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Útför frá Akraneskirkju 
mánudaginn 10. október 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  
Söngur: Kammerkór Akraneskirkju
Einsöngur: Halldór Hallgrímsson  

Útfararþjónusta Akraneskirkju
Jarðsett verður í Kirkjugarði Akraness

Blessun

Eftirspil
Blessuð sértu sveitin mín

Bjarni Þorsteinsson 

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 
Ég krýp og faðma fótskör þína,
frelsari minn, á bænar stund.
Ég legg sem barnið bresti mína,
bróðir, í þína líknar mund.

Ég hafna auðs og hefðarvöldum,
hyl mig í þínum kærleiksöldum.
Ég hafna auðs og hefðarvöldum,
hyl mig í þínum kærleiksöldum.

D. Bortnianski - Guðmundur Geirdal

Bæn / Faðir vor

Moldun



 

Forspil 
Draumalandið

Sigfús Einarsson 

Bæn

Á hendur fel þú honum,
sem himna stýrir borg,
það allt, er áttu’ í vonum,
og allt, er veldur sorg.
Hann bylgjur getur bundið
og bugað storma her,
hann fótstig getur fundið,
sem fær sé handa þér.

Ó, þú, minn faðir, þekkir
og það í miskunn sér,
sem hagsæld minni hnekkir,
og hvað mér gagnlegt er,
og ráð þitt hæsta hlýtur
að hafa framgang sinn,
því allt þér einum lýtur
og eflir vilja þinn.

Kirkjan ómar öll,
býður hjálp og hlíf,
þessi klukknaköll
boða ljós og líf.
Heyrið málmsins mál.
Lofið Guð, sem gaf.
Og mín sjúka sál
verður hljóma haf.

Kveikt er ljós við ljós,
burt er sortans svið.
Angar rós við rós,
opnast himins hlið.
Niður stjörnum stráð,
engill framhjá fer.
Drottins nægð og náð
boðin alþjóð er.

Mín sál, því örugg sértu,
og set á Guð þitt traust.
Hann man þig, vís þess vertu,
og verndar efalaust.
Hann mun þig miskunn krýna.
Þú mæðist litla hríð.
Þér innan skamms mun skína
úr skýjum sólin blíð.

Gerhardt - Björn Halldórsson

Guð er eilíf ást,
engu hjarta’ er hætt.
Ríkir eilíf ást,
sérhvert böl skal bætt.
Lofið Guð, sem gaf,
þakkið hjálp og hlíf.
Tæmt er húmsins haf,
allt er ljós og líf.

Stefán frá Hvítadal

Ég kveiki á kertum mínum
við krossins helga tré.
Í öllum sálmum sínum
hinn seki beygir kné.
Ég villtist oft af vegi.
Ég vakti oft og bað.
Nú hallar helgum degi
á Hausaskeljastað.

Í gegnum móðu’ og mistur
ég mikil undur sé.
Ég sé þig koma, Kristur,
með krossins þunga tré.
Af enni daggir drjúpa,
og dýrð úr augum skín.
Á klettinn vil ég krjúpa
og kyssa sporin þín.

Að kofa og konungshöllum
þú kemur einn á ferð.
Þú grætur yfir öllum
og allra syndir berð.
Þú veist, er veikir kalla
á vin að leiða sig.
Þú sérð og elskar alla,
þó allir svíki þig.

Davíð Stefánsson frá Fagraskógi

Ritningarorð

Guðspjall

Einsöngur
Þannig týnist tíminn

Bjartmar Guðlaugsson

Minningarorð


