Bæn og Faðir vor

Eftirspil

Kvæðið um fuglana
Davíð Stefánsson frá Fagraskógi / Atli Heimir Sveinsson

Einsöngur

Söknuður
Vilhjálmur Vilhjálmsson / Jóhann Helgason

Anna Karlsdóttir

Moldun
Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
af skorið verður fljótt,
lit og blöð niður lagði líf mannlegt endar skjótt.
Ég lifi' í Jesú nafni,
í Jesú nafni' eg dey,
þó heilsa' og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí krafti' eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.
Hallgrímur Pétursson

Blessun

Fædd 11. október 1947
Dáin 28. nóvember 2021

Prestur: Séra Bjarni Karlsson
Tónlistarstjóri og píanó: Óskar Einarsson
Þverflauta: Fanny K. Tryggvadóttir
Einsöngur: Eyþór Ingi Gunnlaugsson
og Karl Jóhann Stefánssson
Söngur: Gospeltónar; Fanny K. Tryggvadóttir,
Hrönn Svansdóttir og Óskar Einarsson
Umsjón útfarar: Harpa útfararstofa

Ástvinir þakka auðsýnda samúð og hlýhug og
bjóða viðstöddum að þiggja veitingar að athöfn
lokinni í safnaðarheimili Lindakirkju í Kópavogi
Jarðsett verður í Kópavogskirkjugarði B-4-25

Útför frá Laugarneskirkju
miðvikudaginn 15. desember 2021

Forspil

Ave Maria

Ritningarlestur

Schubert

Einsöngur

In my life

Bæn
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

John Lennon / Paul McCartney

Ritningarlestur

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.
Matthías Jochumsson / Adams

Guðspjall
Dagný
Tómas Guðmundsson / Sigfús Halldórsson

Minningarorð
Síðasti dans
Jónas Friðrik Guðnason / Gunnar Þórðarson

