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Útför frá Akraneskirkju 
föstudaginn 25. nóvember 2022Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug og  

bjóða viðstöddum að þiggja veitingar í  
Safnaðarheimilinu Vinaminni að athöfn lokinni

Prestur:  Sr. Þóra Björg Sigurðardóttir  
Organisti: Hilmar Örn Agnarsson 

Söngur:  Kammerkór Akraneskirkju 
Einsöngur: Páll Rósinkrans 

Harmonikuleikur:  Rut Berg Guðmundsdóttir 
Útfararþjónusta Akraneskirkju 

Jarðsett verður í Kirkjugarði Akraness



 

Forspil 
 Air

J. S. Bach

Bæn

Kallið er komið,
komin er nú stundin,
vinaskilnaðar viðkvæm stund.
Vinirnir kveðja
vininn sinn látna,
er sefur hér hinn síðsta blund.

Margs er að minnast,
margt er hér að þakka.
Guði sé lof fyrir liðna tíð.
Margs er að minnast,
margs er að sakna.
Guð þerri tregatárin stríð.

Far þú í friði,
friður Guðs þig blessi,
hafðu þökk fyrir allt og allt.
Gekkst þú með Guði,
Guð þér nú fylgi,
hans dýrðarhnoss þú hljóta skalt.

Grátnir til grafar
göngum vér nú héðan,
fylgjum þér, vinur. Far vel á braut.
Guð oss það gefi,
glaðir vér megum
þér síðar fylgja’ í friðarskaut.

Valdimar Briem

Ritningarorð

Guðspjall

Einsöngur 
Liljan

Norskt lag - Þorsteinn Gíslason, Skarpheiður Gunnlaugsdóttir

Minningarorð

Einsöngur 
Í blómabrekkunni

Magnús Eiríksson

Bæn / Faðir Vor

Einsöngur 
Í bljúgri bæn
Pétur Þórarinsson

Moldun

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 - Matthías Jochumsson

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 

Eftirspil
Blueberry hill

Fats Domino 

Blessun


