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Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og vinarhug 
og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar

í safnaðarheimili kirkjunnar að athöfn lokinni.

Blessun

Moldun

Eftirspil
Adagio / J. S. Bach

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.

   Hallgrímur Pétursson – Hans Tomissöns

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 – Hans Tomissöns

Prentverk Selfoss



Forspil

Kistulagning

Signing – Bæn

Ritningarlestur

Guðspjall
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.

       Valdimar Briem – Þjóðlag frá Sclesíu 

Miskunnarbæn

Minningarorð

Í bljúgri bæn og þökk til þín,
sem þekkir mig og verkin mín.
Ég leita þín, Guð leiddu mig
og lýstu mér um ævistig.

Ég reika oft á rangri leið,
sú rétta virðist aldrei greið.
Ég geri margt, sem miður fer,
og man svo sjaldan eftir þér.

Sú ein er bæn í brjósti mér,
ég betur kunni þjóna þér,
því veit mér feta veginn þinn,
að verðir þú æ Drottinn minn.

      Pétur Þórarinsson – Amerískt þjóðlag

Bæn – Faðir vor

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.

  23. Davíðssálmur – Margrét Scheving

Sunnan yfir sæinn breiða 
sumarylinn vindar leiða. 
Draumalandið himinheiða 
hlær - og opnar skautið sitt. 
Vorið kemur, heimur hlýnar, 
hjartað mitt! 

Gakk þú út í græna lundinn, 
gáðu fram á bláu sundin. 
Mundu, að það er stutt hver stundin, 
stopult jarðneskt yndi þitt. 
Vorið kemur, heimur hlýnar, 
hjartað mitt! 

Allt hið liðna er ljúft að geyma – 
láta sig í vöku dreyma. 
Sólskinsdögum síst má gleyma, 
segðu engum manni hitt! 
Vorið kemur, heimur hlýnar, 
hjartað mitt.

          Jóhannes úr Kötlum – Valgeir Guðjónsson

Undir háu hamrabelti 
höfði drúpir lítil rós,
þráir lífsins vængja víddir, 
vorsins yl og sólarljós.
Ég held ég skynji hug þinn allan, 
hjartasláttinn, rósin mín,
er kristalstærir daggardropar 
drjúpa milt á blöðin þín.

Æsku minnar leiðir lágu 
lengi vel um þennan stað.
Krjúpa niður, kyssa blómið, 
hversu dýrlegt fannst mér það.
Finna hjá þér ást og unað, 
yndislega rósin mín.
Eitt er það, sem aldrei gleymist, 
aldrei, það er minning þín.
   Guðmundur G. Halldórsson – Friðrik Jónsson


