Þannig týnist tíminn
Bjartmar Guðlaugsson

Moldun

Helga Sigurðardóttir

Sofðu, unga ástin mín,
– úti regnið grætur.
Mamma geymir gullin þín,
gamla leggi og völuskrín.
Við skulum ekki vaka um dimmar nætur.

Fædd 2. maí 1960
Dáin 28. ágúst 2022

Það er margt sem myrkrið veit,
– minn er hugur þungur.
Oft ég svarta sandinn leit
svíða grænan engireit.
Í jöklinum hljóða dauðadjúpar sprungur.
Sofðu lengi, sofðu rótt,
seint mun bezt að vakna.
Mæðan kenna mun þér fljótt,
meðan hallar degi skjótt,
að mennirnir elska, missa, gráta og sakna.
Jóhann Sigurjónsson / íslenskt þjóðlag

Blessun
Eftirspil

Líttu sérhvert sólarlag
Bragi Valdimar Skúlason

Prestur: Séra Bjarni Karlsson
Organisti: Gunnar Gunnarsson
Gítar: Davíð Sigurgeirsson
Söngur: Eyþór Ingi Gunnlaugsson
& Katrín Halldóra Sigurðardóttir
Umsjón útfarar: Harpa útfararstofa

Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug
og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar að
athöfn lokinni í veitingahúsinu Blik í sal
Golfklúbbs Mosfellsbæjar
Bálför fer fram síðar

Útför frá Lágafellskirkju
föstudaginn 16. september 2022

Forspil

Seinna meir
Jóhann Helgason

Söknuður

Vilhjálmur Vilhjálmsson / Jóhann Helgason

Bæn
Undir háu hamra belti
höfði drúpir lítil rós.
þráir lífsins vængja víddir
vorsins yl og sólarljós.

Æsku minnar leiðir lágu
lengi vel um þennan stað,
krjúpa niður kyssa blómið
hversu dýrðlegt fannst mér það.

Ég held ég skynji hug þinn allan
hjartasláttinn rósin mín.
Er kristallstærir daggardropar
drjúpa milt á blöðin þín.

Finna hjá þér ást og unað
yndislega rósin mín.
Eitt er það sem aldrei gleymist,
aldrei það er minning þín.

Minningarorð

Marga góða sögu amma sagði mér,
sögu um það er hún og aðrir lifðu hér.
Alltaf var hún amma mín svo ósköp væn,
og í bréfi sendi þessa bæn:
Vonir þínar rætast kæri vinur minn,
vertu alltaf sanni góði drengurinn.
Þó í lífsins straumi bjáti eitthvað á,
ákveðinn og sterkur sértu þá.
Allar góðar vættir lýsi veginn þinn,
verndi og blessi elskulega drenginn minn.
Gefi lán og yndi hvert ógengið spor,
gæfusömu vini hug og þor.
Jenni Jónsson

Guðmundur Halldórsson / Friðrik Jónsson

Ritningarlestur
Tvær stjörnur
Megas

Guðspjall

Bæn og Faðir vor

