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Við bjóðum upp á sálmaskrár í nokkrum mismunandi útfærslum. Í þessum bæklingi er að finna þau form sem í
boði eru, auk þess sem við bjóðum upp á sérhannað útlit
eftir óskum hvers og eins. Yfirleitt er um 4 blaðsíður að
ræða. Valmöguleikar eru um svart/hvíta prentun, svart og
gyllt og svo litprentun.

Vinnuferli

Krossar

Aðstandandi eða viðkomandi prestur sendir okkur
efnisþætti útfarar í tölvupósti ásamt mynd af viðkomandi.
Hönnuður hjá okkur setur skrána upp í samræmi við útlitsval viðkomandi og sendir aðstandanda/presti skrána í tölvupósti til yfirlestrar auk þess sem prófarkalesari okkar fer
yfir skrána, þó bera prestar/aðstandendur ábyrgð á prófarka-lestri. Því næst eru unnar þær leiðréttingar/breytingar
sem óskað er eftir, skráin prentuð og afgreidd. Afgreiðslutími er lagaður að þörfum viðskiptavinarins og kappkostum
við að halda ferlinu eins einföldu og þægilegu og hægt er.

Við bjóðum upp á tvær tegundir krossa ef um svart/hvíta
prentun er að ræða.
Í gylltri prentun er kross nr 1 notaður.

Nr 1

Nr 2

2

Drottinn er minn hirðir,
mig mun ekkert bresta.
Á grænum grundum lætur hann mig hvílast,
leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta.
Hann hressir sál mína,
leiðir mig um rétta vegu fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal,
óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér,
sproti þinn og stafur hugga mig.
Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum,
þú smyr höfuð mitt með olíu,
bikar minn er barmafullur.
Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína,
og í húsi Drottins bý ég langa ævi.
23. Davíðssálmur

✟
Bæn
Á hendur fel þú honum,
sem himna stýrir borg,
það allt, er áttu’ í vonum,
og allt, er veldur sorg.
Hann bylgjur getur bundið
og bugað storma her,
hann fótstig getur fundið,
sem fær sé handa þér.

Ó, þú, minn faðir, þekkir
og það í miskunn sér,
sem hagsæld minni hnekkir,
og hvað mér gagnlegt er,
og ráð þitt hæsta hlýtur
að hafa framgang sinn,
því allt þér einum lýtur
og eﬂir vilja þinn.

Mín sál, því örugg sértu,
og set á Guð þitt traust.
Hann man þig, vís þess vertu,
og verndar efalaust.
Hann mun þig miskunn krýna.
Þú mæðist litla hríð.
Þér innan skamms mun skína
úr skýjum sólin blíð.
Björn Halldórsson

✟

Guðrún Jónsdóttir

Ritningarorð
Það aldin út er sprungið
og ilmar sólu mót,
sem fyrr var fagurt sungið
af fríðri Jesse rót.
Og blómstrið það á þrótt
að veita vor og yndi
um vetrar miðja nótt.
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Þú ljúfa liljurósin,
sem lífgar helið kalt
og kveikir kærleiksljósin
og krýnir líﬁð allt.
Ó, Guð og maður, greið
oss veg frá öllu illu
svo yﬁrvinnum deyð.
Matthías Jochumsson

Sálmaskrá
Guðspjall
Ó, þá náð að eiga Jesú
einkavin í hverri þraut.
Ó, þá heill að halla mega
höfði sínu’ í Drottins skaut.
Ó, það slys því hnossi’ að hafna,
hvílíkt fár á þinni braut,
ef þú blindur vilt ei varpa
von og sorg í Drottins skaut.

Faðir vor

Eigir þú við böl að búa,
bíðir freistni, sorg og þraut,
óttast ekki, bænin ber oss
beina leið í Drottins skaut.
Hver á betri hjálp í nauðum?
Hver á slíkan vin á braut,
hjartans vin, sem hjartað þekkir?
Höllum oss í Drottins skaut.

Ef vér berum harm í hjarta,
hryggilega dauðans þraut,
þá hvað helzt er Herrann Jesús
hjartans fró og líknar skaut.
Vilji bregðast vinir þínir,
verðirðu’ einn á kaldri braut,
ﬂýt þér þá að halla’ og hneigja
höfuð þreytt í Drottins skaut.
Matthías Jochumsson

Ég liﬁ' og ég veit, hve löng er mín bið,
ég liﬁ', unz mig faðirinn kallar,
ég liﬁ' og ég bíð, unz ég leysist í frið,
ég liﬁ sem farþegi sjóinn við,
unz heyri' eg, að Herrann mig kallar.
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Ég dey og ég veit, nær dauðann að ber,
ég dey, þegar komin er stundin,
ég dey þegar ábati dauðinn er mér,
ég dey, þegar lausnin mér hentust er
og eilífs lífs uppspretta' er fundin.
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Ég ferðast og veit, hvar mín för stefnir á,
ég fer til Guðs himnesku landa,
ég fer, unz ég verð mínum frelsara hjá
og framar ei skilnaðarsorgin má
né annað neitt ástvinum granda.
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Ég liﬁ nú þegar í Drottni í dag,
ég dey, svo að erﬁ ég líﬁð,
ég ferðast mót eilífum unaðarhag.
Hví er þá mín sál ei með gleðibrag?
Ég á þegar eilífa líﬁð.
Stefán Thorarensen / A.P. Berggreen

✟
Minningarorð
Blessuð sértu, sveitin mín,
sumar, vetur, ár og daga.
Engið, fjöllin, áin þín,
yndislega sveitin mín,
heilla mig og heim til sín
huga minn úr fjarlægð draga.
Blessuð sértu, sveitin mín,
sumar, vetur, ár og daga.
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✟

Faðir lífsins, faðir minn,
fel ég þér minn anda’ í hendur.
Foldin geymi fjötur sinn.
Faðir lífsins, Drottinn minn,
hjálpi mér í himin þinn
helgur máttur, veikum sendur.
Faðir lífsins, faðir minn,
fel ég þér minn anda’ í hendur.
Sigurður Jónsson

Moldun / Blessun
Son Guðs ertu með sanni,
sonur Guðs, Jesús minn,
son Guðs, syndugum manni
sonar arf skenktir þinn,
son Guðs einn eingetinn.
Syni Guðs syngi glaður
sérhver lifandi maður
heiður í hvert eitt sinn.
Hallgrímur Pétursson

✟

✟

Bæn
Friður, friður frelsarans,
ﬁnni leið til sérhvers manns.
Yﬁr höf og yﬁr lönd
almáttug nær drottins hönd.
Hans er líﬁð, hans er sól,
hann á okkar björtu jól.
:,:Börn við erum börnin smá,
börn, sem Drottinn vakir hjá. :,:

Eftirspil

Friður, friður fögur jól,
frelsarinn er vörn og skjól.
Verum örugg, verum trú,
verum glöð á jólum nú.
Veitum öðrum von og yl
vermum allt sem ﬁnnur til.
:,:Börn við erum börnin smá,
börn, sem Drottinn vakir hjá. :,:

Friður sé um fold og haf
friðarboðskap Jesús gaf.
Fátækur hann fæddur var,
faðir ljóssins þó hann var.
Ljóssins faðir, ljós þín skær
lýsi öllum nær og fjær.
:,:Börn við erum börnin smá,
börn, sem Drottinn vakir hjá. :,:

Ingólfur Jónsson frá Prestsbakka

Prestur: sr. Gunnlaugur Stefánsson
Organisti: Eyjólfur Ólafsson
Kirkjukór Heydala- og Stöðvarkirkna

Ástvinir þakka vináttu og hlýhug og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar
á Hótel Bláfelli að athöfn lokinni.
Héraðsprent
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Hefðbundin skrá er 4 blaðsíður. Á fyrstu
síðu er ljósmynd ásamt fæðingardegi,
dánardegi, útfarardegi og staðsetningu.
Á næstu síðum kemur dagskrá útfarar og
neðst á baksíðunni eru svo upplýsingar um
prest, kór, einsöngvara og þessháttar auk
þess sem þar eru birtar þakkir frá aðstandendum og tilkynning um erfidrykkju.
Hér til hliðar gefur að líta dæmi um
uppbyggingu á sálmaskrá.

Svartir rammar

Hefðbundin 4 blaðsíðu sálmaskrá, prentuð í
svart/hvítu. Hér eru sýndar tvær mismunandi
útfærslur af mynd.
Verð kr. 32.605.- fyrir allt að 250 stk.
8 síður verð kr. 54.395.- fyrir allt að 250 stk.
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Nr 1 - Svart/hvít m/ferkantaðri mynd

Nr 2 - Svart/hvít m/deyfðri mynd

Hér eru allar blaðsíður svart/hvítar og myndin
ferköntuð í ramma með skugga.

Hér eru allar blaðsíður svart/hvítar og myndin deyfð
út í sporöskjulaga form.
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Gylltir rammar

Hefðbundin 4 blaðsíðu sálmaskrá, prentuð í svart/hvítu
með grönnum gylltum ramma og gylltum krossi. Hér
eru sýndar tvær mismunandi útfærslur af mynd.
Verð kr. 41.301.- fyrir allt að 250 stk.
8 síður verð kr. 62.865.- fyrir allt að 250 stk.
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Nr 3 - Svart/gyllt m/ferkantaðri mynd

Nr 4 - Svart/gyllt m/deyfðri mynd

Hér eru allar blaðsíður svart/hvítar með gylltum
ramma og gylltum krossi og myndin ferköntuð í
ramma með skugga.

Hér eru allar blaðsíður svart/hvítar með gylltum
ramma og gylltum krossi og myndin deyfð út í
sporöskjulaga form.
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Breiðir gylltir rammar

Hefðbundin 4 blaðsíðu sálmaskrá, prentuð í svart/hvítu
með breiðum gylltum ramma og gylltum krossi.
Hér eru sýndar tvær mismunandi útfærslur af mynd.
Verð kr. 42.387.- fyrir allt að 250 stk.
8 síður verð kr. 64.735.- fyrir allt að 250 stk.
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Nr 5 - Svart/gyllt m/breiðum ramma

Nr 6 - Svart/gyllt m/breiðum ramma

Hér eru allar blaðsíður svart/hvítar með breiðum
gylltum ramma. Myndin er ferköntuð í ramma með
skugga.

Hér eru allar blaðsíður svart/hvítar með breiðum
gylltum ramma og myndin deyfð út í sporöskjulaga
form.

6

Litprentun

Hefðbundin 4 blaðsíðu sálmaskrá, prentuð í lit.
Ramminn er hafður í lit sem passar vel við myndina.
Hér eru sýndar tvær mismunandi útfærslur af mynd.
Verð kr. 49.994.- fyrir allt að 250 stk.
Verð kr. 53.255.- fyrir 300 stk.
Verð kr. 60.500.- fyrir 450 stk.
8 síður verð kr. 75.900.- fyrir allt að 250 stk.
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Nr 7 - Litprentun m/ferkantaðri mynd

Nr 8 - Litprentun m/deyfðri mynd

Hér eru allar blaðsíður með lituðum ramma í stíl við
myndina sem er ferköntuð í ramma með skugga.

Hér eru allar blaðsíður með lituðum ramma í stíl við
myndina og myndin deyfð út í sporöskjulaga form.
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Stór mynd

Hefðbundin 4 blaðsíðu sálmaskrá. Hér er myndin höfð stór
og látin ná út í rammann. Prentuð í svart/hvítu eða með
grönnum gylltum ramma.
Verð kr. 32.605.- fyrir allt að 250 stk. svart/hvítt
Verð kr. 41.387.- fyrir allt að 250 stk. m/gylltum ramma
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Nr 9 - Svart/hvítt m/stórri mynd

Nr 10 - Svart/gyllt m/stórri mynd

Hér eru allar blaðsíður svart/hvítar með grönnum
svörtum ramma og myndin látin ná út í rammann.

Hér eru allar blaðsíður svart/hvítar með grönnum
gylltum ramma og myndin látin ná út í rammann.
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Stór mynd

Hefðbundin 4 bls. sálmaskrá. Hér er myndin höfð stór og
látin ná út í rammann. Prentuð í svart/hvítu með breiðum
gylltum ramma eða í lit.
Verð kr. 42.387.- fyrir allt að 250 stk. m/gylltum ramma
Verð kr. 49.994.- fyrir allt að 250 stk. í lit
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Nr 11 - Svart/gyllt m/stórri mynd

Nr 12 - Litprentun m/stórri mynd

Hér eru allar blaðsíður svart/gylltar með breiðum
gylltum ramma og myndin látin ná út í rammann.

Hér eru allar blaðsíður með breiðum ramma í lit sem
passar við myndina. Myndin nær út í rammann.
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Þríbrots sálmaskrá
Moldun

or

an mín,
ín,
ljótt
miðja nótt.

er

Eftirspil
Largo - Händel

þá
á.

ngi T.

Þríbrots síðuform hentar vel þegar efni í
sálmaskrá er í meira lagi eða þegar nokkrar
myndir eru settar í skrána. Uppröðun
á efni er á sama hátt og í hefðbundinni
fj ö gurra síðna skrá, en með þríbroti fást
sex síður, þrjár á hvorri hlið.

Moldun

Ég lifi’ í Jesú nafni,
Bæn - Faðir vor
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: Verndi þig englar, elskan mín,
Kom þú sæll, þá þú vilt. þá augun fögru lykjast þín,
líði þeir kringum hvílu hljótt
Hallgrímur Pétursson
á hvítum vængjum um miðja nótt.

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

Nei, nei það varla óhætt er
englum að trúa fyrir þér,
engill ert þú og englum þá
of vel kann þig að lítast á.

Eftirspil
Largo - Händel

Steingrímur Thorsteinsson - Ingi T.

Blessun
Prestur: Sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson
Organisti: Ingimar Pálsson
Kór Norðfjarðarkirkju

veit, minn ljúfur lifir
snarinn himnum á,
nn ræður öllu yfir,
n heitir Jesús sá,
arinn dauðans sanni
fur á krossi dó
mér svo aumum manni
ft líf víst til bjó.

Prestur: Sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson
Organisti: Ingimar Pálsson
Kór Norðfjarðarkirkju

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.

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

Hallgrímur Pétursson
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Hallgrímur Pétursson

Útför frá Heydalakirkju,
Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og hlýju og bjóða
laugardaginn 15. desember 2007, kl. 14:00

Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og hlýju og bjóða
viðstöddum að þiggja kaffiveitingar í Egilsbúð að athöfn lokinni.

viðstöddum að þiggja kaffiveitingar í Egilsbúð að athöfn lokinni.

Héraðsprent

Útför frá Heydalakirkju,
laugardaginn 15. desember 2007, kl. 14:00

Héraðsprent

Þríbrots skrá er hægt að fá í sömu
útfærslum og hefðbundna skrá, þ.e.a.s.
svart/hvíta prentun, gyllta ramma eða
litprentun.
Hér til hliðar gefur að líta dæmi um
uppbyggingu á þríbrots sálmaskrá.

Verð
Moldun

Bæn - Faðir vor

Verndi þig englar, elskan mín,
þá augun fögru lykjast þín,
líði þeir kringum hvílu hljótt
á hvítum vængjum um miðja nótt.
Nei, nei það varla óhætt er
englum að trúa fyrir þér,
engill ert þú og englum þá
of vel kann þig að lítast á.

Þríbrots sálmaskrá, prentuð í svart/hvítu.
Verð kr. 34.780.- fyrir allt að 250 stk.

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

Þríbrots sálmaskrá, prentuð í svart/hvítu
með gylltum ramma og gylltum krossi.
Verð kr. 43.474.- fyrir allt að 250 stk.

Eftirspil
Largo - Händel

Steingrímur Thorsteinsson - Ingi T.

Blessun
Prestur: Sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson
Organisti: Ingimar Pálsson
Kór Norðfjarðarkirkju

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.

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

Guðrún Jónsdóttir
Fædd 28. júlí 1927
Dáin 7. desember 2007

Hallgrímur Pétursson

Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og hlýju og bjóða
viðstöddum að þiggja kaffiveitingar í Egilsbúð að athöfn lokinni.

Útför frá Heydalakirkju,
laugardaginn 15. desember 2007, kl. 14:00

Þríbrots sálmaskrá, prentuð í svart/hvítu
með breiðum gylltum ramma
og gylltum krossi.
Verð kr. 44.560.- fyrir allt að 250 stk.
Þríbrots sálmaskrá, prentuð í lit.
Ramminn er hafður í lit sem passar
við myndina.
Verð kr. 49.995.- fyrir allt að 250 stk.

Héraðsprent
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Móðir okkar

Guðrún Jónsdóttir
Guðrúnarstöðum, Fljótsdalshéraði

andaðist á Sjúkrahúsinu á Egilsstöðum
sunnudaginn 7. desember.
Útförin fer fram frá Heydalakirkju,
laugard. 15. desember kl. 14.

Dánartilkynning
Hér til hliðar er dæmi um
dánartilkynningu til birtingar í blaði.
Héraðsprent gefur út Dagskrána á Austurlandi og býður upp á slíka birtingu.
Stærð er 2 dálkar og 7 cm hæð.
Verð kr. 15.116.-

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Gunnarsson

Þakkarávarp
Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför móður okkar, tengdamóður og ömmu

Guðrúnar Jónsdóttur
Guðrúnarstöðum Fljótsdalshéraði.

Hér til hliðar er dæmi um þakkarávarp
til birtingar í blaði. Héraðsprent gefur út
Dagskrána á Austurlandi og býður upp á
slíka birtingu.
Stærð er 2 dálkar og 7 cm hæð.
Verð kr. 15.116.-

Hjartans þakkir færum við starfsfólki sjúkrahússins á Egilsstöðum fyrir góða umönnun.
Guðrún Gunnarsdóttir
Gunnar Gunnarsson
Guðrún Gunnarsdóttir
Gunnar Gunnarsson
Guðrún Gunnarsdóttir
Gunnar Gunnarsson
Guðrún Gunnarsdóttir
Gunnar Gunnarsson
og fjölskyldur.
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Við sjáum einnig um að senda myndir sem
nota á í sálmaskrár í t.d. Morgunblaðið
vegna minningargreina, dánartilkynninga
eða þakkarávarpa sé þess óskað.

Miðvangi 1, 700 Egilsstaðir
Sími 471 1449
print@heradsprent.is
www.heradsprent.is

