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Eftirspil
Byggðin mín

Lengst í vestri vakir byggðin mín
vinaleg í faðmi brattra fjalla.
Unaðsleg hún ól upp börnin sín
er þau hlupu‘um strönd og græna hjalla.
Roðagylltur Rauðisandur er;
UtV�~U�KD¿�ODQGVLQV�\VWL�Y|UèXU�
:,:  Ævinlega er efst í huga mér
æskuslóðin kæra, Patreksfjörður.  :,:
                                         Lag og texti: Ómar Ragnarsson



Bæn

Ritningarlestur

GuðspjallForspil
Slá þú hjartans hörpustrengi

J. S. Bach

Minningarorð

Bænir og Faðir vor

Einsöngur
Minning

Kristján Hreinsson - A. L. Webber

Moldun

Í bljúgri bæn og þökk til þín,
sem þekkir mig og verkin mín.
Ég leita þín, Guð leiddu mig
og lýstu mér um ævistig.

Ég reika oft á rangri leið,
sú rétta virðist aldrei greið.
Ég geri margt, sem miður fer,
og man svo sjaldan eftir þér.

Sú ein er bæn í brjósti mér,
ég betur kunni þjóna þér,
því veit mér feta veginn þinn,
að verðir þú æ Drottinn minn.
              Pétur Þórarinsson - Amerískt þjóðlag

Snert hörpu mína, himinborna dís,
svo hlusti englar Guðs í Paradís.
Við götu mína fann ég fjalarstúf
og festi á hann streng og rauðan skúf.

Úr furutré sem fann ég út við sjó
ég fugla skar og líka úr smiðjumó.
Í huganum til himins oft ég svíf
og hlýt að geta sungið í þá líf.

Þeir geta sumir synt á læk og tjörn,
og sumir verða alltaf lítil börn.
En sólin gyllir sund og bláan fjörð
og sameinar með töfrum loft og jörð.

Ég heyri í fjarska villtan vængjaþyt.
Um varpann leikur draumsins perluglit.
Snert hörpu mína, himinborna dís,
og hlustið, englar Guðs í Paradís.
                 Davíð Stefánsson - Atli Heimir Sveinsson

Heyr, himna smiður,
hvers skáldið biður,
komi mjúk til mín
miskunnin þín.
Því heit eg á þig,
þú hefur skaptan mig,
ég 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,
máls efni fögur,
öll er hjálp af þér,
í hjarta mér.
Kolbeinn Tumason - Þorkell Sigurbjörnsson

Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðarkraftur
mín veri vörn í nótt.
Æ, virzt mig að þér taka,
PpU�\¿U�OiWWX�YDND
ìLQQ�HQJLO��VYR�pJ�VR¿�UyWW�
 Foersom / Sveinbjörn Egilsson - P. C. Krossing 1820

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.
      Matthías Jochumsson - P. C. Krossing 1820

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


