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Bæn

Drottinn er minn hirðir
Drottinn er minn hirðir,
mig mun ekkert bresta.
Á grænum grundum

lætur hann mig hvílast,
leiðir mig að vötnum,

þar sem ég má næðis njóta.
Hann hressir sál mína,
leiðir mig um rétta vegu
fyrir sakir nafns síns.

Jafnvel þótt ég fari um dimman dal,
óttast ég ekkert illt

því að þú ert hjá mér.

Sproti þinn og stafur hugga mig,
þú býrð mér borð frammi

fyrir fjendum mínum,
þú smyrð höfuð mitt með olíu,

bikar minn er barmafullur.

Gæfa og náð fylgja mér alla
ævidaga mína,

og í húsi Drottins
bý ég langa ævi.

Drottinn er minn hirðir,
mig mun ekkert bresta.



Ritningarorð

When I think of angels
Kristján Kristjánsson

Ritningarorð

Kveðja
Bubbi Morthens

Ritningarorð

Dancing in the sky
Dani & Lizzy



Guðspjall

Remember me
Stutt vögguvísa úr teiknimyndinni Coco

Minningarorð

Söknuður
Jóhann Helgason / Vilhjálmur Vilhjálmsson

Mér finnst ég varla heill, né hálfur maður,
Og heldur ósjálfbjarga, því er verr.
Ef þú værir hjá mér, vildi ég glaður

Verða betri en ég er.
Eitt sinn verða allir menn að deyja
Eftir bjartan daginn kemur nótt.

Ég harma það, en samt ég verð að segja
Að sumarið líður allt of fljótt.
Við gætum sungið, gengið um,
Gleymt okkur hjá blómunum,
Er rökkvar, ráðið stjörnumál,
Gengið saman hönd í hönd,
Hæglát farið niðrað strönd.

Fundið stað,
sameinað
beggja sál.



Horfið er nú sumarið og sólin
í sálu minni hefur gríma völd.
Í æsku léttu ís og myrkur jólin,
Nú einn ég sit um vetrarkvöld.

Því eitt sinn verða allir menn að deyja.
Eftir bjartan daginn kemur nótt.

Ég harma það, en samt ég verð að segja,
Að sumarið líður allt of fljótt.
Ég gái út um gluggann minn.

Hvort gangir þú um hliðið inn.
Mér alltaf sýnist ég sjái þig.

Ég rýni út um rifurnar,
ég reyndar sé þig alls staðar,

þá napurt er.
Það næðir hér
og nístir mig.

Bæn

Þú gafst mér allt
Guðrún Árný Karlsdóttir / Hrafnhildur Viðarsdóttir

Faðir vor

Liljan
Erlent lag / Íslensk þýðing: Þorsteinn Valdimarsson



Moldun

Ég er komin heim
Emmerich Kálmán / Jón Sigurðsson

Er völlur grær og vetur flýr 
og vermir sólin grund.
Kem ég heim og hitti þig,
verð hjá þér alla stund.

Við byggjum saman bæ í sveit
sem brosir móti sól.
Þar ungu lífi landið mitt
mun ljá og veita skjól.

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

Að ferðalokum finn ég þig
sem mér fagnar höndum tveim.

Ég er kominn heim,
já, ég er kominn heim.



Blessun

Eftirspil
Gordjöss

Bragi Valdimar Skúlason / Páll Óskar



Prestur: Sr. Þóra Björg Sigurðardóttir
Organisti: Tómas Guðni Eggertsson
Gítarleikur: Ásgeir Ásgeirsson
Einsöngur: Páll Óskar Hjálmtýsson

     Páll Rósinkrans
Rakel Páls

Útfararþjónusta Akraneskirkju

Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og vinarhug
og bjóða kirkjugestum að þiggja veitingar

í Íþróttahúsinu á Vesturgötu, að athöfn lokinni.

Jarðsett verður í Akraneskirkjugarði


