
Sv
ar

tli
st

 H
el

luFjölskyldan þakkar auðsýnda samúð og hlýhug og býður gestum 
að þiggja veitingar á Pakkhúsinu að athöfn lokinni

Útför frá Hafnarkirkju 
þriðjudaginn 19. apríl 2022

Hanna Jónsdóttir

Fædd 5. október 1937
Dáin 11. apríl 2022

 Prestur: sr. María Rut Baldursdóttir
 Undirleikur:  Heiðar Sigurðsson
 Einsöngur: Guðbjörg Anna Bergsdóttir
 Kór:  Kvennakór Hornafjarðar
 Umsjón:  Albert Eymundsson

Jarðsett í Bjarnaneskirkjugarði við Laxá

BLessun
R

eFtirsPiL
Lands míns föður

Þórarinn Guðmundsson
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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.
sb. 1671 - Hallgrímur Pétursson

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.
sb. 1671 - Hallgrímur Pétursson

Faðir vor
R

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.
Foersom - sb. 1871 - sveinbjörn egilsson

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.
sb. 1945 - matthías Jochumsson



ForsPiL
Heyr himna smiður

Þorkell sigurbjörnsson
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Ég leit eina lilju í holti,
Hún lifði hjá steinum á mel.  
Svo blíð og svo björt og svo auðmjúk.
En blettinn sinn prýddi hún vel. 
Ég veit það er úti um engin  
mörg önnur sem glitrar og skín. 
Ég þræti ekki um litinn né ljómann.
En liljan í holtinu er mín.

Þessi lilja er mín lifandi trú. 
Þessi lilja er mín lifandi trú. 
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja er mín lifandi trú.

Og þó að í vindunum visni 
á völlum og engjum hvert blóm,  
og haustvindar blási um heiðar 
með hörðum og deyðandi róm, 
og veturinn komi með kulda  
og klaka og hríðar og snjó,  
hún lifir í hug mér sú lilja 
og líf hennar veitir mér fró.

Þessi lilja er mín lifandi trú. 
.....

Þessi lilja’ er mér gefin af Guði
hún grær við hans kærleik og náð.  
Að vökva hana ætíð og vernda
er vilja míns dýrasta ráð.
Og hvar sem að leiðin mín liggur  
þá lilju í hjartastað ber.  
En missi ég liljuna ljúfu 
þá lífið er horfið frá mér.

Þessi lilja er mín lifandi trú. 
.....

Þorsteinn Gíslason, skarpheiður Gunnlausgdótttir, norskt lag

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 að þú ert hjá mér,
sproti þinn og stafur hugga mig.
Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum,
þú smyrð 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 scheeving
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Ó leyf mér þig að leiða
í landsins fjalla heiða
:,:Með sælu sumrin löng:,:

Þar angar blómabreiða
við bíðan fuglasöng.
:,:Þar angar blómabreiða:,:
við bíðan fuglasöng.

Þar aðeins yndi fann ég.
Þar aðeins við mig kann ég
:,:Þar batt mig tryggaðarband:,:

Því þar er allt sem ann ég
Þar er mitt ,,Draumaland"
:,:Því þar er allt sem ann ég:,:
það er mitt ,,Draumaland".
texti: Jón trausti - Lags: sigfús einarsson

einasönGur
umvafin englum
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einasönGur
Íslenska konan

R

Bæn
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Þig sem í fjarlægð fjöllin bak við dvelur
og fagrar vonir tengdir líf mitt við,
minn hugur þráir, hjartað ákaft saknar,
er horfnum stundum ljúfum dvel ég hjá.
Heyrirðu ei, þig hjartað kallar á?
Heyrirðu ei storm er kveðju mína ber?
Þú fagra minning eftir skildir eina,
sem aldrei gleymist meðan lífs ég er.
valdimar Hólm Hallstað


