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Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og vinarhug og bjóða 
viðstöddum að þiggja veitingar að Grænumörk 5 að lokinni athöfn.

Blessun

Moldun

Eftirspil
Góða nótt / Oddgeir Kristjánsson

Prentverk Selfoss

Það má svo sem vera 
að vonin ein 
hálf veikburða sofni í dá. 
Finnst vera eitthvað 
sem íþyngir mér 
en svo erfitt í fjarlægð að sjá. 
Það gilda má einu 
hvort ég áleiðis fer 
eða staldra hér ögn við og bíð. 
Þótt tómið og treginn 
mig teymi út á veginn 
ég veit ég hef alla tíð... 

verið umvafin englum 
sem að vaka hjá 
meðan mannshjörtun hrærast 
þá er huggun þar að fá. 
Þó að vitskert sé veröld 
þá um veginn geng ég bein 
því ég er umvafin englum 
aldrei ein - aldrei ein. 

Svo endalaus ótti 
við allt sem er 
og alls staðar óvini að sjá. 
Veðrin svo válynd 
og víðáttan grimm, 
ég vil fría mig skelfingu frá. 
Í tíma og rúmi 
töfraljóðin mín 
og tilbrigðin hljóma svo blíð. 
Líst ekki að ljúga 
mig langar að trúa 
að ég hafi alla tíð... 

verið umvafin englum 
sem að vaka hjá 
meðan mannshjörtun hrærast 
þá er huggun þar að fá. 
Þó að vitskert sé veröld 
þá um veginn geng ég bein 
því ég er umvafin englum 
aldrei ein - aldrei ein.
    Sarah Mclachlan – Valgeir Skagfjörð



Forspil

Bæn

Ritningarlestur

Amazing Grace
Amerískur sálmur

Fjólan
Alfreð Washington Þórðarson

Guðspjall

Air / J. S. Bach

Lúðrasveit Vestmannaeyja leikur á undan athöfn

Minningarorð

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.

  Margrét Scheving – 23. Davíðssálmur

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.
   Friðrik Jónsson – Guðmundur G. Halldórsson

Ég leit eina lilju í holti,
hún lifði hjá steinum á mel.
Svo blíð og svo björt og svo auðmjúk,
en blettinn sinn prýddi hún vel.
Ég veit það er úti um engi,
mörg önnur sem glitrar og skín.
Ég þræti ekki um litinn né ljómann,
en liljan í holtinu  ́er mín.

Þessi lilja er mín lifandi trú,
þessi lilja er mín lifandi trú.
Hún er ljós mitt og von mín og yndi,
þessi lilja er mín lifandi trú.

Og þó að í vindinum visni
á völlum og engjum hvert blóm.
Og haustvindar blási um heiðar
með hörðum og deyðandi róm.
Og veturinn komi með kulda
og klaka og hríðar og snjó.
Hún lifir í hug mér sú lilja
og líf hennar veitir mér fró.
 
Þessi lilja er mín lifandi trú.
Þessi lilja er mín lifandi trú.
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja er mín lifandi trú.

  Norskt lag – Þorsteinn Gíslason / Skarpheiður Guðmundsdóttir


