara að sitja og hugsa um þig,
þá er eins og losni úr læðingi 
lausnir öllu við.

Þó ég fái ekki að snerta þig
veit ég samt að þú ert hér, 
og ég veit að þú munt elska mig
geyma mig og gæta hjá þér.

Og þó ég fengi ekki að þekkja þig
þú virðist alltaf getað huggað mig,
það er eins og þú sért hér hjá mér
og leiðir mig um veg.

Þó ég fái ekki að snerta þig 
veit ég samt að þú ert hér,
og ég veit að þú munt elska mig 
geyma mig og gæta hjá þér.

Og þegar tími minn á jörðu hér,
liðinn er þá er ég burtu fer,
þá ég veit að þú munt visa veg
og taka á móti mér.

Bob Dylan – Ingibjörg Gunnarsdóttir











MINNINGARORÐ

EINSÖNGUR 
My Way 

Claude Francois/Jacques Revaux – Paul Anka

RITNINGARORÐ 

EINSÖNGUR
Söknuður

Jóhann Helgason – Vilhjálmur Vilhjálmsson

GUÐSPJALL

Heyr mína bæn, mildasti blær.
Berðu kveðju mína’ yfir höf.
Syngdu honum saknaðarljóð.
Vanga hans blítt vermir þú sól
vörum mjúkum, kysstu hans brá.
Ástarorð hvísla mér frá.

Syngið þið fuglar 
ykkar fegursta ljóðaval
flytjið honum í indælum óði 
ástarljóð mitt.

Heyr mína bæn, bára við strönd.
Blítt þú vagga honum við barm,
þar til svefninn sígur á brá.
Draumheimi í dveljum við þá
daga langa saman tvö ein.
Heyr mínar bænir og þrár.

Syngið þið fuglar 
ykkar fegursta ljóðaval
flytjið honum í indælum óði 
ástarljóð mitt.

Heyr mína bæn, bára við strönd.
Blítt þú vagga honum við barm,
þar til svefninn sígur á brá.
Draumheimi í dveljum við þá
daga langa saman tvö ein.
Heyr mínar bænir og þrár.

Niza - Ólafur Gaukur



Ástvinir þakka vinsemd og hlýhug

Prentmet Oddi

Prestur: Sr. Þóra Björg Sigurðardóttir
Organisti: Sveinn Arnar Sæmundsson

Einsöngur: Halldór Hallgrímsson
Kammerkór Akraneskirkju

Útfararþjónusta Akraneskirkju

BLESSUN

ÚTGÖNGULAG 
Ísland er land þitt 

Magnús Þór Sigmundsson – Margrét Jónsdóttir

BÆN / FAÐIR VOR

Hallelujah 
Leonard Cohen

MOLDUN

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


