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Tónlist fyrir athöfn

Forspil 
Söknuður 

Jóhann Helgason

Bæn

Einsöngur
Lítill drengur 

Magnús Kjartasson – Vilhjálmur Vilhjálmsson

Ritningarorð

Einsöngur
Wild World

Cat Stevens

Ritningarorð 

Einsöngur
When I Think Of Angels

KK

Guðspjall

Í bljúgri bæn og flökk til flín,
sem flekkir mig og verkin mín.
Ég leita flín, Gu›, leiddu mig
og l‡stu mér um ævistig.

Ég reika oft á rangri lei›,
sú rétta vir›ist aldrei grei›.
Ég geri margt, sem mi›ur fer,
og man svo sjaldan eftir flér.

Sú ein er bæn í brjósti mér,
ég betur kunni fljóna flér,
flví veit mér feta veginn flinn,
a› ver›ir flú æ Drottinn minn.

Pétur fiórarinsson

Minningarorð











Einsöngur 
You Are My Sunshine

Jimmie Davis – Charles Mitchell

Bæn

Englar Guðs þér yfir vaki og verndi pabba minn
vegir okkar skiljast núna, við sjáumst ekki um sinn.
En minning þín hún lifir í hjörtum hér
því hamingjuna áttum við með þér.

Þökkum kærleika og elsku, þökkum virðingu og trú
þökkum allt sem af þér gafstu, okkar ástir áttir þú.
Því viðmót þitt svo glaðlegt var og góðleg var þín lund
og gaman var að koma á þinn fund.

Með englum Guðs nú leikur þú og lítur okkar til
nú laus úr viðjum þjáninga, að fara það ég skil.
Og þegar geislar sólar um gluggann skína inn
þá gleður okkar minning þín, elsku pabbi minn.

Vertu góðum Guði falinn er hverfur þú á braut
gleði og gæfa okkur fylgdi með þig sem förunaut.
Og ferðirnar sem förum við um landið út og inn
er fjarsjóðurinn okkar pabbi minn.

John Denver - Guðrún Sigurbjörnsdóttir

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

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.

Matthías Jochumsson

Faðir vor

Einsöngur 
An Angel 

The Kelly Family



Ástvinir þakka vinsemd og hlýhug og bjóða kirkjugestum að þiggja veitingar í 
safnaðarheimilinu Vinaminni að athöfn lokinni

Prentmet Oddi

Prestur: Sr. Þráinn Haraldsson
Organisti: Friðrik Vignir Stefánsson

Einsöngur: Páll Rósinkrans
Tindatríó: Atli Guðlaugsson, Bjarni Atlason 

og Guðlaugur Atlason
Útfararþjónusta Akraneskirkju

Blessun

Eftirspil
A Whiter Shade Of Pale

Procol Harum

Moldun

fiar sem englarnir syngja sefur flú,
sefur í djúpinu væra.
Vi› hin sem lifum, lifum í trú
a› ljósi› bjarta skæra veki flig 
me› sól a› morgni,
veki flig me› sól a› morgni.

Drottinn minn fa›ir, lífsins ljós,
lát ná› flína skína svo blí›a.
Minn styrkur flú ert, mín lífsins rós,
tak burt minn myrka kví›a.
fiú vekur hann me› sól a› morgni,
flú vekur hann me› sól a› morgni.

Fa›ir minn láttu lífsins sól
l‡sa upp sorgmætt hjarta.
Hjá flér ég finn fri› og skjól.
Láttu svo ljósi› flitt bjarta
vekja hann me› sól a› morgni,
vekja hann me› sól a› morgni.

Drottinn minn réttu sorgmæddri sál
svala líknarhönd
og slökk flú hjartans harmabál,
slít sundur dau›ans bönd.
Svo vaknar hann me› sól a› morgni,
svo vaknar hann me› sól a› morgni.

Far›u í fri›i vinur minn kær.
Fa›irinn mun flig geyma
um aldur og ævi flú ver›ur mér nær,
aldrei ég skal flér gleyma.
Svo vöknum vi› me› sól a› morgni,
svo vöknum vi› me› sól a› morgni.

Bubbi Morthens


