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Jónsdóttir

Fædd 17. janúar 1937
Dáin 21. nóvember 2022 

Útför frá Akraneskirkju 
þriðjudaginn 13. desember 2022Ástvinir þakka 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: Tindatríó - Atli Guðlaugsson, 
Bjarni Atlason og Guðlaugur Atlason

Einsöngur: Bjarni Atlason 
Fiðluleikur: Matthías Stefánsson  
Útfararþjónusta Akraneskirkju  

Jarðsett verður í Kirkjugarði Akraness

Blessun

Eftirspil
Litanei

F.  Schubert

Almennur söngur 
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

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



 

Forspil 
Adagio
T. Albinoni

Bæn

Ritningarorð

Söngur
Ave verum corpus
W. A. Mozart - Latnesk bæn

Smávinir fagrir, foldarskart,
fífill í haga, rauð og blá
brekkusóley, við mættum margt
muna hvort öðru að segja frá.

Faðir og vinur alls, sem er,
annastu þennan græna reit.
Blessaðu, faðir, blómin hér,
blessaðu þau í hverri sveit.

Vesalings sóley, sérðu mig?
Sofðu nú vært og byrgðu þig.
Hægur er dúr á daggarnótt.
Dreymi þig ljósið, sofðu rótt!

Jón Nordal - Jónas Hallgrímsson

Þökk sé þessu lífi
hve það var mér örlátt
af því hlaut ég augun
opna ég þau bæði
sé og sundurgreini
svart frá hinu hvíta
og efst í hæðum
sé ég himin þakinn stjörnum
í mannhafinu
manninn sem ég elska.

Þökk sé þessu lífi
hve það var mér örlátt
af því hlaut ég hjarta
hrærist það að rótum
er ég sé hvern ávöxt
elur hugsun mannsins
og allt sem gott er
svo víðsfjarri því vonda
er lít ég í þín
augun undurskæru.

Þökk sé þessu lífi
hve það var mér örlátt
hlaut ég af því hlátur
hlaut ég einnig tregann
til að greint ég gæti
gleðina frá harmi
þetta tvennt sem elur
alla mína söngva
og söngvar mínir eru ykkar söngvar,
og söngvar mínir eru ykkar söngvar
og söngvar allra eru sömu söngvar.

V. Parra - Þórarinn Eldjárn

Minningarorð

Einsöngur
Í fjarlægð

Karl O. Runólfsson - Valdimar Hólm Hallstað 

Bæn / Faðir vor

Guðspjall

Einsöngur

Vér biðjum þig, Drottinn, að blessa þá hrjáðu,  
þú birtir oss syndugum mátt þinn á jörð. 
Lát náðarsól rísa, veg þeim öllum vísa, 
er villir fóru leið, hafa týnt sinni hjörð.  

Þú leiðir oss, Drottinn, að lindunum hreinu, 
þú ljósið þitt kveikir við himnanna stól.  
Um tíma þó syrti, þá brátt aftur birtir, 
þú breiðir út þinn faðm og veitir oss skjól. 

Vér flytjum þér lofgjörð, þú líknar og græðir 
og léttir oss göngu í stormanna klið. 
Frá ánauð og helsi gef hjörð þinni frelsi, 
þín hjálp er jafnan nær! Ó, Guð, veit oss frið. 
Veit oss þinn frið! 

Þjóðlag frá Hollandi - Óskar Ingimarsson

Moldun


