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Forspil
Ísland er land þitt

Magnús Þór Sigmundsson - Margrét Jónsdóttir

Bæn

Ég er á langferð um lífsins haf
og löngum breytinga kenni.
Mér stefnu frelsarinn góður gaf,
ég glaður fer eftir henni.
Mig ber að dýrlegum, ljósum löndum,
þar lífsins tré gróa’ á fögrum ströndum,
við sumaryl og sólardýrð.

Og stundum sigli ég blíðan byr
og bræðra samfylgd þá hlýt ég
og kjölfar hinna er fóru fyrr
án fyrirhafnar þá nýt ég.
Í sólarljósi er særinn fríður
og sérhver dagurinn óðar líður,
er siglt er fyrir fullum byr.

Lát akker falla! Ég er í höfn.
Ég er með frelsara mínum.
Far vel, þú æðandi dimma dröfn,
vor Drottinn bregst eigi sínum.
Á meðan akker í ægi falla
ég alla vinina heyri kalla,
sem fyrri urðu hingað heim.

Tandberg - Valdimar V. Snævarr

Ritningarorð



















Einsöngur
Minn bátur

Halldór Hallgrímsson - Björn Eidsvåg

Ritningarorð

Einsöngur
Söknuður

Jóhann Helgason - Vilhjálmur Vilhjálmsson

Guðspjall

Einsöngur
Ó vinur minn

Írskt þjóðlag - Ingibjörg Guðnadóttir

Minningarorð

Einsöngur
Kveðja

Bubbi Morthens

Bæn / Faðir vor



Ástvinir þakka vinsemd og hlýhug

Prestur: sr. Þráinn Haraldsson 
Organisti: Hilmar Örn Agnarsson

Söngur: Karlaraddir Kammerkórs Akraneskirkju  
Einsöngur: Páll Rósinkranz, Halldór Hallgrímsson

Harmonika: Rut Berg Guðmundsdóttir
Útfararþjónusta Akraneskirkju  

Einsöngur
Hallelujah 
Leonard Cohen

Moldun

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 

Blessun

Eftirspil 
Riggarobb

Erlent þjóðlag - Jónas Árnason


