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Forspil
Ave María

Schubert 

Bæn

Hallelúja 
L. Cohen - Höf. óþekktur

Ritningarorð

Ritningarorð

Tvær stjörnur
Megas

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











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

B. Dylan - Ingibjörg Gunnarsdóttir

Guðspjall 

Minningarorð 

Tár á himni
E. Clapton

Bæn / Faðir Vor 

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 -  
P.C. Krossing 1820



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

Eftirspil 
White Wedding

B. Idol

Moldun

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 -  
P.C. Krossing 1820


