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Finnbogadóttir



Moldun 

Eftirspil
Söngurinn um lífið

Boudleaux Bryant

Blessun

Guðspjall 

Minningarorð

Bæn – Faðir vor

Signing – Bæn

Ritningarlestur

Forspil

Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín,
enda þótt öll sé kross
upphefðin mín.
Hljóma skal harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Sofanda sýndu þá
sólstigans braut
upp í þitt eilífa
alföðurskaut.
Hljómi svo harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Lyfti mér langt í hæð
lukkunnar hjól,
hátt yfir stund og stað,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.
 Adams / Matthías Jochumsson - L. Mason

Ætti ég hörpu hljómaþýða,
hreina mjúka gígjustrengi,
til þín mundu lög mín líða,
leita þín, er einn ég gengi.

Viltu, þegar vorið blíða
vefur rósir kvölddögginni,
koma til mín, kvæði hlýða,
kveðja mig í hinsta sinni.

Lífið allt má léttar falla,
ljósið vaka í hugsun minni,
ef  ég má þig aðeins kalla
yndið mitt í fjarlægðinni.

Innsta þrá í óskahöllum
á svo margt í skauti sínu.
Vildi ég geta vafið öllum
vorylnum að hjarta þínu.
  Friðrik Hansen  - Pétur Sigurðsson

Ritningarlestur

Við gengum tvö, við gengum tvö í rökkurró,
við leiddumst hljóð, við leiddumst hljóð um húmgan skóg.
þú varst yndið, þú varst yndi’ og ástin mín,
og stundin áfeng, stundin áfeng eins og vín.

Við hlýddum tvö, við hlýddum tvö í húmi ein,
er blærinn kvað, er blærinn kvað við blöð og grein.
Ég var nóttin, ég var nóttin þögla þín,
og þú varst eina, þú varst eina stjarnan mín.

Á meðan norðurljósin leiftra og lýsa’ upp himininn
þá lít ég tár er féll við hinsta kossinn þinn.
Valdimar Hólm Hallstað - Friðrik Jónsson

Einsöngur
Hvítir mávar

Björn Bragi Magnússon - Lange

Einsöngur
Kveðja

Bubbi Morthens

Einsöngur
Heyr mína bæn

Ólafur Gaukur - Mario Panzeri

Blessuð sértu sveitin mín! 
sumar, vetur, ár og daga. 
Engið, fjöllin, áin þín 
- yndislega sveitin mín!- 
heilla mig og heim til sín 
huga minn úr fjarlægð draga. 
Blessuð sértu sveitin mín!
sumar, vetur, ár og daga. 

Allt það, sem ég unni og ann
er í þínum faðmi bundið.
Allt það, sem ég fegurst fann
fyrir berst og heitast ann.
Allt, sem gert fékk úr mér mann
og til starfa kröftum hrundið.
Allt það sem ég unni og ann
er í þínum faðmi bundið.

Fjalladrottning móðir mín,
mér svo kær og hjartabundin.
Sæll ég bý við brjóstin þín,
blessuð, aldna fóstra mín.
Hér á andinn óðul sín
öll, sem verða á jörðu fundin.
Fjalladrottning, móðir mín
mér svo kær og hjartabundin.

Fagra, dýra móðir mín 
minnar vöggu griðastaður 
nú er lífsins dagur dvín, 
dýra, kæra fóstra mín, 
búðu’ um mig við brjóstin þín. 
Bý ég þar um eilífð glaður. 
Fagra, dýra móðir mín, 
minnar vöggu griðastaður.
Sigurður Jónsson frá Arnarvatni - Bjarni Þorsteinsson


