
Textar 

 

Árbæjarkirkja – 9. maí 2023 

Útg. 5 



 



Krummavísa

Krummi krunkar úti,
kallar á nafna sinn:
„Ég fann höfuð af hrúti,
hrygg og gæruskinn.
Komdu nú og kroppaðu með mér,
krummi, nafni minn”.

Þjóðvísa



Kvöldið er fagurt

STB: ú ----
A:
Kvöldið er fagurt, sól er sest
og sefur fugl á [fugl á] grein.
Við skulum koma vina mín
og vera saman [saman] ein.
Ég þekki fagran lítinn lund
hjá læknum upp við foss.
Þar sem að gróa gullin blóm
þú gefur heitan koss.

SATB:
Þú veist að öll mín innsta þrá
er ástarkossinn [kossinn] þinn,
héðan af aðeins yndi ég
í örmum þínum [þínum] finn.
Ég leiði þig í lundinn minn,
mín ljúfa, komdu nú.
Jörðin þó eigi ótal blóm,
mín eina rós ert þú.

Ingólfur Þorsteinsson



Máninn fullur

S / T B:
Máninn fullur fer um geiminn
fagrar, langar nætur.
Er hann kannski' að hæða heiminn
hrjáðan sér við fætur.
|:Fullur oft hann er,
það er ekki fallegt,
ó nei, það er ljótt
að flækjast hér og flakka þar
á fylleríi' um nætur.:|

A T B:
Máninn fer um fagrar nætur,
hæðir heiminn sér við fætur.
|:Fullur er hann, það er ljótt
að flakka hér og þar um nætur.:|

S A:
Máninn fullur fer,
hrjáðan fætur sér.
|:Fullur er fallegt, ó nei,
flakka þar um nætur.:|

Jón Óskar



Írsk fararbæn

Verði þér gatan greiðfær,
megi golan æ þér veita byr,
skíni ljósið sólar sælt þér mót,
hið svala regn þinn döggvi garð,

S / B:
|:þar til saman liggur leið,
vor saman liggur leið
þá haldi í sinni mildu hönd.:|

A / T:
|:þar til saman liggur leið,
vor saman liggur leið
þá haldi Guð þér í sinni mildu hönd.:|

Sólin þér beri birtu,
bjartar stjörnur lýsi þér um nótt.
Megi blómskrúð gróa við þinn veg,
í vindum hús þitt standa fast.

|:þar til saman ..........

Kristín Jóhannesdóttir



Verndarvængur

S / A:
Angi hvílir undir sæng
ennið skreytir lokkur.
Breiddu yfir verndarvæng
vertu, Guð, með okkur,
þegar syrtir sálu í
svo að betur megum
vernda börnin, brosmild hlý
það besta sem við eigum.

SATB:
|:Nú opna ég óðum gluggann minn
engli blíðum hleypi inn.:|

T / B:
Húsið sveipast helgum frið
héluð borgin sofnar.
Á kerti núna kveikjum við
kvöldsins birta dofnar.
S / A:
Senn er komin niðdimm nótt
næðir rok um hjarnið.
Engill flýgur ofur hljótt
yfir litla barnið.

Nú opna .....

Gerður Kristný



Vorvísa

Hve bjart er veður,
og blómið glatt er morgundöggin seður.
Ó græna lífsins land!
Ó lífsins Grænaland, ó lands míns gróður,
leyf mér að elska þig og vera góður.

Hve margt sem gleður.
Í gljúpri lækjarseyru smáfugl veður.
Ó dýra lífsins land!
Ó lífsins Dýraland, ó land míns bróður,
hvers lítils fugls, og draumur vorrar móður.

Halldór Kiljan Laxness
Kvæðakver. Þriðja útgáfa 1956
(Helgafell)



Svalar lindir

S:
Hér ég sit við svala lind
og þyrstur teiga,
hvað sem ber mér bikarinn,
það ég bergja vil.
Vatn og bjór og vín um góma
þurra læt ég líða,
hvað sem ber mér bikarinn
ég bergja vil.

A / T / B:
Svalar lindir ljúfar teiga,
hvað sem ber mér bikarinn [bergja vil]
Vatn og bjór og vín ég teiga
er ég sit við svalar lindir

Friðrik Guðni Þórleifsson



Vikivaki

Sunnan yfir sæinn breiða
sumarylinn vindar leiða.
Draumalandið himinheiða
hlær og opnar skautið sitt.
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 yndi þitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt !

Allt hið liðna er ljúft að geyma
láta sig í vöku dreyma.
Sólskinsdögum síst má gleyma,
segðu engum manni hitt !
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt.

Jóhannes úr Kötlum



Litla flugan

Lækur tifar létt um máða steina.
Lítil fjóla grær við skriðu fót.
Bláskel liggur brotin milli hleina.
Í bænum hvílir íturvaxin snót.

Og ef ég væri orðin lítil fluga,
ég inn um gluggann þreytti flugið mitt,
og þó ég ei til annars mætti duga,
ég eflaust gæti kitlað nefið þitt.

Sigurður Elíasson



Kyria Messu nr. 3 Esti Missa

|:Drottinn, miskunna:| miskunna þú oss.
|:Kristur miskunna:|
|:Kristur:| miskunna þú oss.

|:Drottinn, miskunna:| miskunna þú oss.
|:Kristur miskunna:|
|:Kristur:| miskunna öllum oss.



Sanctus úr Messu nr. 3 Esti Missa

Sanctus, Sanctus, Dómínus Deus,
heilagur allsherjar Drottinn, Drottinn.
Sanctus, Sanctus, Dómínus Deus
Sanctus, Dómínus Deus.

|:Himinn og jörð af dýrð þinni full, Hósíanna í hæðum.:|

Sanctus, Sanctus, Dómínus Deus
heilagur allsherjar Drottinn.

|:Blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins:|
|:Hósíanna í hæðum, Hósíanna í hæðum:|.

Sanctus, Sanctus, Dómínus Deus
heilagur allsherjar Drottinn, Drottinn.
Sanctus, Sanctus, Dómínus Deus
heilagur allsherjar Drottinn.



Að heyra hjartað slá

Þegar finn ég falla mín tár
fagrir draumar vilja mig hugga.
Alltaf þegar mín sorg er sár
sé ég leið sem er bein og greið.

Núna þegar nóttin er svört
næðir vindur utan við glugga
á ég von sem er alltaf björt
og ég losna frá sorg og neyð.

Ég vil finna faðminn hlýja,
finna lífsins yl,
ég vil virkja von og þrá
Ég vil finna faðminn hlýja,
fá að heyra hjartað slá.

Þó að brautin bíði mín myrk
birtan eyðir ógnandi skugga
ef ég nálgast minn innri styrk
alltaf rata ég rétta, rétta leið

Ég vil fá að finna fegurð alla tíð
þegar ást úr augum skín
eða hljómar tónlist blíð.
Dag og nótt fagrir draumar bíða mín.
Þessa dýrð vil ég fá að sjá
og þá heyri ég hjartað slá.
Ég vil fá að heyra hjartað slá.

Kristján Hreinson



Sjá okkar heim

Sjá okkar heim, allt það sem hugur skynjar.
Sjá okkar heim, hvert undur sérhvern dag.
Sjá okkar heim, fullan af gleði' og kærleik.
Öll þessi Drottins dýrð og kraftaverk.

Lof sé þér, ó Guð sem lífið kveiktir.
Gef að séð við getum þína dýrð.
Gef að fáum þegið hverja blessum, allt er vegna þín.

Sjá okkar jörð, blómum og gróðri skarta.
Sjá okkar jörð, í regni bæði og sól.
Sjá okkar jörð, sjá þessi fjöll og kletta,
dali og fljót sem streyma, byggð og ból.
Lof sé þér ...

Lífið er vor, lífið er ylur sumars.
Lífið er vetur og lífið það er haust.
Lífið er stutt, allt hefur líf sinn tíma.
Þar til allt sameinast við föðurskaut.
Lof sé þér ...

Allt sem er gott, allt sem er okkur kærast,
Allt er til merkis um kærleik Guðs og náð
Við erum lið, þjónar á drottins akri
Hann er a himni' og jörðu æðsta ráð.
Lof sé þér ...

Haukur Már Ingólfsson



 


