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Bæn

Ritningarlestur

Ritningarlestur

Forspil
Átthagaljóð e. Inga T. Lárusson

Nú andar suðrið sæla vindum þýðum, 
á sjónum allar bárur smáar rísa 
og flykkjast heim að fögru landi Ísa, 
að fósturjarðar minnar strönd og hlíðum. 

Ó ! heilsið öllum heima rómi blíðum 
um hæð og sund í drottins ást og friði; 
kyssi þið, bárur! bát á fiskimiði, 
blási þið, vindar! hlýtt á kinnum fríðum. 

Vorboðinn ljúfi! fuglinn trúr sem fer 
með fjaðrabliki háa vegaleysu 
í sumardal að kveða kvæðin þín! 

H eilsaðu einkum ef að fyrir ber 
engil með húfu og rauðan skúf, í peysu; 
þröstur minn góður! það er stúlkan mín.

Ingi T. Lárusson - Jónas Hallgrímsson

Nú sé ég vorið læðast yfir landið,
lyngið fer að hreyfa sig í mónum,
upp í hlíðum eyðist þokubandið,
aldan stígur nýjan dans á sjónum.

Nú sé ég vatnið vaxa hratt í ánum,
vorið er að koma heim í dalinn.
Bráðum glitra brumknappar á trjánum
burtu hverfur þungur vetrardvalinn.

Sumarljóðin kliða kyngimögnuð
í kvöldsins eldi logar sólarbálið.
Ég finn í brjósti hljóðan hlýjan fögnuð,
ég hlakka til að vakna í fyrramálið.

Jón Ingi Arngrímsson - Hákon Aðalsteinsson



Guðspjall

Minningarorð

Það er svo margt að minnast á
frá morgni æskuljósum,
er vorið hló við barnsins brá
og bjó sig skarti af rósum.
Við ættum geta eina nátt
vorn anda látið dreyma
um dalinn ljúfa í austurátt
þar átti mamma heima.

Þótt löngu séu liðnir hjá,
þeir ljúfu fögru morgnar
þá lifnar yfir öldungs brá
er óma raddir fornar.
Hver endurminning er svo hlý
að yljar köldu hjarta.
Hver saga forn er saga ný
um sólskinsdaga bjarta.

Ingi T. Lárusson - Einar E. Sæmundsen 

Fljótsdalshérað, fagri friðarreitur,
fjöllin þín há með snæviþakta tinda,
beljandi ár í gljúfrum, græna skóga,
glampandi læki, suðu tærra linda.

Um grösugar hlíðar gróa blóm og lyng,
glampa sem spegill heiðarvötnin blá,
hver sá er sína æsku ól þér hjá
sinn aldur í muna geymir fegurð þína.

Fljótsdalshérað, fagra æskubyggð,
ég flyt þér innstu hjartanskveðju mína.
Hreggviður Jónsson - Ragna S. Gunnarsdóttir

L angur dagur að kvöldi kominn er
kærar minningar ylja okkur hér.
Okkur kenndir það lífsins leyndarmál
að lífsgleðin er sótt í eigin sál.

Þ á stóru brimskafla og boðaföll
sem buldu á, þú tókst á við þau öll.
Á æviskeiðinu lagðir mörgum lið
nú loks þú hvílist, öðlast ró og frið.

Þ itt Sólarlag, svo er komin nótt
Þitt sólarlag, þú hvílir vært og rótt
Þitt Sumarland, bjart nú bíður þín
Þitt Sumarland, bæna þinna sýn.
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S enn vaknar þú á björtum betri stað
sem bíður þín, þú sagðir okkur það.
Þar læknast allt sem áður þjáði þig
þú ert komin á nýtt tilverustig.

V ið söknum þín en vitum það víst öll
að vegurinn í þína draumhöll
liggur beinn, þar brosir allt þér við
brátt þar finnur vini þér við hlið.

Þ itt Sólarlag, svo rís sólin hlý
Þitt Sólarlag, við tekur veröld ný
Þitt Sumarland, sem að þráðir þú
Þitt Sumarland, sem þig faðmar nú.

Jón Ingi Arngrímsson - Jón Ingi Arngrímsson



Héraðsprent

Blessun

Bæn

Moldun

Eftirspil - Hríslan og lækurinn e. Inga T. Lárusson

Aðstandendur þakka hlýhug og samúð.

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.

Hallgrímur Pétursson

A llt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
af skorið verður fl jótt,
lit og blöð niður lagði -
líf mannlegt endar skjótt.

Ég veit, minn ljúfur lifi r
lausnarinn himnum á,
hann ræður öllu yfi r,
einn heitir Jesús sá,
sigrarinn dauðans sanni
sjálfur á krossi dó
og mér svo aumum manni
eilíft líf víst til bjó.

Hallgrímur Pétursson


