
Sv
ar

tli
st

 H
el

lu

moldun
R

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

eftirSPil
Þannig týnist tíminn 

e. Bjartmar Guðlaugsson

R Útför frá Kálfafellsstaðarkirkju, 
laugardaginn 11. mars 2023

ingibjörg Zophoníasdóttir

fædd 22. ágúst 1923
dáin 27. febrúar 2023

 Prestur:  sr. Gunnar Stígur Reynisson
 Organisti:  Guðlaug Hestnes
 Kór:  Stakir Jakar
 Umsjón:  Örn Arnarson

fjölskyldan þakkar auðsýndan hlýhug og vináttu 
og býður kirkjugestum að þiggja veitingar 

á Smyrlabjörgum að athöfn lokinni.

faðir vor
R

Verði sólrík ykkar ævi
æsku meðan þroskast rós.  
Allan myrkva sorga svæfi
sælu Guðsins náðarljós.
Hvar sem fætur flytja náið
feril dulda lífsins á.
Bið ég drottins fylgd þið fáið
fyllt er ósk míns hjarta þá.
Lag: Bjarni Hafþór Helgason
Ljóð: Guðmundur Viborg Jónatansson

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.

Jesús er mér í minni,
mig á hans vald ég gef,
hvort ég er úti’ eða inni,
eins þá ég vaki’ og sef.
Hann er mín hjálp og hreysti,
hann er mitt rétta líf,
honum af hjarta’ eg treysti,
hann mýkir dauðans kíf.

BleSSun
R

Lít ég yfir liðinn tíma
ljúft mér brosti sérhvert vor,
fjær þá vetrar færðist gríma
fann ég yngjast hug og þor
Hjartans þakkir Hilmir hæða
hverja fyrir náðargjöf.                                                                                      
Hvert eitt sár er hætt að blæða                                    
heims er veittist mér á för.

Æskuvorið er nú liðið
elli húmar hinsta kvöld.
Lít ég yfir lífsins sviðið
leiðarinnar nálgast gjöld.
Ó að hinsta hljóti ég blundinn
hægt og létt á vorsins tíð.
Þegar lognró sefar sundin
signir eygló geislafríð. 
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Það er svo margt 

e. ingi t. lárusson
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minninGarorð
R

ritninGarleSturR

Húmar að kveldi, hljóðnar dagsins ys,
hnígur að ægi gullið röðulblys.
Vanga minn strýkur blærinn blíðri hönd,
og báran kveður vögguljóð við fjarðarströnd.
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró.
Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.

Syngdu mig inn í svefninn ljúfi blær.
Sorgmæddu hjarta er hvíldin jafnan vær.
Draumgyðja ljúfa, ljá mér vinarhönd,
og leið mig um þín töfraglæstu friðarlönd.
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró.
Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.
forster / Jón frá ljárskógum

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

ritninGarleSturR

Hún bar þig í heiminn og hjúfraði að sér. 
Hún heitast þig elskaði og fyrirgaf þér. 
Hún ætíð er skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. 
Hún er íslenska konan sem ól þig og þér helgar sitt líf.

Undir háu hamrabelti
höfði drúpir lítil rós.
þráir lífsins vængja víddir
vorsins yl og sólarljós.

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

ritninGarleSturR
Dag í senn, eitt andartak í einu,
eilíf náð þín, faðir, gefur mér.
Mun ég þurfa þá að kvíða neinu,
þegar Guð minn fyrir öllu sér?
Hann sem miðlar mér af gæsku sinni
minna daga skammti´ af sæld og þraut,
sér til þess, að færa leið ég finni
fyrir skrefið hvert á lífs míns braut.

Hann, sem er mér allar stundir nærri,
á við hverjum vanda svar og ráð,
máttur hans er allri hugsun hærri,
heilög elska, viska, föðurnáð.
Morgundagsins þörf ég þekki eigi,
það er nóg, að Drottinn segir mér:
Náðin mín skal nægja hverjum degi,
nú í dag ég styð og hjálpa þér.

Guð, ég fæ af fyrirheitum þínum
frið og styrk, sem ekkert buga má.
Auk mér trú og haltu huga mínum
helgum lífsins vegi þínum á,
svo að ég af hjartaþeli hreinu,
hvað sem mætir, geti átt með þér
daginn hvern, eitt andartak í einu,
uns til þín í ljóssins heim ég fer.
Sandell-Berg - Sigurbjörn einarsson

Blessuð sértu sveitin mín!
sumar, vetur, ár og daga.
Engið, fjöllin, áin þín
– yndislega sveitin mín!-
heilla mig og heim til sín
huga minn úr fjarlægð draga.
Blessuð sértu sveitin mín!
sumar, vetur, ár og daga.
Sigurður Jónsson frá arnarvatni / Bjarni Þorsteinsson

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

Finna hjá þér ást og unað
yndislega rósin mín.
Eitt er það sem aldrei gleymist,
aldrei það er minning þín.
friðrik Jónsson / Guðmundur Halldórsson

Með landnemum sigldi hún um svarrandi haf. 
Hún sefaði harma, hún vakti er hún svaf. 
Hún þerraði tárin hún þerraði blóð. 
Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. 

Ó, hún var ambáttin hljóð
hún var ástkonan rjóð 
hún var amma svo fróð. 

Ó, athvarf umrenningsins 
inntak hjálpræðisins 
líkn frá kyni til kyns.

Hún þraukaði hallæri, hungur og fár. 
Hún hjúkraði og stritaði gleðisnauð ár 
Hún enn í dag fórna sér endalaust má. 
Hún er íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á.

Ó, hún er brúður sem skín 
Hún er barnsmóðir þín. 
Hún er björt sólarsýn. 

Ó, hún er ást, hrein og tær 
Hún er alvaldi kær. 
Eins og Guðsmóðir skær.

Og loks þegar móðirin lögð er í mold 
þá lýtur þú höfði og tár falla á fold. 
Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. 
Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf.

En sólin hún hnígur og sólin hún rís. 
Og sjá þér við hlið er þín hamingjudís, 
sem ætíð er skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf.

Það er íslenska konan, 
tákn trúar og vonar, sem ann þér og þér helgar sitt líf.
texti: Ómar ragnarsson - lags: Billy Joel
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