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Megi fri!ur fylla hjörtu ykka og ljós fylla skilning ykkar

METHÚSALEM "ÓRISSON
17. ÁGÚST 1946 – 14. JÚNÍ 2013



Á undan athöfn
leika Skuggamyndir frá Bísan, Balkantónlist

Slá þú hjartans hörpustrengi
Forspil 

Bæn

Hærra minn Guð 
Adams / Matthías.Jochumsson

Almennur söngur

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,
Om[[�`ÄY�Z[\UK�VN�Z[Hó�
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:

hærra til þín.

Ritningarlestur

As
Stevie Wonder

Söngur:

Ritningarlestur

Tvær stjörnur
Megas

Söngur: Ragnheiður Gröndal

Guðspjall

Heyr mína bæn 
Nisa - Ólafur Gaukur

Söngur: Ragnheiður Gröndal

Minningarorð

Ef
Jóhann G. Jóhannsson

Söngur:

Miskunnarbæn og lofsöngur Símeons

When I think of angels 
KK

Bæn og Faðir vor

Allt eins og blómstrið eina
Hallgrímur Pétursson – Hans Tomissöns sb., 1569

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
HM�ZRVYPó�]LYó\Y�ÅQ}[[�
lit og blöð niður lagði, -
líf mannlegt endar skjótt.

Moldun

iN�SPÄ»�x�1LZ��UHMUP�
x�1LZ��UHMUP»�LN�KL �̀
ô}�OLPSZH»�VN�SxM�TtY�OHMUP�
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
HÅ�ôP[[�Ut�]HSKPó�NPS[�
x�2YPZ[x�RYHM[P»�LN�ZLNP!

Kom þú sæll, þá þú vilt.

Blessun

Óðurinn til gleðinnar 
Beethoven

Eftirspil 



Guðspjall

Heyr mína bæn 
Nisa - Ólafur Gaukur

Söngur: Ragnheiður Gröndal

Minningarorð

Ef
Jóhann G. Jóhannsson

Söngur:

Miskunnarbæn og lofsöngur Símeons

When I think of angels 
KK

Bæn og Faðir vor

Allt eins og blómstrið eina
Hallgrímur Pétursson – Hans Tomissöns sb., 1569

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
HM�ZRVYPó�]LYó\Y�ÅQ}[[�
lit og blöð niður lagði, -
líf mannlegt endar skjótt.

Moldun

iN�SPÄ»�x�1LZ��UHMUP�
x�1LZ��UHMUP»�LN�KL �̀
ô}�OLPSZH»�VN�SxM�TtY�OHMUP�
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
HÅ�ôP[[�Ut�]HSKPó�NPS[�
x�2YPZ[x�RYHM[P»�LN�ZLNP!

Kom þú sæll, þá þú vilt.

Blessun

Óðurinn til gleðinnar 
Beethoven

Eftirspil 



7YLZ[\Y!�:Y�kYU�)mYó\Y�1}UZZVU�

Organisti: Steingrímur Þórhallsson. 

Kór: Kammerkór Neskirkju.

Söngur: Daníel Ágúst Haraldsson og Ragnheiður Gröndal.

Skuggamyndir frá Bísan: Haukur Gröndal klarínett,
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Erik Quick og Cem Misirlioglu slagverk.

Gítarleikari: Guðmundur Pétursson.

Hjartans þakkir fyrir samúð ykkar, stuðning og hlýhug.

Að lokinni athöfn er viðstöddum boðið að þiggja veitingar í 

Iðnó, Vonarstræti 3.


