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Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis  

Kirkjumiðstöðinni á Eiðum 23. ágúst 2020 kl. 11 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: _________Djúpavogs sókn 

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

Hefðbundið helgihald gekk vel og kirkjusókn með ágætum. Skemmtilegt að minnast á að 

óhefðbundnar messur gengu einstaklega vel. Til að nefna dæmi, Neistamessa í samstarfi við 

Ungmennafélagið Neista á Djúpavogi og tónlistarmessa þar sem Tónleikafélag Djúpavogs 

ásamt kór Djúpavogskirkju fluttu sálma og lög en bænir og kynning á guðfræðilegum stefjum 

tónlistarinnar var í höndum sr. Alfreðs. 

 

Kórastarf: 

Síðastliðinn vetur æfði kórinn á miðvikudagskvöldum kl.19. Reynt var eftir fremsta megni að 

halda úti æfingum sem gat verið erfitt á köflum þar sem ekki var fastráðinn organisti við 

kirkjuna. Starfið gekk engu að síður vel og er kórinn fjölmennur en meðlimir eru milli 25-30. 

Nýir meðlimir hafa bæst í hópinn og þannig er aldursskipting og hlutfall milli karla og 

kvenna mjög gott. 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Barna- og æskulýðsstarfinu var skipt í fjóra hópa í vetur. Hefðbundinn sunnudagaskóli var 

nokkrum sinnum en oftast var sunnudagaskólinn haldinn í samstarfi við leikskólann og 

Ungmennafélagið Neista. Fyrri hlutinn var íþróttaskóli en seinni hlutinn kirkjustarf.  

Á þriðjudögum hittust síðan krakkarnir í kirkjunni, 1.-3. bekkur, 4.-7. bekkur og loks 8.-10. 

bekkur. Fín mæting var í alla hópa og gekk starfið vel. 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Fermingarbörnin tóku virkan þátt í kirkjustarfinu og barnastarfinu bæði við athafnir og 

sunnudagaskóla.  

Kristófer Dan aðstoðaði sem leiðtogi í barnastarfinu enda veitti ekki af aðstoð leiðtoga þar 

sem fjöldi barna var mikill.  

Sóknarnefndin er algjörlega ómetanleg í öllu kirkjustarfinu okkar á Djúpavogi. Bæði við 

undirbúning, aðstoð við athafnir og síðast en ekki síst frágang og þrif. 

 

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

Sr. Dagur Fannar í Heydölum var með íhugunarnámskeið sem var vel sótt á Djúpavogi. 

Hugmyndir um fyrirlestra og námskeið eru í farvatninu en eins og allir vita var hægara sagt 

en gert að skipuleggja slíkt síðastliðinn vetur vegna covid og koma verður í ljós hvernig 

veturinn í vetur þróast. 



Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2020 

 

AA hópur er starfræktur á Djúpavogi og er hann í góðu sambandi við kirkjuna. M.a. hittist 

hópurinn í kirkjunni á meðan veiran var í hámarki og aðstaða hópsins í Tryggvabúð var 

lokuð. 

 

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

 

Séra Sjöfn Jóhannesdótttir lét af störfum í Djúpavogssókn eftir tæplega 30 ára starfstíma. 

Vígslubiskup séra Solveig Lára Guðmundsdóttir vísiteraði  hér á s.l hausti.  

 

 

 

 

 

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

Viðræður eru í gangi við Djúpavogshrepp um endurbætur á bílaplani við kirkjuna, vonir 

standa til að hægt verði að ráðast í framkvæmdir næsta vor. 

 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds:  

Barnastarf kirkjunnar fékk að gjöf 100 þúsund krónur frá þorrablótsnefnd. Peningunum 

verður vel varið í kaup á spilum og öðru fyrir starfið. 

Ragnar Imsland hagleikssmiður á Hornafirði færði Djúpavogskirkju moldunarkassa að gjöf 

sem hann smíðaði. Fjölskylda Ragnars gaf kirkjunni gjöfina fallegu til minningar um afa 

sinn og ömmu þau, Höskuld Sigurðsson og Þórdísi Stefánsdóttur frá Höskuldsstöðum á 

Djúpavogi. 

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

Guðmundur Rafn frá Biskupsstofu kom við í heimsókn og ræddi fyrirhugaða stækkun og 

endurbætur á kirkjugarðinum. Nauðsynlegt er að framkvæmdir geti hafist sem fyrst. 

 
 
 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

__ Ásdís Þórðardóttir formaður - Borgarland 10 - 894-8919 - asdisth@eldhorn.is 

 

_ Kristrún Gunnarsdóttir ritari - Markarland 13 - 895-5578 - kristrun@djupivogur.is 
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_Sóley Dögg Birgisdóttir gjaldkeri - Hamrar 12 - 849-3441 - soley@bulandstindur.is 
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