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Forspil
Air 

J.S. Bach

Bæn

Færðu mér ljósið langt og mjótt,
logann granna sem teygir sig
:,: út í alheims djúpa nótt.:,:

Veittu mér blessun, bænheyr skjótt,
birtan þín skæra fylgi mér
:,: út í alheims djúpa nótt.:,:

Auktu mér dirfsku, afl og þrótt,
ávallt sendu mér kraftinn þinn
:,: út í alheims djúpa nótt.:,:

Vertu mín stoð svo verði rótt,
veginn lýstu á minni leið
:,: út í alheims djúpa nótt.:,:
              Sigurður Flosason - 
              Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson

Ritningarorð 

Einsöngur
Orðin mín 

Bragi Valdimar Skúlason

Ritningarorð 

Gítarleikur 
Romance  

Ritningarorð











Guðspjall

Einsöngur
Lítið ljós 

Sveinn Arnar Sæmundsson - Hinrik Már Jónsson

Minningarorð

Dúett 
Peace on Earth/Little Drummer Boy  

Bæn

Dúett 
Líttu sérhvert sólarlag 

Bragi Valdimar Skúlason

Faðir vor

Lýs, milda ljós, í gegnum þennan geim,
mig glepur sýn,
því nú er nótt, og harla langt er heim.
Ó, hjálpin mín,
styð þú minn fót; þótt fetin nái skammt,
ég feginn verð, ef áfram miðar samt.

Ég spurði fyrr: Hvað hjálpar heilög trú
og hennar ljós?
Mér sýndist bjart, en birtan þvarr, og nú
er burt mitt hrós.
Ég elti skugga, fann þó sjaldan frið,
uns fáráð öndin sættist Guð sinn við.

Þú ljós, sem ávallt lýsa vildir mér,
þú logar enn,
í gegnum bárur, brim og voðasker.
nú birtir senn.
Og ég finn aftur andans fögru dyr
og engla þá, sem barn ég þekkti fyrr.



Prentmet Oddi

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.
          Sb. 1671 Hallgrímur Pétursson

Blessun

Eftirspil
Gabriel’s Oboe 

Ennio Morricone

Prestur: sr. Þóra Björg Sigurðardóttir
Organisti: Hilmar Örn Agnarsson

Einsöngur: Ásta Marý Stefánsdóttir, Halldór Hallgrímsson og Þór Breiðfjörð
Gítarleikur: Arnþór Guðjónsson

Söngur: Karmmerkór Akraneskirkju 
Útfararþjónusta Akraneskirkju 

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

Draumanna höfgi dvín, 
dagur í austri skín, 
vekur mig, lífið vefur 
mjúka mildings höndin þín. 

Dagleiðin erfið er, 
óvíst hvert stefna ber, 
leiðir mig, langa vegu 
mjúka mildings höndin þín. 

Sest ég við sólarlag, 
sátt er við liðinn dag, 
svæfir mig, svefni værum, 
mjúka mildings höndin þín. 
        Ron Klusmeier - Eygló Eyjólfsdóttir

Moldun


