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Forspil
Minning

Ingibjörg Gunnarsdóttir / Bob Dylan

Guðspjall
Fylgd

Guðmundur Böðvarsson / Sigurður Rúnar Jónsson

Bæn

Svefninn laðar
Björn Jörundur & Daníel Ágúst / Jón Ólafsson

Blessun

Eftirspil

You´ll Never Walk Alone
Oscar Hammerstein II / Richard Rodgers

Minningarorð
Leiðin okkar allra

Ritningarlestur
Come undone

John Taylor / Simon Le Bon / Nick Rhodes / Warren Cuccurullo

Einar Georg Einarsson / Þorsteinn Einarsson

Bæn

Faðir vor
Malotte

Ritningarlestur

Er ég kom fyrst á þennan stað, ekki leist mér beint á það
fólk vann hér alla daga við störfin hér og þar - hér og þar.
Ég kynntist fólkinu og ég kunni vel við það,
en tíminn hann flaug áfram og ég yfirgaf þennan stað.
Er ég kom svo aftur, ekkert hafði breyst
frá því ég var hér síðast - ekkert breyst – ekkert breyst.
Er það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að
eða er það kannski fólkið á þessum stað – á þessum stað.
Hér á ég nokkra vini og marga kunningja
sem eru mér ósköp góðir allt fyrir mig gera.
Fáir svartir sauðir búa í þessum bæ
allt leikur hér í lyndi – í þessum bæ – í þessum bæ.
Ólafur Ragnarsson

Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðarkraftur
mín veri vörn í nótt.
Æ, virst mig að þér taka,
mér yfir láttu vaka
þinn engil, svo ég sofi rótt.
Sveinbjörn Egilsson / P.C. Krossing

Moldun

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

Prestur: Séra Guðrún Karls Helgudóttir
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Þverflauta: Fanny K. Tryggvadóttir
Söngur: Páll Rósinkranz
Gospeltónar: Fanny K. Tryggvadóttir,
Hrönn Svansdóttir og Óskar Einarsson
Umsjón útfarar: Harpa útfararstofa

Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug og
bjóða viðstöddum að þiggja veitingar að athöfn
lokinni í safnaðarsal kirkjunnar
Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði

