
Jens Andrésson
vélfræðingur

Fæddur 9. apríl 1952
Dáinn 27. janúar 2021

Útför gerð frá kirkju Óháða safnaðarins
föstudaginn 12. febrúar 2021 kl. 14:00

 Prestur: séra Pétur Þorsteinsson 
 Organisti: Kristján Hrannar Pálsson 
 Píanóleikari: Svetlana Veshchagina 
 Söngarar: Svavar Knútur Kristinsson 
  og Örn Elías Guðmundsson 
 Umsjón: Útfararstofa kirkjugarðanna

Ástvinir þakka auðsýnda samúð 
og vinarhug á þessum erfiðum tímum.

Jarðsett verður í Fossvogskirkjugarði, leiði J-571.

Þeim sem vilja minnast Jens Andréssonar 
er bent á styrktarsjóð ÍFR, í síma 561 8225.

Umbrot: gunnar@g10.is – Prentun: Litlaprent ehf.



Forspil 
Vorraddir

(Lag: Johann Strauss II)

Bæn

Pabbi minn
(Lag: Paul Burkhard – Texti: Þorsteinn Sveinsson)

Ritningarlestur 

Stingum af 
(Lag og texti: Mugison)

Guðspjall

Hótel jörð
(Lag: Heimir Sindrason – Texti: Tómas Guðmundsson)

Minningarorð

Partida
(Cesária Évora)

Bænir og Faðir vor

Little Trip to Heaven 
(Lag og texti: Tom Waits)

Moldun

Hvert örstutt spor
(Lag: Jón Nordal – Texti: Halldór Kiljan Laxness)

Blessun

Eftirspil 
Dónárvalsinn

(Lag: Johann Strauss II)

Síðasti spölurinn
Höfundur: Kristján Hreinsson

Við þekktum þig öll þú varst yndisleg sál,
hin ástríka lund var þér gefin
svo hlaust þú að finna hið fegursta bál
er fylgdu þér vissan og efinn,
þú gekkst alltaf hægt þegar gatan var hál
því gæfan þér lýsti öll skrefin.

Og skógarins gyðjur þær glöddust með þér
og gáfu þér lárviðarsveiginn
er viskunnar farsæld þú hampaðir hér
og hugurinn bar þig fram veginn.
Þú vissir að hver sá sem byrðarnar ber
við beð sitt mun hvíldinni feginn.

Hér áttir þú vini, þú vaktir með þeim
að vori við skógarins stofna.
Með daganna golu komst sál þín á sveim
er sumarsins ljós fór að dofna.
Að kvöldi kom vonin og hélt á þér heim
er hugurinn þráði að sofna.

Um skógarins farvegi skundaðir þú
er skiptust á sælan og kvölin.
Við áttum hér samleið og óskin var sú
að yndisleg reyndist þér dvölin
svo finnum við þökk þegar fáum við nú
að fylgja þér síðasta spölinn.
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