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Prestur: Séra  Bragi J. Ingibergsson
Píanóleikur: Halldór Smárason

Einsöngur: Gissur Páll Gissurarson
Einsöngur: Helga Margrét Marzellíusardóttir

Trompetleikur: Ragnhildur Gunnarsdóttir
Kór: Voces Masculorum

Umsjón útfarar: Harpa útfararstofa

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

lokinni í safnaðarsal kirkjunnar

Jarðsett verður í Garðakirkjugarði

Eftirspil
Bjössi á mjólkurbílnum

Edoardo Mascheroni

Moldun

Blessun

Pétur Þórarinsson / H. Farrar / B. Welch 

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.

Bæn og Faðir vor 

Bláu augun þín
Ólafur Gaukur Þórhallsson / Gunnar Þórðarson

Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðarkraftur
mín veri vörn í nótt.
Æ, virst mig að þér taka,
mér yfir láttu vaka
þinn engil, svo ég sofi rótt.
Sveinbjörn Egilsson / P.C Krossing Matthías Jochumsson / P.C Krossing 

Ég fel í forsjá þína,
Guð faðir sálu mína,
því nú er komin nótt.
Um ljósið lát mig dreyma
og ljúfa engla geyma
öll börnin þín, svo blundi rótt.



Guðspjall

Ritningarlestur

Bæn

Í fjarlægð 
Karl O.Runólfsson/Valdimar H.Hallstað

Ave María 
Sigvaldi Kaldalóns

Minningarorð

Forspil
Söknuður

Vilhjálmur Vilhjálmsson 

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  


