
Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2018 

 

Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Ássókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

 
Helgihald var með hefðbundnum hætti sl. ár. Messað á Ási og í Kirkjuselinu, um 10 skipti á ári þar með 

talin aðventukvöld og helgistund á aðfangadag. 

 

Kórastarf:  

 Áskirkjukór æfir allt árið og er öflugur kór, stór þátttakandi í safnaðarstarfinu.  

 

Barna- og æskulýðsstarf: 
 

Starf fyrir 6-9 ára á haust- og vorönn. Einnig TTT hópur sem hittist nokkur skipti fyrir jól og aftur í eftir 

páska. Samtals um 20 börn í þessu starfi þegar mest var. 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi:  

Sóknarnefndarfólk, organisti, meðhjálpari, kirkjuvörður, ræstitæknir í Kirkjuseli.  

 

 

Annað, en hefðbundið helgihald (s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

 

Stuðningshópur fyrir foreldra sem hafa misst barn. Samveran Sorgin og jólin í upphafi aðventu. Sköffuð 

aðstaða í Kirkjuseli fyrir stuðningsviðtöl og sáluhjálp af ýmsum toga, mikið notað. 

 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

 

 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):   
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Girðing sett umhverfis kirkjugarð í Fellabæ. Unnið að framræsingu í kirkjugarði upp á Ási.  

 

 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Margrét Björk Sigurjónsdóttir  Sunnufell 8 8992476 sunnufell8åtsimnet.is 

________________________________________________________ 

 

Vigfús Hjörtur Jónsson Háafelli 2 8606828_haafell2atsimnet.is 

________________________________________________________ 

 

Ásgerður Felixdóttir Rauðalæk 8680822 raudilaekuratsimnet.is 

_________________________________________________________ 

 

Kristján Guðþórsson Ásbrún1 8954725 teeiniratsimnet.is 

___________________________________________________________ 

 

Helgi Hjálmar Bragason Setbergi 8935239 

___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
  

 



Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2018 

 

Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Bakkagerðissókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

Kvöldmessa fyrsta miðvikudag í ágúst hefur mælst vel fyrir sem og messa á nýjársdag.  Hér 

á Borgarfirði er áralöng hefð fyrir því að konur bjóða til kaffisamsætir í Vinaminni á 

nýjársdag.  Því hentar það vel að messað sé í Bakkagerðiskirkju kl: 14.  

 

Kórastarf: 

Hópur kvenna (Bakkasystur) annast sögn við athafnir undir stjórn Jóns Ólafs Sigurðssonar. 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Sóknarprestur annast samverustund 2X í mánuði ef færð og veður leyfa. 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Organisti Jón Ólafur Sigurðsson 

Meðhjálpari Kristjana Björnsdóttir 

Hringjari Helga Björg Eiríksdóttir 

Umsjón með hljóðkerfi Þröstur Fannar Árnason 

Umsjón kirkjugarðs Björn Aðalsteinsson 

Meðhjálpari annast umsjón og þrif í kirkju og safnaðarheimili. 

Störfin eru ólaunuð nema starf organista. 

 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

Kirkjan var lánuð til tónleikahalds. 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

 

Frú Agnes Sigurðardóttir víseteraði Bakkagerðissókn á árinu. 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

Keypt orgel samkvæmt ósk og ráðleggingjum organista.  Sótt um styrk í jöfnunarsjóð sem 

synjaði þeirri málaleitan þó hér telji menn það grundvallar atriði að hafa brúklegt hljóðfæri 

í kirkjunni. Fjárhafur kirkjunnar er afar þröngur þó ekki hafi verið stofnað til skulda sem 

fljótt á litil virðist forsenda fyrir því að hljóta náð fyrir augum Jöfnunarsjóðs. 

Keyptur nýr fáni. 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    

 

Þjónustuhús og sáluhlið málað. 
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Kristjana Björnsdóttir  Bakkavegi 1 4729914 kristbj.skima@simnet.is 

 

Björn Aðalsteinsson Heiðmörk 4729972  bjossialla@simnet.is 

 

Þorsteinn Kristjánsson Jökulsá 4729906 jokulsa@simnet.is 
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: _Djúpavogssókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram):já  

 

 

Kórastarf: Þar sem enginn organisti er starfandi hefur ekki verið hægt að hafa vikulegar  æftingar en  æft 

fyrir helgihald og kirkjulegar athafnir þá hefur Guðlaug Hestnes komið frá Höfn  og æft kórinn og spilað 

undir í messum. Þá spilað Kristján Ingimarsson  á sjómannadaginn og við aftansöng á aðfangadagskvöld  

 

Barna- og æskulýðsstarf: Með svipuðu sniði og verið hefur undanfarin ár.   

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: Meðhjálpari og hringjari auk organista sem hefur komið frá Hornafirði,.   

 

 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf): Tónleikar með ýmsum flytjendum á 

síðstliðnu ári auk lokatónleika á Hammondhátíðinni.  Fyrirlesturinn Edrúlífið í tengslum við 

Hammondhátíð.  Skólaslit og upplestrarkeppni Djúpavogsskóla fer einnig fram í kirkjunni.   

 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

Biskup Íslands og prófastur Austurlands komu í vísitasíu um miðjan mars á þessu ári. 

 

 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs): Nei það hefur 

ekki verið neitt viðhald á kirkjuhúsinu en stendur til að mála hana á þessu ári.Sem er orðið mjög 

nauðsynleg að framkvæma  

 

 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: Ekkert nýtt bæst við  

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):     Engar nýjar framkvæmdir  
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Ásdís Þórðardóttir          Borgarlandi 10          478-8919  asdisth@eldhorn.is   

Kristrún Björg Gunnarsdóttir      Markarlandi  13     478-8879    kristrun@djupivogur.is    

Sóley Dögg Birgisdóttir   Hömrum 12   551-1032   soley@djupivogur.is  

________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
  

 

mailto:asdisth@eldhorn.is
mailto:kristrun@djupivogur.is
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Egilsstaðasókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

Guðsþjónustur 31 á árinu 2017 í kirkjunni + átta á Hjh. Dyngju 

„Bleik messa“ er vel heppnuð nýbreytni í október o.fl. 

Biskup Íslands vísiteraði sóknina og predikaði við „Konudagsmessu“ í febrúar. 
 

Kórastarf:  Fjórir kórar æfa vikulega í kirkjunni yfir veturinn, þ.e. Kór Egilsstaðakirkju, 

Kammerkór kirkjunnar, Barnakór kirkjunnar og Stúlknakórinn Liljurnar (Liljurnar eru 

samstarf kirkju, tónlistarskóla og menntaskóla). Tveir aðrir kórar á staðnum (karlakórinn 

Drífandi og kvennakórinn Héraðsdætur) nota kirkjuna til tónleikahalds og æfinga í tengslum 

við það. 

 

Tónleikar: Kirkjan er vinsæl til tónleikahalds og hljómburður er rómaður. Kórar kirkjunnar 

halda vor- og jólatónleika, organisti kirkjunnar skipuleggur 3-4 tónlistarstundir þar á sumri 

og tónlistarskólinn notar kirkjuna í vaxandi mæli. Auk þess sækjast ýmsir flytjendur innan 

sem utan svæðis eftir að halda tónleika í Egilsstaðakirkju.  

 

Barna- og æskulýðsstarf: Sunnudagaskóli, Stjörnustund (6-9 ára), Bíbí-æskulýðsfélag og 

Foreldramorgnar vikulega yfir veturinn. Nýbreytni: TTT-Listasmiðja haustið 2017, sem átta 

börn tóku þátt í. 

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Prestar Egilsstaðaprestakalls. 

Sunnudagaskóli: Aðalheiður Ósk Kristjánsdóttir, Guðný H. Jónsdóttir, Elísa Petra 

Benjamínsd. Bohn og Katrín Reynisdóttir. 

Stjörnustund: Ásmundur Máni Þorsteinsson, Sesselía Sól Dagsdóttir og Sunneva Una 

Pálsdóttir. 

Æskulýðsstarf: Ásmundur Máni Þorsteinsson og Sylvía Ösp Jónsdóttir. 

Messuþjónar: Aðalheiður Ósk Kristjánsdóttir, Gísli Þór Pétursson, Jón G. Axelsson, Jóna 

Óskarsdóttir, Ragnheiður Ragnarsdóttir, Sigurlaug Gunnarsdóttir o.fl. 

Kyrrðarbæn: Dagmar Ósk Atladóttir. 

Organisti: Torvald Gjerde. 

Liljurnar, kórstjórn/ undirleikur: Margrét Lára Þórarinsdóttir/ Tryggvi Hermannsson. 

Meðhjálpari: Ásta Sigfúsdóttir/ Kjartan Reynisson. 

Hringjari: Hermann Eiríksson. 

Umsjón með safnaðarheimili: Ingibjörg Snorradóttir. 

Ræsting í kirkju: Teresa Goralczyk 

 

 
Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  
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Kyrrðarbænarstarf yfir veturinn. Biblíuleshópur starfar í rispum. Hádegisbæn þriðjudaga 

kl. 12 árið um kring. Messuhópur aðstoðar við helgihald og hittist í vikunni fyrir flestar 

messur yfir veturinn. Árleg minningarstund á alþjóðlegum forvarnadegi sjálfsvíga 10. 

september. Jólaheimsóknir úr leikskólunum og yngri bekkjum Egilsstaðaskóla. Samkoma 

á vegum gesta úr færeyskum biblíuskóla í apríl.  

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

Umfangsmiklu viðhaldsstarfi við safnaðarheimili var lokið á árinu.  Unnið er að viðhaldi á 

kirkju sem felst í lagfæringu á  gluggum,  gleri  viðhaldi á þaki, og hefur sú fjárþörf verið 

kynnt fyrir fulltrúum kirkjuráðs. Vinna við þetta er hafin og ráðist hefur verið á verstu 

hlutina og nú hefur verið framkvæmt fyrir um það bil 5 milljónir.  Smíði á palli  í kirkjuturni 

við kirkjuklukkur vegna viðhalds og eftirlits á þeim er lokið. Settur hefur verið upp 

myndavélabúnaður til að senda út athafnir amk yfir í safnaðarheimili og víðar ef þurfa þykir. 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

 

 

Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):  Girðing kringum garð hefur verið 

lagfærð en ljóst að girðingin þarfnast endurnýjunar sem fyrst.  

 
 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 
Alfreð Steinar Rafnsson  4711298 alfred.steinar[hjá]gmail.com 

Auður Anna Ingólfsdóttir varaformaður  audur[hjá]icehotels.is 

Ágúst Arnórsson gjaldkeri 5542251 gustia[hjá]simnet.is 

Ástríður Kristinsdóttir varamaður 4711366 addykrist[hjá]gmail.com 

Gísli Þ Pétursson varamaður, safnaðarfulltrúi 4711598 artrod1[hjá]internet.is 

Guðlaug Ólafsdóttir varamaður 4711488 solvellir10[hjá]simnet.is 

Guðrún Helga Elvarsdóttir varamaður 5577611 gudrun[hjá]hotmail.com 

Hulda Sigurdís Þráinsdóttir ritari 4782371 hulda[hjá]me.is 

Jónas Jóhannsson formaður 4711465 jonas.thor[hjá]simnet.is 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Eiðasókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

Ekkert umfram hefðbundið helgihald 

Kórastarf: 

 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Eiðakirkja hefur ekki með hendi neitt barna- og æskulýðsstarf, en Kirkjumiðstöðin við Eiðavatn nýtir 

kirkjuna eftir hentugleikum 

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Eiðakirkja hefur ekkert starfsfólk, annað en organistann Jón Ólaf Sigurðsson, sem annast starfið í 

verktöku. 

 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili: 

Málaðir voru gluggar í kirkjunni að innan, ásamt gluggaföldum, en nýir gluggar af upprunalegri gerð 

voru settir í kirkjuna árið 2016,  

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins:   

Nei, engir munir voru keyptir til kirkjunnar árið 2017. 

 
Kirkjugarður/ar: 

Framkvæmdir við kirkjugarðinn, utan hefðbundinn grasslátt og umhirðu voru engar á árinu 2017. 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 
Ágústína Konráðsdóttir  Hjartarstöðum   471 3831 hjartast@simnet.is 

Heiður Ósk Helgadóttir  Tókastöðum II   471 3898 heiduroh@gmail.com 

Þórhallur Pálsson   Eiðavöllum 2,    471 2490 strympa@strympa.is 
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Eskifjarðarsókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

Helgihaldið gekk vel 

 

Kórastarf: 

Það er kirkjukór og það er barnakór starfandi þjálfaður af sóknarpresti. Karlakór hefur 

annast söng við útfarir. 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Hefur gengið mjög vel. Sunnudagaskólastarf og fermingarbörnin þar einkar hjálpsöm. TTT-

starf og Æskulýðsfélag með reglulega fundi. 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

 

prestur, organisti, húsvörður og meðhjálpari 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

Mikið tónlistarlíf er í húsinu og starfandi Tónlistarmiðstöð Austurlands. Forstöðumaður er 

Kristín Arna Sigurðardóttir. 12 sporastarf var í kirkjunni allt síðasta ár og frá og með 

síðasta hausti í 11 sinn.  

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

Nei! 

 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

Ekkert! 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

Gísli M. Auðbergsson  Strandgötu 35   860-1616        gisli@rettvisi.is 

Sólveig Kristmannsdóttir Hlíðarendavegi 7                    476-1129 arnihe@simnet.is 

Magni Þór Harðarson          Árdal 5   866-5716 magni.hardarson@simnet.is 

Georg Halldórsson  Steinholtsvegi 11  476-1269 geofri@simnet.is 

Gísli Benediktsson  Strandgötu 21b  476-1279 gisliben@simnet.is 

Hallgrímur Túleníus      476-1258 Halli.tulenius@gmail.com 
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Heydalasókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

 

Kórastarf: Kór Heydala og Stöðvarfjarðarkirkju sem er mjög góður. 

 

Barna- og æskulýðsstarf: Er í höndum sóknarprests. 

 

Starfsfólk í kirkjustarfi: Við erum tvær í meðhjálparastarfi, umsjón kirkju og kirkjugarðs. 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

 

Einarsvaka hefur verið haldin á ári hverju í níu ár. Þar er séra Einars Sigurðssonar prests í 

Eydölum minnst í tali og söng. 

 

Nú í mars síðastliðnum kom séra Agnes M. Sigurðardóttir biskup í vísitasíu. Hún messaði og 

kirkjukór söng. Eftir messu var boðið í kaffi í Hótel Staðarborg 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):   

Skipt um ljóskastara.  

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn     Heimilisfang  Sími  Netfang 

 

Svandís Ósk Ingólfsdóttir         Sæbergi 16  475 6637 svandis.ing@gmail.com 

Unnur Björgvinsdóttir  Sæbergi 13  475 6637 unnurbgud@simnet.is 

Jóhanna Guðnadóttir  Sólbakka 2  475 6667 

Hermann Arnþórsson  Ásvegi 2  475 6618 

Ingibjörg Hulda Jónsd.  Sólvöllum 4  475 6755 
  

 



Góðan daginn,  hér koma helstu fréttir frá Hjaltastaðarsókn 2017.. 

 

Ekki hefur verið miklu áorkað hjá okkur þetta síðast liðna ár.. 

Málararnir mættu ekki til að eyða peningunum sem Jöfnunnarsjóður var búinn  

að úthluta okkur, en eftir er að mála inni í kirkjunni glugga og klára pílora kringum  

altari.Raki hefur komið í glugga á norðurhlið kirkjunnar sem tvisvar áður er búið að 

reyna að laga..Skoða þarf þetta í sumar búin að segja frá þessu við Snorra 

Guðvarðsson sem málaði gluggana og lagfærði þá..  Einnig veit smiðurinn Kristján 

í Eini ehf um þetta, hann kom líka að því á sínum tíma að lagfæra gluggagrindurnar.. 

Ekki tókst að klára hleðsluna við suðurvegg kirkjugarðsins sem byrjað var á 

haustið 2016 af Helga Sigurðssyni og hans mönnum. Vildi hann láta hleðsluna 

standa yfir veturinn og svo áttum við að sjá um restina EN eitthvað klikkaði.. 

Messað á Skírdagskvöld,sá séra Sigríður Rún sá um stundina og Suncana Slamning sá 

um tónlistina með sínu aðstoðarfólki.Eftir messuna breyttum við kirkjunni í 

kaffihús, drukkum kaffi með konfekti allir gáfu sér tíma til að spjalla smá stund 

með kaffibollann og konfektmolana.. 

Aðalsafnaðarfundur sumardaginn fyrsta, 20. apríl. 

Minnihlutakostning Sigmundur Ekru gaf ekki kost á sér áfram í hans stað kom  

Aðalbjörg Sigurðard.Kóreksst.Soffía Unaósi flutti úr sókninni í hennar stað kom 

Kristjana Júníusd. Ekru, sem varamaður og síðan kom Þórunn Benediktsd.  

Rauðholti varamaður  Kristjönu.  

Þótt ekki tækist að klára suðurvegg kirkjugarðsins var styrkurinn frá Kirkjugarða- 

ráði færður á okkur fyrir áramót, svo nú stendur upp á okkur að bretta upp ermar 

og klára þetta í sumar.. 

Vegna ýmasa óviðráðanlegra aðstæðna hefur  starfandi sóknarnefnd ekki  

skipt með sér verkum, nema formaðurinn  Hildigunnur Sigþórsd. starfar eins og 

hún hefur gert. 

Bréf eru að berast mest með tölvupósti, núna í auknum mæli,Spurt er? hvort ekki 

þurfi að geyma þau einhversstaðar annarsstaðar en í tölvu viðkomandi formanns??? 

Spurði Biskupinn séra Agnesi um  þegar hún vísiteraði í fyrravetur,hvort þyrfti að  

geyma skjöl sóknanna og hvar?? gat hún ekki svarað með vissu, hvort og hvar.. 

Einnig hefur ekkert komið frá Biskupsstofu um að búið sé að færa í bækur, 

vísitasíuferð biskups, því var lofað að við fengjum afrit til aflestrar til að fara yfir hvort 

rétt sé eftir haft. Send var inn leiðrétting frá gamalli vísitasíu,ekkert heyrst hvort 

það hafi verið gert.. 

Kannski á þetta ekki erindi  hér, En læt það samt fara.. 

20.agúst kom biskupinn og messaði í Hjaltastaðarkirkju,séra Sigríður Rún og 

séra Jóhanna fyrrverandi sóknarprestur,önnuðustu stundina með biskupnum. 

Gagnrýndi ég heimsókn vísitasiuferð í fyrravetur, svo ekki hefur verið þorað 

annað en lækka í mér..Takk fyrir að hlusta.. 

Kirkjugestum boðið upp á kaffi eftir messuna,sá Kvenfélagið Björk um það.. 

Aðventusamveran í Hjaltastaðarkirkju í þetta skiptið,í samvinnu með Eiðasókn 

eins og verið hefur..Kökur og kakó/súkkulaði í Hjaltalundi eftir stundina.. 

Messa annan jóladag, séra Þorgeir sá um hana,og Sigríður Laufey Siurjónsd, 

um tónlistina með sínu aðstoðarfólki.. 



Kirkjugarðurinn hirtur og sleginn af Sigþóri Heiðari eins og undan farinn ár, 

af einskærri natni,eins og honum einum var lagið.. 

Nú verður hans handtökum við hirðingu garðsins ekki notið oftar,.. 

Hann lést  29.desember 2017,   

og var jarðsettur í Hjaltastaðarkirkjugarði, 27.janúar 2018 

 

Blessuð sé minning Sigórs Heiðars Ingvasonar. 

 

 

  Í  sóknarnefnd eru;; 

Hildigunnur Sigþórsd, formaður,sími 4713034--8447768 

Aðalbjörg Sigurðard.                       4711116--8606839 

Kristjana Júníusd.                           4713054--8680957 

 

 

kirkjugarðsstjórn sú sama og sóknarnefnd.. 

 

kirkjuvörður,meðhjálpari, Hildigunnur Sigþórsd. 

 

Varastjórn í sóknarnefnd;; 

 

Guðmundur K. Sigurðsson simi 4713055 

Linda Steingrímsdóttir       sími 4713015--8954715 

Þórunn Benediktsdóttir    sími  4713120--8663088    

 

Langar að biðja þig um að leiðrétta stafsettninguna hjá mér ef þarf 

 

   Bestu kveðjur,  Hildigunnur Sigþórsd. 

 

 

p.s. Biskups-og kirkjugestakaffið var að sjálfsögðu í Hjaltalundi,viltu bæta því inní 

fyrir mig ekki nógu flink við tölvuna..  kveðja.. 
 

Hildigunnur Sigþórsdóttir 



Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2018 

 

Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Hofssókn Álftafirði___________________________ sókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

 

 

Kórastarf: Ekkert kórastarf. Félagar úr Kirkjukór Djúpavogs aðstoða ef þarf 

 

Barna- og æskulýðsstarf:Ekkert, en barnastarf í Djúpavogskirkju. 

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi:Sóknarnefndarformaður  

 

 

Annað, en hefðbundið helgihald Messa um jólaleyti. Útimessa að sumri í Malvíkurhöfða  

 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað):Biskup 

Íslands kom í visitasíu til okkar á þessum vetri. 

 

 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  Miklar 

endurbætur standa nú yfir á Hofskirkju og eru búnar að vara síðustu tvö ár. Ný klæðning á þaki og 

veggjum að utan ,nýr kirkjuturn, nýir gluggar. Eftir er að endurnýuja klæðningu að innan , mála , smíða 

aðstöðu fyrir salerni og geymslu . Einnig þarf að lagfæra stétt við kirkju og ýmislegt annað smálegt. 

Eitthvað verður haldið áfram á komandi sumri eftir því sem efni og ástæður leyfa.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins:Ekki er áætlað að kaupa nýja muni enda kirkjan 

sæmilega búin gripum  

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):Kirkjugarður í ágætu ásigkomulagi , utan 

smávegis lagfæringar við hreinsun og endurnýjun á stétt viðkirkjuna.     



Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2018 

 
 

 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

_Þórunnborg Jónsdóttir  Bragðavellir                8689925          thorunnborg@djupivogur.is  

 

Haukur Elisson Starmýri                                  8446831 

___________________________________________________________ 

Stefanía Hannesdóttir Starmýri                         8934605 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
  

 



Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2018 

 

Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: _Hofssókn Vopnafirði 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

 

 

 

Kórastarf: samstarf kórs Hofs- og Vopnafjarðarkirkna. 

 

Barna- og æskulýðsstarf: Samstarf við Vopnafjarðarsókn 

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: Kór  Hofssóknar, Haraldur Jónsson meðhjálpari, Haukur Georgsson hringjari. 

 

 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

passíusálmalestur á föstudaginn langa.  

 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

 

 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

Unnið að undirbúningi á Safnaðarstofu sem mun verða byrjað á í sumar. Allar teikningar og leyfi komin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing): Lagfært hlið(steypan), málað.   
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Sigríður Bragadóttir      Síreksstöðum           4731458  siggaogdori@simnet.is 

 

Pétur V Jónsson  Teigi     4731463    51teigur@gmail.com 

 

Fjóla Valsdóttir        Torfastöðum    8931561       dekri@simnet.is 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
  

 

mailto:51teigur@gmail.com


Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2018 

 

Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Hofteigssókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

 

Guðsþjónusta í ágúst 2017 og hátíðarguðsþjónusta á annan dag jóla 2017. 

Ein hjónavígsla í kirkju. 

Kórastarf: 

 

Barna- og æskulýðsstarf: 

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

 

 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    

 

 

 

 

 



Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2018 

 
Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Brynhildur Einarsdóttir, Smáragrund,   8682215  binnae@simnet.is 

 

Guðrún Agnarsdóttir, Hofteigi,   4711054  hofteig@simnet.is 

 

Guðmundur Ólason, Hrólfsstöðum,  8951677 

 

Sólrún Hauksdóttir, Merki,   4711084  merki2@centrum.is 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
  

 

mailto:binnae@simnet.is
mailto:hofteig@simnet.is


Skýrsla frá sóknarnefnd Kirkjubæjarkirkju fyrir árið 2017 

Sóknarprestur: Sr.Þorgeir Arason  thorgeir.arason@kirkjan.is  

Meðhjálpari : Gunnar A. Guttormsson Litla Bakka, sími 471-3050, gsm 862-2656, litlibakki@emax.is 

Kirkjuvörður og safnaðarfulltrúi: Svandís Skúladóttir Litla Bakka, sími 471-3050, gsm 846-8923 

litlibakki@emax.is 

Organisti:  Jón Ólafur Sigurðsson hefur spilað við athafnir í kirkjunni, Kirkjukór er starfræktur í 

samstarfi við Sleðbrjótssókn. 

Sóknarnefnd skipa: 

Anna Bragadóttir Flúðum, formaður 

Svandís Skúladóttir Litla Bakka, gjaldkeri 

Ásmundur Þórarinsson Heykollsstöðum, ritari 

Í Kirkjubæjarsókn hefur helgihald verið með hefðbundnum hætti. Messað var 3 sinnum á árinu þar af 

ein útimessa við Geirsstaðakirkju, auk þess var ein hjónavígsla og ein skírn.  Síðsumarmessa var að 

venju og kaffihlaðborð kvenfélags Hróarstungu í Tungubúð eftir messu. Góð mæting er árlega bæði í 

messuna og kaffið.  Allur ágóði af kaffisölunni rennur til góðgerðarmála.   

Kirkjugarður var sleginn og snyrtur að vanda.  Ásmundur Þórarinsson tók að sér að slá og snyrta 

garðinn sumarið 2017. Sumarvinnuflokkur Landsvirkjunar aðstoðaði við verkið. Garðurinn var sleginn 

5 sinnum sumarið 2017. 

Framkvæmdir:  Girðing kirkjugarðs var endurnýjuð haustið 2017 (tvær hliðar). Fyrirhugað er að 

endurnýja hinar tvær hliðarnar. Búið er að kaupa efni til endurbótanna. Ásmundur Þórarinsson vann 

verkið.  Predikunarstól og altari kirkjunnar á að færa í upprunalegt horf. Snorri og Kristjana komu á 

haustdögum og hreinsuðu gömlu málninguna af predikunarstól og altari og grunnmáluðu altarið. 

Hálfnað verk þá hafið er. 

Safnaðarheimilið Tungubúð:  Góð aðstaða er  í Tungubúð til veisluhalda á eftir kirkjulegum 

athöfnum.  Ljósleiðaratenging er komin í Tungubúð. 

Fyrir hönd sóknarnefndar Anna H. Bragadóttir.  

mailto:thorgeir.arason@kirkjan.is
mailto:litlibakki@emax.is
mailto:litlibakki@emax.is


Héraðsnefndarfundur 2018 

Ársskýrsla Kolfreyjustaðarprestakalls 

 Síðasta ár í sókninni var með nokkuð hefðbundnum hætti varðandi allt 

safnaðarstarfið. 

Prestur ásamt tónlistar-  og kórfólki bryddaði þó upp á nokkrum nýungum.  Má þar 

nefna „tema“ messur, svo sem „Englamessu“, með sérstakri áherslu og fræðslu um 

engla í Ritningunni, „Maríumessu“, með áherslu á sögu Maríu meyjar, 

„Valentínusarmessa“ með sérstakri áherslu á Ljóðaljóðin og ástina, „Hallgríms 

Péturssonar messa“ á Dögum myrkurs í Kolfreyjustaðarkirkju.  Einnig má nefna að 

prestur ásamt kórfólki brá sér suður s.l. vor og tók þátt í „Fáskrúðsfirðingamessu“ 

´´i Breiðholtskirkju, sem er árlegur viðburður burtfluttra Fáskrúðsfirðinga.  Mæltist 

það mjög vel fyrir að fá liðsauka að austan við athöfnina og þátttaka frábær.                                                                                       

Eins má geta að kirkjusókn á aðventu og um jól var mjög góð.  Kirkjan yfirfull, 

bæði á tónleikum hjá Eyþórí Inga, söngvara, sem fékk til liðs við sig bæði 

kirkjukór, barnakór og tónlistarfólk á staðnum og sömu sögu var að segja á 

aðventuhátíð kirkjunnar, þar sem fram komu sömu kórar, tónlistarfólk og -nemar 

og krakkar úr fermingar- og barnastarfi kirkjunnar.                                                                                   

Auk sóknarprests, kórs og tónlistarfólks, kemur að athöfnum og öllu kirkjustarfi, 

virkur hópur úr söfnuði og sóknarnefnd, sem vinnur ómetanlegt og óeigingjarnt 

starf.  Sennilega er það ekki víða sem sóknarnefndin tekur að sér þrif á kirkju í 

sjálfboðarvinnu, en þannig hefur það verið með kirkjurnar í sókninni undanfarin ár. 

Viðhald og framkvæmdir voru að venju í nokkru mæli. Við Fáskrúðsfjarðarkirkju 

var bætt aðgengi fatlaðra með hjólastólabraut  og handriðum. Einnig var unnið við 

þéttingu glugga. 

 Nú er aðeins eftir nokkur handtök til að við getum sent allar athafnir sem við 

kjósum út á veraldarvefinn. 

Við Fáskrúðsfjarðakirkjugarð  var hafinn steinhleðsla sem markar garðinn að 

norðan verðu og klárað ríflega helmingur af veggnum á árinu en verklok á hleðslu 

verða sennilega í mai á þessu ári. Verkið er unnið samkvæmt samkomulagi til 3 ára 

sem við gerðum við Fjarðarbyggð. 

Í viðhaldi er að mörgu að hyggja þar sem við erum með tvær kirkjur sem eru á 

minjaskrá, Pálshús í Kolfreyjstaðarkirkjugarði, ásamt því sem við rekum 

safnaðarheimili. Að auki erum við með tvo stóra kirkjugarða og einn sveitagrafreit. 

 



Skyrsla sdknarne/nclar .fyrir hdrdasfttnd Austurland,sprdfastsdcemis 20lB-r

Hdradsfundur Austurlandsprdfustsdcemis d Eidum 15. april 2018

Vinsamlegast fi,llid inn I eftir pvl sem vid d i stttttu mdli.

Starfssemi i: sdkn

Hefdbundid helgihald(Eitthvad sdrstakt sem dstre4a er til ad takafram):

fu i.r"r".n I / ,/-a /,.t 1- .'i

Kdrastarf:

B arna- o g es k u$ d s starf:

Starfsfiilk i kir kj ustarft :

Annud, en hefdbundid helgihald(s.s. Bibliulestrar, tdlf spora starfl:

Vidhald d kirkjuhrisi/safnadarheimili(sdrstakarframkvemdir utan hefdbundins reksturs):

Kaup d nfjam munum eda gjafr til helgihaldsins:

Kir kj ug ar d ur/ar (fr amkv cemdir, ad r ar e n v e nj u b undi n hi r d i n g) :

Sdrstakir kirkjulegir vidburdir(ttan hefibundinnar pi(tnttsttt, s.s. kirkjuafinu.li, v{sitasiur eda annad):
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: _Möðrudalssókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

Fermingamessa var í kirkjunni og fermt eitt barn 

 

Kórastarf: Ættarkór Möðrudalskirkju syngur þegar messað er 

 

Barna- og æskulýðsstarf: Er ekkert 

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: Er ekkert 

 

 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

 

 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

Var ekkert, brotið var upp söfnunarkassi kirkjunar og hann tæmdur. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Vernharður Jón Vernaharðsson 894-0980 

Bergrún Arna Þorsteinsdóttir 894-8589 bergrunarna@simnet.is 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Reyðarfjarðarsókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

Helgihaldið gekk vel 

 

Kórastarf: 

Það er kirkjukór sem hefur verið mjög starfssamur og haldið tónleika tvívegis á síðasta ári. 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Hefur gengið mjög vel. Sunnudagaskólastarf og fermingarbörnin þar einkar hjálpsöm. Tvær 

konur starfa að auki við sunnudagaskólann auk sóknarprests. TTT-starf og Æskulýðsfélag 

með reglulega fundi. 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

 

prestur, organisti, húsvörður og meðhjálpari 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

Nei.  

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

Nei! 

 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

Þakið á kirkjunni var tekið í gegn, endurnýjað timburverk og járn. Þá var stafninn klæddur 

og komið í veg fyrir leka með gluggum sem var mjög tímabært 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    

 

Unnið hefur verið að því að því að taka nýja viðbót við ytri-kirkjugarðinn og er sú viðbót 

nánast tilbúin til notkunar. Sett var veglegt stálhlíð þar sem gengið er inn í garðinn og komið 

fyrir öflugri lýsingu(ljósastaurar). Þá var reist þjónustuhús í ytri garðinum og verður lögð 

lokahönd á það á þessu ári.  
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 
Björn Egilsson    Melgerði 13      474-1204  egilsson@simnet.is  

Karen Auðbjörg Kjartansd.  Melgerði 13   474-1357  

Vilbergur Hjaltason     Austurvegi 59A 474-1206 

Jóhann Sæberg  Helgason  Tungumel 8  474-1463 

Karina Barbara  Garska  Ásgerði 5  474-1125 

Jón Kristinn Arngrímsson Heiðarvegi 18  895-5153 

Rúnar Sigurjónsson     Hæðargerði 31 474-1142 
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: _Seyðisfjarðarsókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

 

Helgihald var með hefðbundnum hætti.  

Kórastarf: kóræfingar eru 1 sinni í viku, kórinn syngur við athafnir kirkjunanr. Formaður kórsins er 

Guðrún Katrín Árnadóttir,  

 

Barna- og æskulýðsstarf: barna- og æskulýðsstarf er vikulegt yfir vetrarmánuði.  

Umsjón hefur sr. Sigríður Rún Tryggvadóttir.  
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Sunnudagaskóli; Ísold Gná Ingvadóttir 

Organisti: Sigurbjörg Kristínardóttir 

Meðhjálpari og kirkjuvörður: Jóhann Grétar Einarsson 

Þrif: Helga Rós Magnúsdóttir 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

AA er með aðstöðu í safnaðarheimili.  

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    

 

Tekin í notkun nýr hluti kirkjugarðsins í febrúar.  

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

___________________________________________________________ 
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Jóhann Grétar Einarsson, Fjarðarbakka 9, Seyðisfirði formaður 4721110 

Guðríður Ágústsdóttir, Árbakka 7, varaform. 472 1138 netf: gudridur@sfk.is 

Jóhann Jónsson, Fjarðarbakka 1, gjaldkeri, 472 1448 netf: jjonsson@simnet.is 

Kristín Gissurardóttir, Baugsveg 3, meðstjórnandi sími 472 1256 

Sólveig Sigurðardóttir Garðarsvegi 26, Seyðisf. meðsstjórnandi . sími  472 1188 netfang: 

sollaogrunar@gmail.com 

Varamenn: 

Sigríður Björgvinsdóttir, Árbakka 5, sími 472 1295 

Sigurbergur Sigurðsson, Sunnuholti, sími 472 1394 

Jóhann Brynjar Júlíusson, Brattahlíð 1, sími 472 1178 

Þorgerður Jónsdóttir, Botnahlíð 23, sími 472 1265 

 
  

 

mailto:gudridur@sfk.is
mailto:jjonsson@simnet.is
mailto:sollaogrunar@simnet.is


Skýrsla sóknarnefndar Sleðbrjótssóknar 

 

Safnaðastarf í Sleðbrjótssókn hefur verið mjög hefðbundið. Messað er til skiptis í 

Sleðbrjótskirku og Kirkjubæjarkirkju um jól og páska, þegar jólamessan er á Sleðbrjót þá er 

páskamessan í Kirkjubæ, einnig er haldið aðventukvöld í þeirri kirkju sem ekki er messað í um 

jólin. Þetta er mjög hentugt fyrirkomulag þar sem sameiginlegur kirkjukór er í þessum 

sóknum. Æfingar eru hjá kirkjukórnum nokkru sinnum fyrir athafnir og organist er Jón Óli 

Sigurðsson. í sumar var níutíu ára vígsluafmæli Sleðbrjótskirkju og var messað þá og 

kirkjugestum boðið í vöfflukaffi í aðstöðuhúsinu að lokinni messu. Var góð mæting í messuna 

og kaffið og áttum við ánægjulega stund.  Verið er að laga kirkjugarð og umhverfi kirkjunnar 

og sér Tréiðjan Einir um þær framkvæmdir. Ekki hefur verið neinn sunnudagaskóli eða 

barnastarf í Sleðbrjótssókn.  Í sóknarnefnd eru: Stefanía Malen Stefánsdóttir 

formaður,  Svandís Sigurjonsdottir ritari og Ragnheiður Haraldsdóttir gjaldkeri. Meðhjálpari er 

Margrét Dögg Guðgeirsdóttir. 

 

Þetta er svona lauslegt yfirlit yfir það sem fram fer í Sleðbrjótskirkju 
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: ___Stöðvarfjarðarsókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

Helgihald allt með venjubundnu sniði. 

 

Kórastarf: Kór syngur við allar athafnir en æfingastarfið hefur verið óvenjulegt þar sem organistinn býr í 

Reykjavík. Eru því ekki reglulegar æfingar en tekin æfingaskorpa þegar hann kemur austur vegna 

athafna.  

 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Er alfarið í höndum prestsins 

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Meðhjálpari, sóknarnefnd og þrif í sjálfboðastarfi 

 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

Ekkert af þessu 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

Ekkert á árinu 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

Þak kirkjunnar málað og gert við sprungur á veggjum og undirbúið  fyrir málningu næsta. 

sumar 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: ekkert þatta ár 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):   

Klippt limgerði og tré í Kirkjubólssels-garði 

Og byrjaðar framkvæmdir við stækkun á Stöðvargarði. 
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Ingibjörg  Björgvinsdóttir___Túngata 4   47508848__manatun4@sinmnet.is 

 

Aðalheiður Guðmundsdóttir_Gildrumel 2  895-7071   adalheidur.gudmundsdottir@bdo.id 

 

Ingibjörg Eyþórsdóttir     Fjarðarbraut 15  847-2966  ingaey@simnet.is 

 

_ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Þingmúla sókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

◦ Hátiðarguðsþjónusta. 16. apríl.  Prestur Vigfús Ingvar. Organisti: Thorvald Gjerde. 

Meðhjálpari:Ásta Sigurðardóttir. Kirkjugestir: 24. Kirkjukaffi eftir messu. 

◦ Kvöldmessa 13. ágúst. Prestur: Þorgeir Arason. Org: Jón Óli Sigurðsson. 

Kirkjukaffi 

◦ Önnur helgi í aðventu: Aðventustund í Vallanesi fyrir Þingmúla og Vallanessókn. 

◦ Jólamessa 25. desember. Prestur: Erla Björk Jónsdóttir. Org: Thorvald Gjerde. 

Kirkjukaffi 

Kórastarf: 
• Árlegir tónleikar í Egilsstaðakirkju í byrjun árs. Kirkjukór, barnakór og kammerkór 

Egilsstaðakirkju. Unglingakór. Kirkjukórar Vallaness og Þingmúlasóknar.Nýju ári 

fagnað og það gamla kvatt. 

• Kirkjukórar Egilsstaðakirkju ásamt kór Þingmúla og Vallanessóknar fluttu Messias 

eftir Handel í Egilsstaðakirkju í maí. 

Barna- og æskulýðsstarf: 
 

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 
Allt sjálfboðavinna sóknarnefndar og íbúa. 

 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf): 
Í byrjun sumars: Kirkjuganga að Vallanesi fyrir Þingmúla og Vallanessóknir 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

Visitasia biskups 20. febrúar 
 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs): 
 

Ekkert þetta árið 
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Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 
Ekkert þetta árið 

 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    
 

Ekkert þetta árið 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 
 

Jónína Zophoníasdóttir, formaður. Mýrum, Skriðdal. S: 661-1304 / myrmanni@mi.is 

Ásta S. Sigurðardóttir, ritari og varaformaður. Þingmúli, Skriðdal. S: 865-0991 / astasig@emax.is 

Magnús Karlsson, gjaldkeri. Hallbjarnarstaðir, Skriðdal. S: 862-1822 / heidabj@emax.is 

Varamenn: 

Sigurbjörn Árnason. Þingmúli, Skriðdal. S: 895-3313 / thingmuli@emax.is 

Óskar Alfreðsson. Geirólfsstaðir, Skriðdal. S: 471-1714. oskar@utkot.net 

María Kristjánsdóttir. Flögu, Skriðdal. S: 848-1878 / mariak@emax.is 

 

 

 

mailto:myrmanni@mi.is
mailto:astasig@emax.is
mailto:heidabj@emax.is
mailto:thingmuli@emax.is
mailto:oskar@utkot.net
mailto:mariak@emax.is
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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis á Eiðum 15. apríl 2018 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Vallanessókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 

Göngumessa 28. maí („hreyfivika“) 

Fermingarmessa 10. júní 

Aðventustund 9. des. fyrir Vallanes- og Þingmúlasóknir 

 

Kórastarf: 

Sameiginlegur kór fyrir Vallanes- og Þingmúlasóknir. Æfir reglulega yfir veturinn. 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Nei. 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Organisti og kórstjóri: Torvald Gjerde. 

 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  

Nei. 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 

 

Nei. 

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

Nei. Fyrirhugað er að mála kirkjuna að utan sumarið 2018. 

 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihaldsins: 

Nei. 

 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    

 

Nei. 
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Eymundur Magnússon Vallanes   899-5569 eymi@simnet.is 

 

Skúli Björnsson  Fjósakambi 14  899-4371 barri@barri.is 

 

Stefanía Steinþórsdóttir Fjósakambi 12  471-1776 gissarna@hotmail.com 
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Skýrsla héraðsfundar  

 

Nýr sóknarprestur tók við störfum 15. nóvember en fram að því leysti 

Brynhildur Óladóttir, sóknarprestur Langanesprestakalls af. Nýr sóknarprestur 

sinnti þó barna og unglingastarfi í september og október og starfði þá sem 

æskulýðsfulltrúi eftir að Matthildur Ósk Óskarsdóttir sem sinnt hafði því starfi í 

tvö ár fór í fæðingarorlof.  

Messur í Vopnafjarðarsókn hafa verið 1-2x í mánuði ásamt fastri helgistund á 

elliheimili fyrsta fimmtudag í mánuði, í Hofssókn er messað um það bil annan 

hvern mánuð og á Skeggjastöðum á stórhátíðum, eins og í öllum kirkjum 

reyndar. Margar góðar hefðir hafa myndast og má þar nefna kaffihúsamessu á 

konudaginn, kjötsúpumessu á Hofi, aðventustund í Vopnafjarðarkirkju, 

Æskulýðsmessu á Æskulýðsdaginn, Vinamessu í vinaviku og píslaganga og lestur 

passíusálma á föstudaginn langa. Þess fyrir utan er hefðbundið helgihald eins oft 

og áður var nefnt.  

Í öllum sóknum hefur verið góð messusókn og við erum afar bjartsýn og þakklát 

fyrir það.  

 

Blómlegt barnastarf er í Hofsprestakalli eins og venja er. Þar er: 

Sunnudagaskóli annan hvern sunnudag 

Starf fyrir 8-9 ára einu sinni í viku 

Starf fyrir 10-12 ára einu sinni í viku og 

Unglingastarf 1x í viku fyrir 8.bekk- framhandsskóladeild. 

10 fermingarbörn fóru í fermingarbúðir á Eiðum í haust en annars eru 

fermingarbörn vetrarins 12. Unglingarnir fóru einnig á Landsmót á Selfossi í 

október. 5 ungmenni tóku þátt í farskóla Leiðtogaefna í ár og er sá skóli að skila 

okkur gríðarlega góðum leiðtogaefnum.  

10-12 ára krakkar stefna á að fara á TTT mót á Eiðum í maí og vonandi unglingar 

á Landshlutamót.  

Vinavikan var á sínum stað í október og gekk vel. Unglingarnir náðu að safna 

pening bæði til þess að komast á Landsmót og til þess að reka barnastarfið yfir 

vetrartíman svo við höfum haft efni á því að kaupa inn í föndur, nesti og annað til 

þess að gera okkur dagamun, ómetanlegir styrkir fyrirtækja á Vopnafirði. Á sama 

tíma minnum við á náungakærleika Krists, leggjum upp úr mikilli skemmtun 

fyrir yngri kynslóðina og gerum góðverk fyrir þá eldri.  

 

Foreldramorgnar eru einu sinni í viku og eru vel sóttir.  

 

Kórastarfið er í miklum blóma undir stjórn organist, Stephen Yates sem stýrir 

honum með miklum metnaði.  
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Vert er að geta þess að við val á nýjum presti var beitt rafrænni kosningu sem 

mun vera í fyrsta skipti sem sú tilhögun hefur verið notuð við almennar 

prestkosningar.  

 

Þetta fyrirkomulag mun eitthvað hafa dregið úr kjörsókn, sérstaklega hjá eldra 

fólki en sóknarnefndir prestakallsins veittu kjósendum aðstoð við að útvega 

rafræn skilríki og veitti aðgang að tölvum ásamt  aðstoð við að  kosningavefnum. 

Nokkrir örðugleikar voru á að útvega tímanlega kjörskrá fyrir prestaköllin en 

hafðist þó. Líklega lagast þessir hnökrar þegar félagaskrá kirkjunar verður komin 

í gagnið. 

 

Þrátt fyrir allt er full ástæða til ánægju með tæplega 50% kjörsókn þar sem 

almennt er reiknað með því að allt yfir 15% sé frábær þátttaka í rafrænum 

kosningum. 

 

Sem fyrr býr sóknin að frábæru starfsfólki á öllum sviðum. Í starfinu ríkir festa 

og stöðuleiki og hefur gengið vel að laða fólk til sjálfboðinna starfa. Slíkt er 

ómetanlegt og traust undirstaða farsæls starfs innan kirkjunar.  

 
 
 


