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BLESSUN

EFTIRSPIL
Ave Maria

Ástvinir þakka auðsýnda samúð og hlýhug.
Vegna aðstæðna í samfélaginu er því miður ekki hægt að bjóða í kaffi eftir 
athöfn. Vegna smitvarna eru menn beðnir að gæta að faðmlögum og slíku.

MOLDUN

BÆNIR OG FAÐIR VOR

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.

Að ferðalokum finn ég þig
sem mér fagnar höndum tveim.
Ég er kominn heim,
já, ég er kominn heim.

Sól slær silfri á voga,
sjáðu jökulinn loga.
Allt er bjart fyrir okkur tveim,
því ég er kominn heim.    

Að ferðalokum finn ég þig
sem mér fagnar höndum tveim.
Ég er kominn heim,
já, ég er kominn heim.
Emmerich Kalman - Jón Sigurðsson

Er völlur grær og vetur flýr
og vermir sólin grund.
Kem ég heim og hitti þig,   
verð hjá þér alla stund.    

Við byggjum saman bæ í sveit
sem brosir móti sól.   
Þar ungu lífi landið mitt   
mun ljá og veita skjól.

Sól slær silfri á voga,
sjáðu jökulinn loga.
Allt er bjart fyrir okkur tveim,
því ég er kominn heim.    

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".

Sigfús Einarsson - Jón Trausti



FORSPIL
Amazing Grace

BÆN

MINNINGARORÐ

RITNINGARLESTUR

GUÐSPJALL

Sunnan yfir sæinn breiða
sumarylinn vindar leiða
draumalandið himin heiða
hlær og opnar skautið sitt
vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt!

A a ...         
vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt!

Gakk þú út í græna lundinn,
gáðu fram á bláu sundin
mundu að það er stutt hver stundin
stopult jarðneskt yndið þitt
vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt!

A a ...
vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt!

Allt hið liðna er ljúft að geyma
láta sig í vöku dreyma
sólskinsdögum síst má gleyma
segðu engum mann hitt
vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt!

A a ...
vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt! 

Valgeir Guðjónsson - Jóhannes úr Kötlum

Sérhver draumur lifir aðeins eina nótt. 
Sérhver alda rís en hnígur jafnan skjótt.
Hverju orði fylgir þögn
og þögnin hverfur alltof fljótt.  

En þó að augnablikið aldrei fylli stund,
skaltu eiga við það mikilvægan fund
því að tár sem þerrað burt
aldrei nær að græða grund.
   
Líttu sérhvert sólarlag,
sem þitt hinsta væri það.
Því morgni eftir orðinn dag 
enginn gengur vísumað.     

Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr. 
Enginn frá hans löngu glímu aftur snýr.
Því skaltu fanga þessa stund
því fegurðin í henni býr. 

Líttu sérhvert sólarlag,
sem þitt hinsta væri það.
Því morgni eftir orðinn dag 
enginn gengur vísumað. 

Líttu sérhvert sólarlag,
sem þitt hinsta væri það.
Því morgni eftir orðinn dag 
enginn gengur vísum að.

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

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

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

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 býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum,
þú smyrð höfuð mitt með olíu,
bikar minn er barmafullur.
Já, gæfa og náð fylgi mér alla ævidaga mína,
og í húsi Drottins bý ég langa ævi.
Drottinn er minn hirðir mig mun ekkert bresta.

23. Davíðssálmur - Margrét Scheving


