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Vér lyftum hug í hæðir 
til hans sem líf vort glæðir,
og þökkum þýðum rómi
svo þrotlaust lofgjörð hljómi.

Á lífsins langri göngu 
vér lendum oft í ströngu,
og áfram árin líða
til ókominna tíða, 

við dægurstritið dapra
við dauðans óttann napra
við ógn og eymdir stríða
sem eykur þjáning líða.

Þín ástúð aldrei dvínar
né	
�    ástargjafir	
�    þínar,
þín föðurhöndin frækna
er fús að græða og lækna.

Þú ræður vorum ráðum,
þú reynir oss með dáðum,
við upphaf, miðju, enda
lát ekkert misjafnt henda.
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�    Hallgrímsson
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Nordal	
�   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Robert	
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Dowland

Minningarorð

For he’s a jolly good fellow (almennur söngur)

Bænir og Faðir vor
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John	
�    Dowland 
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Heyr himna smiður

Kolbeinn	
�    Tumason

Þorkell	
�    Sigurbjörnsson

Ritningarlestur

Heyr, himna smiður,
hvers skáldið biður.
Kom í mjúk til mín
miskunnin þín.
Því heit eg á þig,
þú hefur skaptan mig.
Eg 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 hjartaborg.

Gæt, mildingur, mín,
mest þurfum þín,
helzt hverja stund
á hölda grund.
Set, meyjar mögur,
málsefni fögur,
öll er hjálp af þér,
í hjarta mér.

Smávinir fagrir, foldarskart,
fífill	
�    í	
�    haga,	
�    rauð	
�    og	
�    blá
brekkusóley, við mættum margt
muna hvort öðru að segja frá.
...

Faðir og vinur alls, sem er,
annastu þennan græna reit.
Blessaðu, faðir, blómin hér,
blessaðu þau í hverri sveit.

Vesalings sóley, sérðu mig?
Sofðu nú vært og byrgðu þig.
Hægur er dúr á daggarnótt.
Dreymi þig ljósið, sofðu rótt!

For he´s a jolly good fellow
For he´s a jolly good fellow
For he´s a jolly good fellow
And so say all of us


