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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug.
Að athöfn lokinni er viðstöddum boðið

að þiggja veitingar á Hótel Nordica
við Suðurlandsbraut.

Jarðsett verður í Kópavogskirkjugarði.

Minningarorðin verða birt á vefsíðunni:
ornbardur.com

Eftirspil
Pílagrímakórinn

R. Wagner

Moldun

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
DI�VNRULè�YHUèXU�ÀMyWW�
lit og blöð niður lagði, –
líf mannlegt endar skjótt.

eJ�OL¿¶�t�-HV~�QDIQL�
t�-HV~�QDIQL¶�HJ�GH\�
ìy�KHLOVD¶�RJ�OtI�PpU�KDIQL�
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
DÀ�ìLWW�Qp�YDOGLè�JLOW�
t�.ULVWt�NUDIWL¶�HJ�VHJL�
Kom þú sæll, þá þú vilt.
 Hallgrímur Pétursson - Antwerpen 1540 / Breytt 1840

Blessun



Bæn

Minningarorð

Forspil
Intermezzo

P. Mascagni

Guðspjall Miskunnarbæn og Lofsöngur Símeons

Ritningarlestur

Einsöngur og kór
Ég trúi á ljós

Ólafur Gaukur - Erlent þjóðlag

Einsöngur
Það þarf fólk eins og þig

Rúnar Júlíusson - Buck Owens

Vér biðjum þig, Drottinn, að blessa þá hrjáðu, 
þú birtir oss syndugum mátt þinn á jörð.
Lát náðarsól rísa, veg þeim öllum vísa,
er villir fóru leið, hafa týnt sinni hjörð.

Þú leiðir  oss, Drottinn, að lindunum hreinu,
þú ljósið þitt kveikir við himnanna stól.
Um tíma þó syrti, þá brátt aftur birtir,
þú breiðir út þinn faðm og veitir oss skjól.

9pU�À\WMXP�ìpU�ORIJM|Uè��ì~�OtNQDU�RJ�JU èLU
og léttir oss göngu í stormanna klið.
Frá ánauð og helsi gef hjörð þinni frelsi,
þín hjálp er jafnan nær. Ó, Guð, veit oss frið.
Veit oss þinn frið.
                 Þakkarbæn / Þýðing: Óskar Ingimarsson - Hjá Adriaen 

Bænir og Faðir vor

0pU�¿QQVW�pJ�YDUOD�KHLOO�Qp�KiOIXU�PDèXU
og heldur ósjálfbjarga, því er ver.
Ef værir þú hjá mér vildi ég glaður
verða betri en ég er.

Eitt sinn verða allir menn að deyja.
Eftir bjartan daginn kemur nótt.
Ég harma það, en samt ég verð að segja
Dè�VXPDULè�OtèXU�DOOW�RI�ÀMyWW�

Við gætum sungið, gengið um.
Gleymt okkur hjá blómunum.
Er rökkvar, ráðið stjörnu mál,
gengið saman hönd í hönd.
+ JOiW�IDULè�QLè¶Ui�VWU|QG�
Fundið stað, sameinað beggja sál.

+RU¿è�HU�Q~�VXPDULè�RJ�VyOLQ�
Í sálu minni hefur gríma völd.
Í æsku léttu ís og myrkur jólin.
Nú einn ég sit um vetrar kvöld.

Því eitt sinn verða allir menn að deyja.
Eftir bjartan daginn kemur nótt.
Ég harma það, en samt ég verð að segja
Dè�VXPDULè�OtèXU�DOOW�RI�ÀMyWW�

Ég gái út um  gluggann minn 
hvort gangir þú um hliðið inn,
mér alltaf sýnist ég sjái þig.
Ég rýni út um rifurnar. 
Ég reyndar sé þig allsstaðar.
Þá napurt er það næðir hér og nístir mig.
                     Söknuður / Vilhjálmur Vilhjálmsson - Jóhann Helgason 

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,
KiWW�\¿U�VWXQG�RJ�VWDè�
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.
      Adams / Matthías Jochumsson - L. Mason

Almennur söngur: Einsöngur
Draumalandið

Guðmundur Magnússon - Sigfús Einarsson


