
Útför frá Garðakirkju 
miðvikudaginn 9. nóvember 2022

Sigríður Guðjónsdóttir
Sísí

Fædd 30. júní 1935
Dáin 1. nóvember 2022

Prestur: Séra Guðrún Eggerts Þórudóttir
Organisti: Kristján Hrannar Pálsson

Söngur: Ragnheiður Gröndal 
Umsjón útfarar: Harpa útfararstofa

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

lokinni í Samkomuhúsinu Garðaholti

Jarðsett verður í Garðakirkjugarði

Eftirspil
Allt eins og blómstrið eina 

 

Moldun

Blessun

Kveðja
Bubbi Morthens

Salka flytur kveðju

Inga flytur kveðju

Bæn og Faðir vor

Lækur tifar létt um máða steina.
Lítil fjóla grær við skriðufót.
Bláskel liggur brotin milli hleina.
Í bænum hvílir íturvaxin snót.

Og ef ég væri orðin lítil fluga
Ég inn um gluggann þreytti flugið mitt.
Og þó ég ei til annars mætti duga
Ég eflaust gæti kitlað nefið þitt.

Sigurður Elíasson / Sigfús Halldórsson 



Ritningarlestur Minningarorð 

Bæn
Guðspjall

Líttu sérhvert sólarlag 
Bragi Valdimar Skúlason

Forspil
Adagio í G. Minor 

Albinoni

Kolbeinn Tumason / Þorkell Sigurbjörnsson 

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.

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.
 

Ólafur Gaukur/Mario Panzeri 

Draumheimi í
dveljum við þá.
daga langa, saman tvö ein.
Heyr mínar bænir og þrá.


