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Forspil
Leiðin okkar allra

Þorsteinn Einarsson - Einar Georg Einarsson

Bæn

Ritningarorð

Einsöngur 
Regnbogans stræti

Bubbi Morthens 

Ritningarorð

Sérhver draumur lifir aðeins eina nótt
sérhver alda rís en hnígur jafnan skjótt
hverju orði fylgir þögn
og þögnin hverfur alltof fljótt.

En þó að augnablikið aldrei fylli stund
skaltu eiga við það mikilvægan fund
því að tár sem þerrað burt
aldrei nær að græða grund.

Líttu sérhvert sólarlag,
sem þitt hinsta væri það.
Því morgni eftir orðinn dag
enginn gengur vísum að.

Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr
enginn frá hans löngu glímu aftur snýr.
Því skaltu fanga þessa stund
því fegurðin í henni býr.

Bragi Valdimar Skúlason

Þar sem englarnir syngja sefur þú.  
Sefur í djúpinu væra.
Við hin sem lifum, lifum í trú.
Að ljósið bjarta skæra.
Veki þig með sól að morgni.
Veki þig með sól að morgni.

Drottinn minn faðir lífsins ljós.
Lát náð þína skína svo blíða.
Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós.
Tak burt minn myrka kvíða.
Þú vekur hann með sól að morgni.
Þú vekur hann með sól að morgni.











Guðspjall 

Faðir minn láttu lífsins sól.
Lýsa upp sorgmætt hjarta.
Hjá þér ég finn, frið og skjól.
Láttu svo ljósið þitt bjarta.
Vekja hann með sól að morgni.
Vekja hann með sól að morgni.

Drottinn minn réttu sorgmæddri sál.
Svala líknar- hönd.
Og slökk þú hjartans harma- bál.
Slít sundur dauðans bönd.
Svo vaknar hann með sól að morgni.
Svo vaknar hann með sól að morgni.

Farðu í friði vinur minn kær.
Faðirinn mun þig geyma.
Um aldur og ævi þú verður mér nær.
Aldrei ég skal þér gleyma.
Svo vöknum við með sól að morgni.
Svo vöknum við með sól að morgni.

Bubbi Morthens

Sumir hverfa fljótt úr heimi hér
Skrítið stundum hvernig lífið er
Eftir sitja margar minningar
Þakklæti og trú

Þegar eitthvað virðist þjaka mig
Þarf ég bara að sitja og hugsa um þig
þá er eins og losni úr læðingi
Lausnir öllu við

Þó ég fái ekki að snerta þig
veit ég samt að þú ert hér
og ég veit að þú munt elska mig
og geyma og gæta hjá 

Og þó ég fengi ekki að þekkja þig
þú virðist alltaf getað huggað mig
það er eins og þú sért hér hjá mér
og leiðir mig um veg

Þó ég fái ekki að snerta þig
veit ég samt að þú ert  hér
og ég veit að þú munt elska mig
og geyma og gæta hjá 

Og þegar tíminn minn á jörðu hér
Liðinn er þá er ég burtu  fer
þá ég veit að þú munt vísa veg
og taka á móti mér

Bob Dylan -  
Ingibjörg Gunnarsdóttir

Minningarorð 

Fiðluleikur
Kveðjulag Frímúrara 

Þórarinn Guðmundsson

Bæn

Einsöngur
Orðin mín

Bragi Valdimar Skúlason

Faðir Vor 



Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug og býður viðstöddum að þiggja 
veitingar í Safnaðarheimilinu Vinaminni að athöfn lokinni

Prestur: Sr. Þóra Björg Sigurðardóttir 
 Organisti: Hilmar Örn Agnarsson  
Einsöngur: Sigurður Guðmundsson  

Söngur: Karlaraddir úr Schola Cantorum 
Fiðla og gítar: Matthías Stefánsson  

Útfararþjónusta Akraneskirkju 

Blessun

Eftirspil 
You’ll Never Walk Alone

R. Rodgers - O. Hammerstein

Almennur söngur 

Almennur söngur 

Moldun

Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðarkraftur
mín veri vörn í nótt.
Æ, virst mig að þér taka,
mér yfir láttu vaka
þinn engil, svo ég sofi rótt.

Foersom - Sveinbjörn Egilsson

Ég fel í forsjá þína,
Guð faðir, sálu mína,
því nú er komin nótt.
Um ljósið lát mig dreyma
og ljúfa engla geyma
öll börnin þín, svo blundi rótt.

Matthías Jochumsson

Er völlur grær og vetur flýr
og vermir sólin grund,
kem ég heim og hitti þig,
verð hjá þér alla stund.

Við byggjum saman bæ í sveit
sem brosir móti sól,
þar ungu lífi landið mitt,
mun ljá og veita skjól.

Sól slær silfri á voga,
sjáðu jökulinn loga.
Allt er bjart fyrir okkur tveim
því ég er kominn heim.

Að ferðalokum finn ég þig
sem mér fagnar höndum tveim.
Ég er kominn heim,
já ég er kominn heim.

Emmerich Kalman - Jón Sigurðsson


