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Útför frá Neskirkju
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug.

Að athöfn lokinni er viðstöddum boðið að þiggja veitingar

í safnaðarheimili Neskirkju.

Minningarorðin verða birt á vefsíðunni: ornbardur.com

Prentun Útfararstofa Kirkjugarðanna 

Moldun

Blessun

Eftirspil
Rósin

Guðmundur Halldórsson - Friðrik Jónsson

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.

Almennur söngur:

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



Forspil
Einsöngur og kór

Ave María

 Indriði Einarsson - Sigvaldi S. Kaldalóns

Bæn

Ritningarlestur

Minningarorð

Guðspjall

Bænir og Faðir vor

Einsöngur
Vísur Vatnsenda-Rósu

Rósa Guðmundsdóttir - Ísl. kvæðalag / Jón Ásgeirsson

Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta,
á grænum grundum lætur hann mig hvílast,
leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta.
Hann hressir sál mína, leiðir mig um réttan veg
fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal, óttast ég ekkert illt,
því þú ert hjá mér,
sproti þinn og stafur hugga mig.
Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum,
þú smyr höfuð mitt með olíu,
bikar minn er barmafullur.
Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína,
og í húsi Drottins bý ég langa ævi.
Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta.
                                                                 23. Davíðssálmur - Margrét Scheving

Almennur söngur:

Ástarfaðir himinhæða,
heyr þú barna þinna kvak,
enn í dag og alla daga
í þinn náðarfaðm mig tak.

Náð þín sólin er mér eina,
orð þín döggin himni frá,
er mig hressir, elur, nærir,
eins og foldarblómin smá.

Einn þú hefur allt í höndum,
|OO�ìpU�NXQQ�HU�ì|U¿Q�PtQ�
ó, svo veit í alnægð þinni
einnig mér af ljósi þín.

Anda þinn lát æ mér stjórna,
auðsveipan gjör huga minn,
og á þinnar elsku vegum
inn mig leið í himin þinn.
   Þýskur höf. ók. / Steingrímur Thorsteinsson - J.F. Reichardt

Einsöngur
Dagný

Tómas Guðmundsson - Sigfús Halldórsson

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

Leikin verða lög á harmoniku á undan athöfninni


