Moldun
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.

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.

Sveinbjörn Egilsson / P.C Krossing

Matthías Jochumsson / P.C Krossing

Eftirspil

Bráðum vagga bjartar nætur
Jón Kr. Jóhannesson / Þýskt þjóðlag

Pétur Sveinsson

Blessun

Fæddur 8. janúar 1941
Dáinn 12. maí 2022

Prestur: Séra Sveinn Valgeirsson
Organisti: Þórður Sigurðarson
Tindatríóið: trompetleikari: Atli Guðlaugsson,
einsöngvarar: Bjarni Atlason og Guðlaugur Atlason
Umsjón útfarar: Harpa útfararstofa
Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug
Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði J-1-426
Útför frá Guðríðarkirkju
föstudaginn 27. maí 2022

Forspil

Kvöldsigling

Ritningarlestur

Gísli Helgason

Einsöngur

Það þarf fólk eins og þig
Rúnar Júlíusson / Buck Owens

Bæn
Guðspjall
Margur, einn með sjálfum sér,
sálarfleinn því veldur,
eins og steinn sitt ólán ber.
Ekki neinn þess geldur.
Nístir kvöld í næmri sál.
Næturdvöl er hjartabál.
Leikinn grátt sinn harmleik heyr.
Hlær ei dátt með neinum.
Særður þrátt um síðir deyr.
Segir fátt af einum.
Horfandi til himins þá
heitt hann alvald biður:
Líkn frá þrautum lát mig fá.
Littu til mín niður.
Fyrirgef mér, faðir minn,
fagran opna himin þinn.
Trúin færir frið til manns,
fegurð nærir hjarta.
Ljósið kæra lausnarans
ljómar skæra, bjarta.
Þegar raunir þjaka mig,
þróttur andans dvínar.
Þegar ég á aðeins þig
einn með sorgir mínar.
Gef mér kærleik, gef mér trú!
Gef mér skilning hér og nú!
Ljúfi Drottinn, lýstu mér
svo lífsins veg ég finni.
Láttu ætíð ljós frá þér
ljóma í sálu minni.
Gísli á Uppsölum / Ómar Ragnarsson

Í blómabrekkunni
Magnús Eiríksson

Minningarorð
Einsöngur

Tvær stjörnur
Megas

Bæn og Faðir vor

Einsöngur

Orðin mín
Bragi Valdimar Skúlason

