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Moldun
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Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og hlýhug. 

Eftirspil

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.

    Hans Tomissöns – Hallgrímur Pétursson

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.

    Hans Tomissöns – Hallgrímur Pétursson

Pílagrímakórinn / Wagner

Prentverk Selfoss

Er völlur grær og vetur flýr
og vermir sólin grund.
Kem ég heim og hitti þig,   
verð hjá þér alla stund.     

Við byggjum saman bæ í sveit
sem brosir móti sól.   
Þar ungu lífi landið mitt   
mun ljá og veita skjól.

Sól slær silfri á voga,
sjáðu jökulinn loga.
Allt er bjart fyrir okkur tveim,
því ég er kominn heim.

Að ferðalokum finn ég þig
sem mér fagnar höndum tveim.
Ég er kominn heim,
já, ég er kominn heim.

Sól slær silfri á voga,
sjáðu jökulinn loga.
Allt er bjart fyrir okkur tveim,
því ég er kominn heim.
     Emmerich Kálmán – Jón Sigurðsson



Forspil Minningarorð

Bæn

Fyrri ritningarlestur

Seinni ritningarlestur

Þú Árnesþing / Sigurður Ágústsson – Eiríkur Einarsson

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 rétta vegu 
fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal, óttast ég ekkert illt, 
því að þú ert hjá mér,
sproti þinn og stafur hugga mig.
Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum,
þú smyrð 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.

  Margrét Scheving – 23. Davíðssálmur

Guðspjall

Ég hef allt líf mitt leitað að þér.
Leitað og spurt, sértu þar eða hér
því ég trúði að til værir þú.
Trúði og ég á þig nú.

Loksins ég fann þig, líka þú sást mig.
Ljóminn úr brúnu augunum skein.
Haltu mér fast, í hjarta þér veistu
að hjá mér er aðeins þú ein.

Þig sem í fjarlægð fjöllin bak við dvelur
og fagrar vonir tengdir líf mitt við,
minn hugur þráir, hjartað ákaft saknar,
er horfnum stundum ljúfum dvel ég hjá.

Heyrirðu ei, þig hjartað kallar á?
Heyrirðu ei storm er kveðju mína ber?
Þú fagra minning eftir skildir eina,
sem aldrei gleymist meðan lífs ég er.

 Karl O. Runólfsson – Valdimar Hólm Hallstað

Dag í senn, eitt andartak í einu,
eilíf náð þín, faðir, gefur mér.
Mun ég þurfa þá að kvíða neinu,
þegar Guð minn fyrir öllu sér?
Hann sem miðlar mér af gæsku sinni
minna daga skammt af sæld og þraut,
sér til þess, að færa leið ég finni
fyrir skrefið hvert á lífs míns braut.

Hann, sem er mér allar stundir nærri,
á við hverjum vanda svar og ráð,
máttur hans er allri hugsun hærri,
heilög elska, viska, föðurnáð.
Morgundagsins þörf ég þekki eigi,
það er nóg, að Drottinn segir mér:
Náðin mín skal nægja hverjum degi,
nú í dag ég styð og hjálpa þér.

Guð, ég fæ af fyrirheitum þínum
frið og styrk, sem ekkert buga má.
Auk mér trú og haltu huga mínum
helgum lífsins vegi þínum á,
svo að ég af hjartaþeli hreinu,
hvað sem mætir, geti átt með þér
daginn hvern, eitt andartak í einu,
uns til þín í ljóssins heim ég fer.
    Linda Sandell-Berg – Sigurbjörn Einarsson

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.

Syngdu mig inn í svefninn, ljúfi blær.
Sorgmæddu hjarta er hvíldin jafnan vær.
Draumgyðjan 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.

  Jón frá Ljárskógum.

Sérhver draumur lifir aðeins eina nótt
sérhver alda rís en hnígur jafnan skjótt
hverju orði fylgir þögn
og þögnin hverfur alltof fljótt.

En þó að augnablikið aldrei fylli stund
skaltu eiga við það mikilvægan fund
því að tár sem þerrað burt
aldrei nær að græða grund.

Líttu sérhvert sólarlag,
sem þitt hinsta væri það.
Því morgni eftir orðinn dag
enginn gengur vísum að.

Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr
enginn frá hans löngu glímu aftur snýr.
Því skaltu fanga þessa stund
því fegurðin í henni býr.

Líttu sérhvert sólarlag,
sem þitt hinsta væri það.
Því morgni eftir orðinn dag
enginn gengur vísum að.
              Bragi Valdimar Skúlason

Bæn – Faðir vor

Sástu suður í Flóa
sumarskrúðið glóa
þegar grænust gróa
grös um Ísafold.
Sástu vítt um vengi 
vaggast stör á engi.
Sástu djarfa drengi
dökka rækta mold.

Allt af lífi iðar
yfir fuglinn kliðar.
Foss í fjarska niðar
fiskar ganga úr sjó.
Vekur sumarsunna
söng í blómarunna.
Mettar ótal munna
moldin djúp og frjó.

Hvar sem stofninn sterki
stefnir rétt að merki
vex af hverju verki
von og trú á fold.
Enn mun sýna og sanna
saga Flóamanna
ást til átthaganna
ást á frónskri mold.

    Pálmar Þ. Eyjólfsson – Freysteinn Gunnarsson

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

Sá ég þig fyrst um sólgullið kvöld,
sá þig og fann að hjá mér tókstu völd
því hjá þér ég hvíld finn og frið.
Ferð mín er bundin þig við.

Loksins ég fann þig, líka þú sást mig.
Ljóminn úr brúnu augunum skein.
Haltu mér fast, í hjarta þér veistu
að hjá mér er aðeins þú ein.

 Amerískt þjóðlag – Jón Sigurðsson

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

Blessun
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.
    L. Mason – Adams / Matthías Jochumsson 


