
Prentun - Útfararstofa Kirkjugarðanna 

Fæddur 15. október 1928
Dáinn 29. apríl 2022

Útför frá Fríkirkjunni í Reykjavík
13. maí 2022

Séra Skúli S. Ólafsson

Voces Masculorum

Egill Ólafur Thorarensen

Védís Hervör Árnadóttir

Guðmundur Egill Árnason

Þórhallur Bergmann

Jónas Þórir

Eyrún Helga Aradóttir,

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra

og heyrnarskertra

Promynd

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Prestur:

Flytjendur:

Upplestur:

Píanó:

Organisti:

Táknmálstúlkun:

Streymi:

Umsjón útfarar:

Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug.
Erfidrykkja fer fram við Icelandair Hótel Reykjavík Natura, 

Nauthólsveg 52 (Hótel Loftleiðir).

Guðmundur K.
Egilsson

Heyr mína bæn
Ólafur Gaukur - Mario Panzeri

Moldun

Hærra, minn Guð, til þín
Adams / Matthías Jochumsson - Lowell Mason

Blessun

Eftirspil
Yndislegt líf

Kristján Hreinsson - Weiss



Guðspjall 

Minningarorð

Signing og bæn

Ritningarlestur

Forspil
Draumalandið 

Guðmundur Magnússon - Sigfús Einarsson

Drottinn er minn hirðir
23. Davíðssálmur  - Margrét Scheving

Góðar minningar um afa
Guðmundur Egill Árnason

Er sumarið kom yfir sæinn
og sólskinið ljómaði um bæinn
og vafði sér heiminn að hjarta,
ég hitti þig, ástin mín bjarta.

Og saman við leiddumst og sungum
með sumar í hjörtunum ungum,
hið ljúfasta úr lögunum mínum,
ég las það úr augunum þínum.

Þótt húmi um hauður og voga,
mun himinsins stjörnudýrð loga
um ást okkar yndi og fögnuð,
þó andvarans söngrödd sé þögnuð. 

Tómas Guðmundsson - Sigfús Halldórsson

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, ...

Bragi Valdimar Skúlason

Lífslestin
Egill Ólafur Thorarensen

Bæn og Faðir vor


