
Útför frá Kópavogskirkju 
miðvikudaginn 25. janúar 2023

Pálmi Dagur Jónsson
Fæddur 2. apríl 1939
Dáinn 7. janúar 2023

Prestur: Séra Sigurður Arnarson
Organisti: Lenka Mátéová
Kór: Voces Masculorum

Umsjón útfarar: Harpa útfararstofa

Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug og 
bjóða viðstöddum að þiggja veitingar að athöfn 

lokinni í safnaðarheimili kirkjunnar Borgum

Bálför fer fram síðar

Eftirspil
Góða nótt 

Ási í Bæ / Oddgeir Kristjánsson

Moldun

BlessunVikivaki
Jóhannes úr Kötlum / Valgeir Guðjónsson 

Prentun: Litróf

Undir dalanna sól, við minn einfalda óð
hef ég unað, við kyrrláta för.
Undir dalanna sól, hef ég lifað mín ljóð,
ég hef leitað og fundið mín svör.
Hallgrímur Jónsson frá Ljárskógum
/ Björgvin Þ. Valdimarsson



Ritningarlestur

Bæn
Rósin

Guðmundur Halldórrson / Friðrik Jónsson

Forspil
Ég veit þú kemur 

Olgeir Kristjánsson 

Heyr himnasmiður
hvers skáldið biður.
Komi mjúk til mín
miskunnin þín.
Því heiti’ eg á þig,
þú hefur skaptan mig,
ég er þrællinn þinn,
þú ert Drottinn minn.

Guð, heit eg á þig,
að græðir mig.
Minnst mildingur mín,
mest þurfum þín.
Ryð þú röðla gramur,
ríklyndur og framur,
hölds hverri sorg
úr hjarta borg.

Gæt, mildingur mín,
mest þurfum þín,
helst hverja stund
á hölda grund.
Set, meyjar mögur,
málsefni fögur.
Öll er hjálp af þér
í hjarta mér.

Kolbeinn Tumason / Þorkell Sigurbjörnsson 

Guðspjall

Lítill fugl á laufgum teigi
losar blund á mosasæng,
heilsar glaður heitum degi,
hristir silfurdögg af væng,
flýgur upp í himinheiðið,
hefur geislastraum í fang,
siglir morgunsvala leiðið,
sest á háan klettadrang,

þykist öðrum þröstum meiri,
þenur brjóst og sperrir stél,
vill að allur heimur heyri
hvað hann syngur listavel.

Skín úr augum skáldsins 
gleði.
Skelfur rödd við ljóðin ný,
þó að allir þrestir kveði
þetta sama dirrindí.
Litli fuglinn ljóða vildi
listabrag um vor og ást.
Undarlegt að enginn skyldi
að því snilldarverki dást.

Örn Arnarson / Sigfús Halldórsson 

Fram í heiðanna ró
fann ég bólstað og bjó,
þar sem birkið og fjalldrapinn grær.
Þar er vistin mér góð,
aldrei heyrist þar hljóð,
þar er himinninn víður og tær.

Heiðar ból ég bý,
þar sem birkið og fjalldrapinn grær.
Þar er vistin mér góð,
aldrei heyrist þar hljóð,
þar er himinninn víður og tær.

Mörg hin steinhljóðu kvöld,
upp í stjarnanna fjöld
hef ég starað með spyrjandi þrá.
Skyldi dýrðin í geim,
bera‘ af dásemdum þeim
sem vor draumfagri jarðheimur á.

Þetta loft er svo tært,
finnið þytmjúkan þey,
hve hann þyrlar upp angan úr mó.
Nei, ég vildi‘ ekki borg
né blikandi torg
fyrir býlið í heiðanna ró.

Friðrik A. Friðriksson / erlent lag  

Minningarorð

Bæn og Faðir vor


