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Katrín Jónsdóttir
Fædd 6. júlí 1932
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Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og vinarhug
og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar

í safnaðarheimili kirkjunnar að athöfn lokinni.

Jarðsett verður í Kópavogskirkjugarði.

Prestur: 
Séra Ólafur Jóhann Borgþórsson

Organisti:
Douglas A. Brotchie

Klarinett:
Einar Jóhannesson

Píanó:
Katrín Helga Andrésdóttir

Kór:
Félagar úr Schola Cantorum

Umsjón útfarar:
Útfararstofa Íslands,

Sverrir Einarsson



Forspil
Arabesque

Claude Debussy 

Bæn

Ritningarlestur

Guðspjall

Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín,
enda þótt öll sé kross
upphefðin mín.
Hljóma skal harpan mín:
Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín.

Sofanda sýndu þá
sólstigans braut
upp í þitt eilífa
alföðurskaut.
Hljómi svo harpan mín:
Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín.

Lyfti mér langt í hæð
lukkunnar hjól,
hátt yfir stund og stað,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín.
Matthías Jochumsson - Lowell Mason 1856

Heyr, himna smiður,
hvers skáldið biður,
komi mjúk til mín
miskunnin þín.
Því heit eg á þig,
þú hefur skaptan mig,
ég er þrællinn þinn,
þú ert Drottinn minn.

Gæt, mildingur, mín,
mest þurfum þín
helst hverja stund
á hölda grund.
Set, meyjar mögur,
máls efni fögur,
öll er hjálp af þér,
í hjarta mér.
 Kolbeinn Tumason
               Þorkell Sigurbjörnsson

Guð, heit eg á þig,
að græðir mig,
minnst, mildingur, mín,
mest þurfum þín.
Ryð þú, röðla gramur,
ríklyndur og framur,
hölds hverri sorg
úr hjartaborg.

Minningarorð

Samleikur á klarinett og orgel
Kansóna

Áskel Másson

Bæn

Smávinir fagrir, foldarskart,
fífill í haga, rauð og blá
brekkusóley, við mættum margt
muna hvort öðru að segja frá.

Faðir og vinur alls, sem er,
annastu þennan græna reit.
Blessaðu, faðir, blómin hér,
blessaðu þau í hverri sveit.

Vesalings sóley, sérðu mig?
Sofðu nú vært og byrgðu þig.
Hægur er dúr á daggarnótt.
Dreymi þig ljósið. Sofðu rótt.
 Jónas Hallgrímsson - Jón Nordal

Faðir vor

Það eru erfiðir tímar,
það er atvinnuþref,
ég hef ekkert að bjóða,
ekki ögn sem ég gef,
nema von mína og líf mitt
hvort ég vaki eða sef,
þetta eitt sem þú gafst mér
það er alt sem ég hef.

Ó hve létt er þitt skóhljóð
og hve lengi ég beið þín,
það er vorhret á glugga,
napur vindur sem hvín,
en ég veit eina stjörnu,
eina stjörnu sem skín,
og nú loks ertu komin,
þú ert komin til mín.

En í kvöld lýkur vetri
sérhvers vinnandi manns,
og á morgun skín maísól,
það er maísólin hans,
það er maísólin okkar,
okkar einingarbands,
fyrir þér ber ég fána
þessa framtíðarlands.
           Halldór Laxness - Jón Ásgeirsson

Moldun

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.

Eftirspil
Leikið á klarinett og orgel
Adagio úr Konserti K 622

W. A. Mozart.

Blessun

Ég lifiʼ í Jesú nafni,
í Jesú nafniʼ eg dey,
þó heilsaʼ og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí kraftiʼ eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.
                  Hallgrímur Pétursson

Hjá lygnri móðu
Halldór Laxness - Jón Ásgeirsson


