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Útför frá Akraneskirkju 
miðvikudaginn 22. desember 2021Ástvinir þakka vinsemd og hlýhug og bjóða kirkjugestum 

að þiggja veitingar að athöfn lokinni í 
Safnarðarheimilinu Vinaminni  

Prestur: sr.  Þráinn Haraldsson  
Organisti: Hilmar Örn Agnarsson  
Söngur: Kammerkór Akraneskirkju 

Einsöngur: Ylfa Flosadóttir   
Útfararþjónusta Akraneskirkju

Blessun

Eftirspil
You’ll Never Walk Alone

Richard Rodgers - Oscar Hammerstein II

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.

Hallgrímur Pétursson

Almennur söngur 



 

Forspil 
Hin fyrstu jól

Kristján frá Djúpalæk - Ingibjörg Þorbergs

Bæn

Mér finnst ég varla heill, né hálfur maður,
og heldur ósjálfbjarga, því er verr.
Ef værir þú 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.

Jóhann Helgason - Vilhjálmur Vilhjálmsson

Í hinsta sinn að heiman lágu spor mín,
því ég hamingjuna fann ei lengur þar.
Og hratt ég gekk í fyrstu, uns ég heyrði fótatak
og háum rómi kallað til mín var, kallað:
 
Bíddu pabbi, bíddu mín, 
bíddu, því ég kem til þín.
Æ, ég hljóp svo hratt, 
að ég hrasaði og datt.
Bíddu pabbi, bíddu mín.

Ég staðar nam og starði á dóttur mína,
er þar stautaði til mín svo hýr á brá,
og mig skorti kjark til að segja henni, 
að bíllin biði mín að bera mig 
um langveg henni frá. Hún sagði:
 
Bíddu pabbi, bíddu mín, 
bíddu, því ég kem til þín.
Æ, ég hljóp svo hratt, 
að ég hrasaði og datt.
Bíddu pabbi, bíddu mín.
 
Ráðvilltur ég stóð um stund og þagði,
en af stað svo lagði aftur heim á leið.
Ég vissi að litla dóttir mín 
hún myndi hjálpa mér
að mæta vanda þeim 
sem heima beið. Hún sagði:
 
Bíddu pabbi, bíddu mín, 
bíddu, því ég kem til þín.
Æ, ég hljóp svo hratt, 
að ég hrasaði og datt.
Bíddu pabbi, bíddu mín.
Æ, ég hljóp svo hratt, 
að ég hrasaði og datt.
Bíddu pabbi, bíddu mín.

Erlent lang – Iðunn Steinsdóttir

Ritningarorð Einsöngur   
Umvafinn englum

Erlent lang - Valgeir Skagfjörð

Guðspjall 

Einsöngur og kór 
Kveðja

Bubbi Morthens 

Minningarorð 

Einsöngur
Heyr mína bæn 

Niza - Ólafur Gaukur Þórhallsson

Bæn / Faðir vor 

Ritningarorð

Sú ein er bæn í brjósti mér,
ég betur kunni þjóna þér,
því veit mér feta veginn þinn,
að verðir þú æ Drottinn minn.

Erlent lag - Pétur Þórarinsson

Í bljúgri bæn og þökk til þín
sem þekkir mig og verkin mín.
Ég leita þín, Guð leiddu mig
og lýstu mér um ævistig.

Ég reika oft á rangri leið
sú rétta virðist aldrei greið.
Ég geri margt sem miður fer
og man svo sjaldan eftir þér.

Moldun


