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Prestur

 Söngvarar
 
 

Píanóleikari
 Gítarleikari

Umsjón ú�arar

 
Sigurður Grétar Helgason
Helga Margrét Marzellíusardó�r
Ingveldur Ýr Jónsdó�r 
Viðar Gunnarsson 
Dagur Þorgrímsson 
Sigurður Guðmundsson 
Halldór Smárason 
Davíð Sigurgeirsson
Harpa ú�ararstofa

Ástvinir þakka hlýju og sýnda samúð og bjóða viðstöddum
að þiggja vei�ngar í safnaðarheimili kirkjunnar að lokinni athöfn.

Bálför fer fram síðar.

Kveðja
Bubbi Morthens

Útsetning: Jón Ólafsson

Moldun og blessun
 

E�irspil
Black Magic Woman

Höf. Peter Green
 

(Uppáhaldslag Auðuns)



Forspil
Morning has broken 
Lag. Rick Wakeman

Bæn

Úr Ferðalokum
Háa skilur hne� 

himingeimur,
blað skilur bakka og egg,

 en anda, sem unnast,
fær aldregi

eilífð að skilið.

Jónas Hallgrímsson

Kvæðið um fuglana 
Ljóð: Davíð Stefánsson 

Lag: Atli Heimir Sveinsson 
Útsetning: Guðni Þ. Guðmundsson

Minningarorð frá 
barnabörnum

Orðin mín
Ljóð og lag: Bragi Valdimar Skúlason

Óðurinn �l kærleikans

Vikivaki
Ljóð: Jóhannes úr Kötlum
Lag: Valgeir Guðjónsson

Raddsetning: Gunnar Gunnarsson

Minningarorð

Er sólin hnígur
Er sólin hnígur hægt í djúpan sæ

og höfuð si� �l næturhvíldar byrgir
á svalri grund, í golu þýðum blæ

er go� að hvíla þeim, er vini syrgir
 

Í hinztu geislum fljó� þeir nálgast þá,
í huga þínum veifa mjúkum svala.

Hver sælustund er þú þeim hafðir hjá,
Í hjarta þínu byrjar ljú� að tala.

 
Og tárin, sem þá væta vanga þinn,

er vökvan, send frá lífsins æðsta brunni,
þau líða eins og elskuð hönd um kinn

og eins og koss þau brenna ljú� á munni.
 

Þá líður nó�n ljúfum draumum í,
svo ljú�, að kuldagust þú finnur eigi,

og, fyrr en veistu, röðull rís á ný
og roðinn lýsir yfir nýjum degi.

Hannes Hafstein

Við gengum tvö
Ljóð: Valdimar Hólm Hallstað

Lag: Friðrik Jónsson
Útsetning: Helga Margrét Marzellíusardóttir

Bæn

Vem kan segla förutan vind
Þjóðlag frá Álandseyjum

Útsetning: Helga Margrét Marzellíusardóttir

(Eftirlætislag vinahópsins í Borgarnesi)

Ekkert er bara ei�
Ekkert er bara ei�,

allt er með öðru
 

en þannig há�ar �l í lífinu; 
þokan yfir kle�unum, 
tungsljósið á vatninu

�fillinn í moldinni
 

og við þar innan seilingar; 
sældin yfir nándinni
brosið út af orðinu
sner�ngin í golunni

mér liggur við að segja; 
vegirnir sem mætast

augun okkar samferða
lófinn þinn í mínum 

 
en ekkert er bara ei�, 

allt er nefnilega með öðru.
 

Sigmundur Ernir Rúnarsson


