
Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2020 

 

Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis  

Kirkjumiðstöðinni á Eiðum 23. ágúst 2020 kl. 11 
 
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): 

Messur eru að jafnaði 2 í mánuði í sept – júní. Covid 19 setti strik í reikninginn, enda engar 

messur í fyrra samkomubanni. Þá tókum við upp helgistundir og páskamessu og settum á 

netið og á minnislykil fyrir hjúkrunardeildina.  

 

Kórastarf: 

Kirkjukór Seyðsifjarðarkirkju æfir einu sinni í viku. Syngur við athafni og í messum.  

Barna- og æskulýðsstarf: 

Sunnudagaskóli hverjum sunnudegi frá byrjun september þar til um miðjan desember. TTT – 

starf og æskulýðsstarf 1x í viku í vetur, þar til við þurftum að hætta um miðjan mars vegna 

Covid – 19. Náðum nokkrum samverum í maí eftir að höftum í samkomubanni var aflétt.  
Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Organisti í 42% starfshlutfalli, Rusa Petriashvili.  

Meðhjálpari og kirkjuvörður er sóknarnefndarformaður, allt sjálfboðiðstarf.  

Unglingar úr æskulýðsstarfinu eru sjálfboðaliðar í TTT-starfi og sunnudagaskóla.  

Þrif á kirkju; Helga Rós Magnúsdóttir, stundavinna.  

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

12 spora hópur var á vegum kirkjunnar í vetur.  

 

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

Hólabiskup, frú Solveig Lára Guðmundsdóttir setti prófast inn í embætti við messu í apríl í 

fyrra. Prestar prestakallsins ásamt fráfarandi prófasti þjónuðu ásamt vígslubiskupi.  

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

Ekkert viðhald sl ár. Kirkjan er í góðu ástandi. Þó þarf að fjárfesta í nýjum kösturum 

utandyra fyrir veturinn.  

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds:  

Keyptur var dregill í kirkju, sá gamli kominn til ára sinna.  

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

 

Ekkert utan hinnar venjubundnu hirðingar.  
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Jóhann Grétar Einarsson, Fjarðarbakka 9, Seyðisfirði formaður 4721110, 

johanngr@simnet.is  

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 
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