
Guðrún Edda 
Júlíusdóttir

Fædd 3. ágúst 1938
Dáin 23. mars 2022

Útför frá Akraneskirkju 
fimmtuaginn 7. apríl 2022Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug og bjóða  

viðstöddum að þiggja veitingar í Safnaðarheimilinu  
Vinaminni að athöfn lokinni

Prestur: Sr. Þráinn Haraldsson  
Organisti: Hilmar Örn Agnarsson
Tónlistarstjóri: Óskar Einarsson   

Gítar: Eðvarð Lárusson  
Einsöngur: Páll Rósinkranz  

Kór: Karlaraddir Schola Cantorum  
Útfararþjónusta Akraneskirkju 

Blessun

Eftirspil
Go Down, Moses

Henry Burleigh

Til eru fræ, sem fengu þennan dóm:
Að falla í jörð, en verða aldrei blóm.
Eins eru skip, sem aldrei landi ná,

og iðgræn lönd, er sökkva í djúpin blá,
og von sem hefir vængi sína misst,
og varir, sem að aldrei geta kysst,
og elskendur, sem aldrei geta mæst
og aldrei geta sumir draumar ræst.

Til eru ljóð, sem lifna og deyja í senn,
og lítil börn, sem aldrei verða menn.

Erlent lag - Davíð Stefánsson

Almennur söngur

Twilight Time
Buck Ram, Morty Nevins, Al Nevins, Artie Dunn

Moldun



 

Forspil 
Danny Boy

Frederic Weatherly

Bæn

Ritningarorð

Yesterday
John Lennon - Paul McCartney

Ritningarorð

Vetrarsól
Gunnar Þórðarson - Ólafur Haukur Símonarson

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 réttan veg
fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal, óttast ég ekkert illt,
því þú ert hjá mér,
sproti þinn og stafur hugga mig.
Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum,
þú smyr höfuð mitt með olíu,
bikar minn er barmafullur.
Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína,
og í húsi Drottins bý ég langa ævi.
Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta.

23. Davíðssálmur - Margrét Scheving

Guðspjall

Thank You for the Music
Benny Andersson - Björn Ulvaeus

Minningarorð

Minning hljómar
Jónas Björgvinsson

Bæn / Faðir vor


