
Útför frá Fossvogskapellu 
fimmtudaginn 9. mars 2023

Esther Gunnarsdóttir
Fædd 4. október 1951
Dáin 19. febrúar 2023

Prestur: Séra Matthildur Bjarnadóttir
Organisti: Hjörtur Ingvi Jóhannsson

Söngur: Katrín Halldóra Sigurðardóttir
Umsjón útfarar: Harpa útfararstofa

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

lokinni á Nauthóli í Nauthólsvík

Bálför fer fram síðar 

Eftirspil
Þó líði ár og öld 

Kristmann Vilhjálmsson / M. Brown / B. Calilli / T. Sansone

Moldun

Blessun

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.
Hallgrímur Pétursson

Prentun: Litróf

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.

Bæn og Faðir vor



Guðspjall

Ritningarlestur

Ávarp og bæn

Vetrarsól
Ólafur Haukur Símonarson / Gunnar Þórðarson

Ég er að tala um þig 
Jóhann G. Jóhannsson  

Ólafur Gaukur / Mario Panzeri 

Heyr mína bæn
mildasti blær,
berðu kveðju mína yfir höf,
syngdu honum saknaðarljóð.
 
Vanga hans blítt,
vermir þú sól
vörum mjúkum kysstu hans brá,
ástarorð, hvísla mér frá.
 
Syngið þið fuglar
ykkar fegursta ljóðaval,
flytjið honum í indælum óði
ástaljóð mitt.
 
Heyr mína bæn,
bára við strönd,
blítt þú vagga honum við barm,
þar til svefninn sígur á brá.
 
Draumheimi í
dveljum við þá.
daga langa, saman tvö ein.
Heyr mínar bænir og þrá.

Einar Bárðarson    

Þarna ertu komin, bíður eftir mér    
ennþá ég finn fyrir þér innst innan í mér   
í þér sé ég ljósið ég finn tilganginn
á hjá skýli og geymi þar fjársjóðinn.

Og þegar þokan læðist upp að mér  
vil ég aldrei þurfa að sleppa þér.

Ég sé þig í myrkri, ég sé þig í móðu    
sé í gegnum tárin ég sé heim til þín  
ó ég sé í þér hjartað ég sé hvað þig langar
ég sé á þér vængi sem bera þig til mín. 

Í leit minni um lífið, lífsins förunaut  
leiddist ég allsendist óvænt inn á þína braut 
í þér fann ég ljósið ég fann tilganginn   
og á hjá skýli og geymi þar fjársjóðinn.   

Mér finnst alltaf best að  vera hér
liggja hérna einn með þér   
finna það hvað lífið verður ljúft ef þú ert hér hjá mér.

Forspil
Heyr himnasmiður 

Kolbeinn Tumason / Þorkell Sigurbjörnsson

Minningarorð


