
Útför frá Dómkirkjunni í Reykjavík
miðvikudaginn 12. ágúst 2015

Hrafn Tulinius
Eftirspil

Slá þú hjartans hörpustrengi
Valdimar Briem - J. S. Bach

Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og vinarhug og bjóða viðstöddum
að þiggja veitingar í Iðnó að athöfn lokinni.

Minningarorðin verða birt á vefsíðunni: ornbardur.com

Ég lifi’ í Jesú nafni,
í Jesú nafni’ eg dey,
þó heilsa’ og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí krafti’ eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.
Hallgrímur Pétursson - Antwerpen 1540

Prestur: 
Organisti:

Einleikur á selló:
Kór:

Umsjón útfarar:

Sr. Örn Bárður Jónsson
Steingrímur Þórhallsson
Gunnar Kvaran
Schola cantorum
Útfararstofa Reykjavíkur, Ísleifur Jónsson

Fæddur 20. apríl 1931
Dáinn 31. júlí 2015

Blessun

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
af skorið verður fljótt,
lit og blöð niður lagði, -
líf mannlegt endar skjótt.

Moldun

PRENTSTOFAN HVÍTA ÖRKIN



Bæn

Forspil
Máríuvers

Davíð Stefánsson - Páll Ísólfsson

Minningarorð

Bæn

Ritningarlestur

Guðspjall

Einleikur á selló
Litanei

Fr. Schubert

Kórsöngur
Lacrimosa úr Requiem

W. A. Mozart

Almennur söngur
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,
hátt yfir stund og stað,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.
  Matthías Jochumsson - Lowell Mason 1856

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.
 Jónas Hallgrímsson - Jón Nordal

Ritningarlestur

Dagur er nærri.
Dýrð þín umbreytir
myrkri í morgun
með ljós og líf.

Sem ljúfur ómur
frá eilífð þinni
er þitt orð um frið.

Þungt hvílir sorgin
á sálu' og lífi
lít til mín, Drottinn
með líkn og náð.
Kristján Valur Ingólfsson - Handel 

Kórsöngur
Faðir vor
Malotte


