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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: ______________Egilsstaða_____________ sókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): 
Guðsþjónustur í Egilsstaðakirkju voru 29 á starfsárinu (færri messur en venjulega vegna samkomubanns, en auk þess 
nokkrar helgistundir í streymi.) Guðsþjónusturnar sóttu alls 1.825 manns. Meðalkirkjusókn var því 63. Í Egilsstaðakirkju 
leggjum við sem fyrr áherslu á fjölbreytni í helgihaldinu. Í bland við hefðbundnu messuna má nefna sem dæmi frá liðnu 

starfsári: barna- og fjölskyldumessur með þátttöku barnakórsins, gospelmessur með stúlknakórnum Liljunum, kvöldmessu í 
léttum dúr á Ormsteiti, kvennamessu á alþjóðlegum baráttudegi kvenna, messu í minningu látinna á allra heilagra messu og 

„Bleika messan“ er líka orðinn fastur liður á haustin tengd málefnum krabbameins. Útfarir frá Egilsstaðakirkju á þessu 
starfsári voru 14, en jarðsetningar í Egilsstaðakirkjugarði 9. Skírnir í Egilsstaðasókn voru 12 en hjónavígslur aðeins tvær og 
ein blessun hjúskapar. Sl. vetur voru óvenjumörg ungmenni í fermingarundirbúningi í sókninni eða 43. Fermingunum í 

Egilsstaðakirkju þurfti að fresta til hausts vegna aðstæðnanna í samfélaginu en nokkur barnanna fermdust við minni athafnir 
í sveitakirkjunum í sumar. 

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

og Stúlknakórinn Liljurnar.  Tónleikar/tónlistarviðburðir voru 15 í kirkjunni á starfsárinu! 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Sunnudagaskóli – Stjörnustund (6-9 ára starf) – TTT-matreiðslunámskeið – Bíbí-

æskulýðsfélag. 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 
Torvald Gjerde organisti (100% starf við Egilsstaða-, Vallanes- og Þingmúlasóknir) 

Teresa Goralczky ræsting í kirkju (30%) 

Ingibjörg Snorradóttir umsj. Safnaðarheimili (20%) 
Enginn fastráðinn meðhjálpari/kirkjuvörður en sóknarnefndarfólk og messuþjónar hafa skipt á milli sín í sjálfboðavinnu 
störfum meðhjálpara og annarri aðstoð við helgihaldið. - Meðhjálpari við útfarir: Bergsteinn Brynjólfsson o.fl. 

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

Foreldramorgnar – Biblíuleshópur – Hádegisbæn – Kyrrðarbæn – AA-fundir – Bæna- og 

samverustundir með eldri borgurum á Dyngju og í Hlymsdölum 

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

Engir á árinu. 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili 

(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

Unnið hefur verið að viðgerð á kirkjuhúsi í sumar og er því verki ekki lokið.  Þar hefur verið 

unnið við flasningar á þaki og viðgerðum á dúk á kirkjuþaki og er því verki ekki lokið ennþá.  

Verið er að laga loft og veggi í bakdyrainngangi og er því að stórum hluta lokið.  Laga þarf 

allar hurðir og karma í kirkjunni og það sama á við um safnaðarheimili og það er í vinnslu. 

Áformað var að laga steypuskemmdir í veggjum og sprunguviðgerðir en það mun ekki takast 

á þessu sumri. Þess í stað er í skoðun að hefja viðgerðir á grindum í turni kirkjunnar en 
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ákvörðun ekki tekin ennþá.  Sóknarnefnd hefur haldið fundi reglulega á starfsárinu og mun 

svo verða í framtíðinni.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds:  Engar. 

 

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

Sóknarnefnd vann í tvo daga í vor við tiltektir og snyrtingar í garðinum  

 

 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Jónas Þór Jóhannsson Brávellir 9 700 Eg  893-1001 jonas.thor@simnet.is 

 

Auður Anna Ingólfsdótir  Kelduskógum  700 1-3 Eg 891-8790 audur@icehotels.is 

 

Ágúst Arnórsson   Koltröð 700 18 Eg 820-6893   agust.arnorsson@landsbankinn.is 

 

Hulda Sigurdís Þráinsdóttir Ártröð 10. 700 Eg 848 -6993   hulda@me.is 

 

Jóhanna Jörgensdóttir Bláargerði 45 700 Eg 846-1650  bjornmagn@simnet.is 

 

Varamenn 

Ástríður Kristinsdóttir Laugarvöllum 19 700 Eg 471-1366 addykrist@gmail.com 

Eydís Bjarnadóttir  Norðurtún 16  700 Eg 844-3676 eydisbjarnadottir@gmail.com 

Gísli Þór Pétursson Ártröð 1 700 Eg 844-6474 artrod1@simnet.is 

Þröstur Jónsson  Dalsel 10 896-0862      tj62@go-iot.io 

Auðbjörg Halldís Hrafnkelsdóttir  Skógarsel 17 D 869-1123 vifilsstadir@gmail.com 

___________________________________________________________ 

 
 

 


