
Stapaprent

Útför frá Ytri-Njarðvíkurkirkju
föstudaginn 17. maí 2019

Fæddur 1. september 1978

Dáinn 27. apríl 2019

Gísli Þór Þórarinsson

 Prestur: Sr. Fritz Már Jörgensson
 Tónlistarstjóri:  Óskar Einarsson
 Þverflauta:  Fanny K. Tryggvadóttir
 Einsöngur:  Valdimar Guðmundsson
                                Böðvar Reynisson
 Söngur: Gospeltónar,  
  Hrönn Svansdóttir 
  Fanny K. Tryggvadóttir
  Óskar Einarsson
 Umsjón útfarar: Útfararþjónusta Suðurnesja
 

Ástvinir þakka fyrir auðsýnda samúð og hlýhug 
og bjóða  kirkjugestum að þiggja kaffiveitingar 

í Stapa að athöfn lokinni.



Forspil
The Night We Met 

Ben Schneider - Phoebe Bridgers

Ekki stinga mig af
Friðrik Dór 

Ekkert breytir því
Jens Hansson - Stefán Hilmarsson

Memory
Andrew Lloyd Webber 

Kveðja

Hjá þér
Guðmundur Jónsson - Friðrik Sturluson

You Never Walk Alone 
Oscar Hammerstein II - Richard Rodgers

Bæn

Ritningarlestur

Ritningarlestur

Guðspjall

Minningarorð

Bæn

Faðir vor

Eftirspil
Leiðin okkar allra

Þorsteinn Einarsson - Einar Georg Einarsson

Blessun

Moldun

Þar sem englarnir syngja sefur þú
sefur í djúpinu væra.
Við hin sem lifum, lifum í trú
að ljósið bjarta skæra
veki þig með sól að morgni
veki þig með sól að morgni.

Drottinn minn faðir lífsins ljóss
lát náð þína skína svo blíða.
Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós
tak burt minn myrka kvíða.
Þú vekur hann með sól að morgni
þú vekur hann með sól að morgni.

Faðir minn láttu lífsins sól
lýsa upp sorgmætt hjarta.
Hjá þér ég finn frið og skjól.
Láttu svo ljósið þitt bjarta
vekja hann með sól að morgni
vekja hann með sól að morgni.

Drottinn minn réttu sorgmæddri sál
svala líknarhönd. 
Og slökk þú hjartans harmabál
slít sundur dauðans bönd.
Svo vaknar hann með sól að morgni
svo vaknar hann með sól að morgni.

Farðu í friði vinur minn kær
faðirinn mun þig geyma. 
Um aldur og ævi þú verður mér nær
aldrei ég skal þér gleyma. 
Svo vöknum við með sól að morgni 
svo vöknum við með sól að morgni.

Svo vöknum við með sól að morgni
svo vöknum við með sól að morgni.
Bubbi Morthens

 Í huga mínum himininn er fjarri,  
og held ég fái að vera hér um sinn.
Þó englar Guðs mér þrái að vera nærri,    
þeir fá þó bara að svífa um huga minn.    

Þín návist Guð mér gefur allt svo mikið,      
og gakkt þú með mér æfi minnar veg.    
Ég vildi þú gætir aldrei frá mér vikið,      
og bið þú verndir mig meðan ég er.     

Það veit ei nokkur ævi sína alla, 
og án þín Guð er lífið búið spil. 
Því á þig einhver engillinn mun kalla,  
þá endar þetta líf ef rétt ég skil,    
þá endar þetta líf ef rétt ég skil.    

Þú velja skalt þann veg sem virðist greiður,   
þinn vilji mun þig leiða í rétta átt.   
Lof hjarta þínu að tala sértu leiður,    
Og lífi þínu tak í gleði og sátt.    

Svo vil ég minna á ljósið sem þér lýsir,   
þá leið sem Guð þér fylgir alla tíð.     
Þú anda hans í hjarta þínu hýsir,      
og heldur fast í hann um ár og síð.     

Það veit ei nokkur ævi sína alla, 
og án þín Guð er lífið búið spil. 
Því á þig einhver engillinn mun kalla,     
þá endar þetta líf ef rétt ég skil,      

Það veit ei nokkur ævi sína alla, 
og án þín Guð er lífið búið spil. 
Því á þig einhver engillinn mun kalla,     
þá endar þetta líf ef rétt ég skil,     
þá endar þetta líf ef rétt ég skil.
Óli Trausta

Von

            Finndu mig     
  
Finndu frið, finndu innri ró,
Finndu ást þar sem af henni er nóg. 
Finndu mig, ég mun lýsa þína leið. 

Ef myrkrið mun sækjá þig,
Loka stöðum sem áður birtu til, 
finndu mig og ég mun lýsa þína leið. 
Hafi vonin bjarta yfirgefið þig, 
haltu fast í trúnna sem styður þig, 
finndu mig, já ég er ljós á þinni leið. 

Finndu ró, finndu innri frið
Finndu hljóm, sem þú unir við
Finndu tón, sem þú heldur takti við.

Ef myrkrið mun sækjá þig,
Loka stöðum sem áður birtu til, 
finndu mig og ég mun lýsa þína leið. 
Hafi vonin bjarta yfirgefið þig, 
haltu fast í trúnna sem styður þig, 
finndu mig, já ég er ljós á þinni leið. 

Finndu frið, finndu innri ró,
Finndu ást þar sem af henni er nóg. 
Finndu mig, ég mun lýsa þína leið.
Gísla Þór Þórarinsson


