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Útför frá Akraneskirkju 
mánudaginn 21. nóvember 2022Ástvinir þakka samúð og vinarhug og bjóða viðstöddum að  
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að athöfn lokinni

Prestur: Sr. Ólöf Margrét Snorradóttir
Organisti: Hilmar Örn Agnarsson
Söngur: Kammerkór Akraneskirkju

Einsöngur: Sigþór Sigurðsson
Flautuleikur: Patrycja Szalkowics  

Adda Steina Sigþórsdóttir
Útfararþjónusta Akraneskirkju

Jarðsett verður í Kirkjugarði Akraness

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
Ísland er land þitt
Jose Feliciano - Jónas Sig 

Blessun



 

Forspil 
 Ave Maria

Schubert

Bæn

Undir háu hamra belti 
höfði drúpir lítil rós. 
Þráir lífsins vængja víddir 
vorsins yl og sólarljós. 

Ég held ég skynji hug þinn allan 
hjartasláttinn rósin mín. 
Er kristallstærir daggardropar 
drjúpa milt á blöðin þín. 

Æsku minnar leiðir lágu lengi vel 
um þennan stað,  
krjúpa niður kyssa blómið hversu 
dýrðlegt fannst mér það.

Finna hjá þér ást og unað  
yndislega rósin mín.  
Eitt er það sem aldrei gleymist,  
aldrei það er minning þín.

Friðrik Jónsson - Guðmundur Halldórsson

Syngdu mig inn í svefninn ljúfi blær.  
Sorgmæddu hjarta er hvíldin jafnan vær.  
Draumgyðja ljúfa, ljá mér vinarhönd,  
og leið mig um þín töfraglæstu friðarlönd.  
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,  
og ég þrái svefnsins fró.  
Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.

Forster - Jón frá Ljárskógum

Húmar að kveldi, hljóðnar dagsins ys,  
hnígur að ægi gullið röðulblys.  
Vanga minn strýkur blærinn blíðri hönd,  
og báran kveður vögguljóð við fjarðarströnd.  
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,  
og ég þrái svefnsins fró.  
Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.

Ritningarorð

Ritningarorð

Einsöngur 
Liljan

Erlent lag - Þorsteinn Gíslason

Minningarorð

Einsöngur 
Orðin mín

Bragi Valdimar Skúlason

Bæn / Faðir Vor

Blessuð sértu, sveitin mín, 
sumar, vetur, ár og daga!  
Engið, fjöllin, áin þín, 
yndislega sveitin mín! – 
heilla mig og heim til sín 
huga minn úr fjarlægð draga. 
Blessuð sértu, sveitin mín, 
sumar, vetur, ár og daga!

Yndislega ættarjörð, 
ástarkveðju heyr þú mína, 
þakkarklökkva kveðjugjörð, 
kveð ég líf þitt, móðir jörð.
Móðir, bæði mild og hörð, 
mig þú tak í arma þína.
Yndislega ættarjörð, 
ástarkveðju heyr þú mína.

Sigurður Jónsson

Heyr mína bæn, mildasti blær.
Berðu kveðju mína’ yfir höf.
Syngdu honum saknaðarljóð.
Vanga hans blítt vermir þú sól
vörum mjúkum, kysstu hans brá.
Ástarorð hvísla mér frá.

Syngið þið fuglar ykkar fegursta ljóðaval
flytjið honum í indælum óði ástarljóð mitt.

Heyr mína bæn, bára við strönd.
Blítt þú vaggar honum við barm,
þar til svefninn sígur á brá.
Draumheimi í dveljum við þá
daga langa saman tvö ein.
Heyr mína bænir og þrár.

Syngið þið fuglar ykkar fegursta ljóðaval
flytjið honum í indælum óði ástarljóð mitt.

Heyr mína bæn, bára við strönd.
Blítt þú vaggar honum við barm,
þar til svefninn sígur á brá.
Draumheimi í dveljum við þá
daga langa saman tvö ein.
Heyr mínar bænir og þrár.

Erlent lag - Ólafur Gaukur Þórhallsson

Guðspjall Moldun


