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

athöfn í safnaðarsal kirkjunnar

Bálför fer fram síðar

Eftirspil
Vårsøg 

Hans Hyldbakk / Henning Sommerro

Moldun

Blessun

Kveðja
Bubbi Morthens

Bæn og Faðir vor 

Jóhannes úr Kötlum / Valgeir Guðjónsson 

Sunnan yfir sæinn breiða
sumarylinn vindar leiða. 
Draumalandið himinheiða
hlær - og opnar skautið sitt. 
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

Gakk þú út í græna lundinn,
gáðu fram á bláu sundin.
Mundu, að það er stutt hver stundin, 
stopult jarðneskt yndi þitt. 
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

Allt hið liðna er ljúft að geyma
- láta sig í vöku dreyma.
Sólskinsdögum síst má gleyma,
segðu engum manni hitt! 
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt.

When I think of angels 
KK



Bréf gleðinnar

Kærleiksóðurinn

Minningarorð 

Bæn

Tvær stjörnur 
Megas

Braggablús
Magnús Eiríksson 

Halldór Laxness / Jón Nordal 

Hvert örstutt spor var auðnuspor með þér,
hvert andartak er tafðir þú hjá mér
var sólskinsstund og sæludraumur hár,
minn sáttmáli við guð um þúsund ár.

Hvað jafnast á við andardráttinn þinn?
Hve öll sú gleði er fyrr naut hugur minn,
er orðin hljómlaus utangátta og tóm,
hjá undrinu að heyra þennan róm.

Hjá undri því, að líta lítinn fót,
í litlum skóm, og vita að heimsins grjót,
svo hart og sárt er honum fjarri enn,
og heimsins ráð sem brugga vondir menn.

Já vita eitthvað anda hér á jörð,
er ofar standi minni þakkargjörð,
í stundareilífð eina sumarnótt.
Ó alheimsljós, ó mynd sem hverfur skjótt.

Forspil
E du nord 

Kari & Ola Bremnes

Guðspjall

Bragi Valdimar Skúlason 

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.


