Blessun
mín veri vörn í nótt.

því nú er komin nótt.

Eftirspil
Ave María
Sigvaldi Kaldalóns

Sveinbjörn Egilsson - P. C. Krossing 1820

Matthías Jochumsson - P. C. Krossing 1820

Ljóð eftir Hrefnu Sigurðardótttur - Vonin

Moldun
vonin varir alla tíð.

Allt eins og blómstrið eina

Ljóð eftir Kjartan Th. Ingimundarson
Rós í görðum okkar beggja (ort til Helgu Þóru 26. mars 2001)

fagurt með frjóvgun hreina
á snöggu augabragði

Nú hækkar sól á lofti dag frá degi

Helga Þóra Th.

líf mannlegt endar skjótt.
Hallgrímur Pétursson - Antwerpen 1540

og mæta nýjum degi hress og frjáls.

Fædd 26. mars 1945
Dáin 10. mars 2014

og vonglöð láttu sverfa nú til stáls.

Prestur:
Organisti:
Einsöngur:
Kór:
Umsjón útfarar:

Sr. Örn Bárður Jónsson
Steingrímur Þórhallsson
Gissur Páll Gissurarson
Voces masculorum
Útfararstofa Kirkjugarðanna

Aðstandendur Helgu Þóru bjóða viðstöddum að þiggja veitingar
í safnaðarheimili kirkjunnar.
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og þann mikla stuðning
sem við höfum fengið undanfarna mánuði í veikindum mömmu.
hefur verið sýndur er okkur ómetanlegt veganesti.
Minningarorðin verða birt á vefsíðunni: ornbardur.com

PRENTSTOFAN HVÍTA ÖRKIN

Útför frá Neskirkju
þriðjudaginn 18. mars 2014

Tónlist leikin á píanó fyrir athöfn
Almennur söngur

Forspil

sem þekkir mig og verkin mín.

Ólafur Gaukur - Nisa

Signing og bæn
að verðir þú æ Drottinn minn.
Pétur Þórarinsson - Erlent lag

Einsöngur og kór
sefur í djúpinu væra.
sproti þinn og stafur hugga mig.

Minningarorð
Einsöngur
Perhaps love
John Denver

að ljósið bjarta skæra
veki þig með sól að morgni.

bikar minn er barmafullur.

Bæn
lát náð þína skína svo blíða.

Einsöngur

23. Davíðssálmur - Margrét Scheving

þú vekur hann með sól að morgni.

Ritningarlestur

Faðir minn láttu lífsins sól
lýsa upp sorgmætt hjarta.

Íslenska konan
Ómar Ragnarsson - Billy Joel

Faðir vor

Láttu svo ljósið þitt bjarta
vekja hann með sól að morgni.
Svala líknarhönd
slít sundur dauðans bönd.
svo vaknar hann með sól að morgni.
Farðu í friði vinur minn kær.

svo vöknum við með sól að morgni.
Bubbi Morthens

