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Blessun

Eftirspil 
Hvaða er svo glatt sem góðra vina fundur 

Prestur: sr. Þóra Björg Sigurðardóttir
Organisti: Hilmar Örn Agnarsson
Einsöngur: Kristján Helgason
Söngur: Tindatríó 
Útfararþjónusta Akraneskirkju 

Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug  
og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar  

í Safnaðarheimilinu Vinaminni að athöfn lokinni.  

 



Forspil 
Úr Árstíðunum 

Anatonio Vivaldi

Bæn

Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín,
enda þótt öll sé kross
upphefðin mín.
Hljóma skal harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Sofanda sýndu þá
sólstigans braut
upp í þitt eilífa
alföðurskaut.
Hljómi svo harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Lyfti mér langt í hæð
lukkunnar hjól,
hátt yfir stund og stað,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Adams - Sb. 1945 - Matthías Jochumsson

Ritningarorð

Líttu sérhvert sólarlag
Bragi Valdimar Skúlason

Ritningarorð

Vikivaki (Sunnan yfir sæinn breiða)
Jóhannes úr Kötlum - Valgeir Guðjónsson

Guðspjall

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 rétta vegu
fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal,
óttast ég ekkert illt,
því að 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.

Slm 23

Minningarorð

Er við lítum yfir farinn veg og finnum gamla slóð 
færast löngu liðnar stundir okkur nær. 
Því að margar standa vörður þær, sem einhver okkar hlóð 
uppi um fjöll, þar sem vorvindurinn hlær. 
Öll þau yndisfögru kvöld, 
okkar litlu skátatjöld, 
eru gömlum skátum endurminning kær. 
Þegar varðeldarnir seiða og við syngjum okkar ljóð 
suðar fossinn og töfrahörpu slær.

Óþ. höf / Haraldur Ólafsson

Bæn/Faðir vor

Tengjum fastara bræðralagsbogann,
er bálið snarkar hér rökkrinu í.
Finnum ylinn og lítum í logann
og látum minningar vakna á ný. 
Í skátaeldi býr kynngi og kraftur,
kyrrð og ró, en þó festa og þor.
Okkur langar að lifa upp aftur
liðin sumur og yndisleg vor.

Óþ. höf / Haraldur Ólafsson

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.

Sb. 1671 - Hallgrímur Pétursson

 


