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Skipulag og stjórnun 

Kirkjumiðstöð Austurlands er sjálfseignarstofnun í eigu safnaðanna á Austurlandi.   Starfsemi 

hennar miðar að því að efla kirkjulegt starf á Austurlandi og auka samvinnu safnaðanna, þannig að 

þeir fái betur rækt hlutverk sitt við boðun fagnaðarerindisins og þjónustu við samfélagið. 

Í stjórn Kirkjumiðstöðvarinnar sitja fimm manns kosnir af Héraðsfundi Austurlandsprófastsdæmis 

til tveggja ára.  Stjórn Kirkjumiðstöðvarinnar er þannig skipuð frá héraðsfundi 2019 (héraðsfundur 

2020 fer fram 23. ágúst nk. Þá verður kosin ný stjórn að hluta).  

Sr. Sigríður Rún Tryggvadóttir, formaður, 

Sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir, gjaldkeri, 

Þórður Júlíusson, ritari,   

Sr. Davíð Baldursson, meðstjórnandi 

Sr. Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, meðstjórnandi 

 

Starfsemi 

Í Kirkjumiðstöðinni við Eiðavatn er fjölþætt starfsemi á vegum kirkjunnar, haldnir fundir og 

námskeið.  Sumarbúðirnar eiga stóran þátt í starfseminni.  Þar hafa verið þrír viku flokkar 

undanfarin sumur. Unnt er að taka við 40 börnum í hvern flokk og nú virðist aukin aðsókn að 

sumarbúðunum. Skömmu upp úr síðustu aldamótum var unnið mjög metnaðarfullt fræðsluefni fyrir 

sumarbúðirnar með styrk úr Kristnihátíðarsjóði. Það efni er enn notað og hentar yngri börnum vel. 

En okkur langar að vinna nýtt fræðsluefni fyrir eldri börnin.  

  Yfir veturinn er starfsemin í húsinu í formi námskeiða og funda. Fermingarbörn allt frá 

Bakkafirði til Álftafjarðar sóttu fermingarfræðslunámskeið í Kirkjumiðstöðinni haustið 2019 og 

stóðu námskeiðin í 2 daga fyrir hvern hóp. Farskóli leiðtogaefna er haldinn í Kirkjumiðstöðinni 2-3 

yfir veturinn. Kirkjukórar hér á svæðinu koma í stundum í æfingabúðir, kyrrðardagar hafa verið 

haldnir og húsið er til reiðu til námskeiðahalds og héraðsfundur og aðrir stærri fundir og námskeið á 

vegum prófastsdæmisins eru gjarnan haldin í húsinu. Húsið er stundum leigt út og er eftirsótt fyrir 

fermingarveislur, og brúðkaupsveislur og oft búið að panta með árs fyrirvara.  

 

Starfsfólk 

  Ekkert fastráðið starfsfólk er við Kirkjumiðstöðina en aðeins ráðið í tímabundin störf. 

Starfsfólk í eldhús er ráðið tímabundið meðan sumarbúðirnar starfa og þegar námskeið eru haldin 

og sumarbúðastjórar og leiðtogar eins og þarf í sumarbúðirnar. Þröngt er um það starfsfólk sem þarf 

gistingu í húsinu þegar mest er um að vera þar sem fæstir búa í nágrenninu og undanfarin sumur 

höfum við brugðið á það ráð að leigja sumarbústaði af stéttarfélögum BSRB á Eiðum til að koma 

starfsfólkinu fyrir.  

Undirrituð hef sem gjaldkeri stjórnar séð um greiðslu launa og reikninga fyrir KMA þau s.l. 

fjögur ár sem ég hef verið í stjórninni ár en SKRIFA - Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf.  hefur 

séð um launaútreikninga og bókhald. 

Æskilegt væri að hægt væri að ráða einhvern sem annaðist húsvörslu í KMA. Það er 

nauðsynlegt að einhver fylgist með húsinu og að mörgu að hyggja. Síðast liðið ár hefur enginn 

héraðsprestur verið starfandi í prófastsdæminu. Ég hef því annast bókanir á viðburðum í 

Kirkjumiðstöðinni og fylgst með húsinu. Því starfi er sinnt í sjálfboðavinnu en hef ég haft af því 

mikla ánægju.  Nýr starfsmaður prófastsdæmisins verður búsettur á Héraði og kemur væntanlega 

meira inn í þennan þátt rekstursins. 

 

Húsnæði 

Hús Kirkjumiðstöðvarinnar við Eiðavatn eru í brunabótamati metin að kr. 61.367.920.-. 

fasteignamat er 29.990.- og vátryggingaverð 155.700.000.- Engar skuldir hvíla á húsinu.  



Kirkjumiðstöðin var tekið í notkun 1991 og vígð1992 er því að nálgast þrítugsaldurinn.  Það 

væri gaman að minnast þeirra tímamóta myndarlega. Fyrir þann tíma höfðu sumarbúðir verið reknar 

um allmörg ár í grunnskólanum á Eiðum eða frá 1968. Það voru prestarnir, Prestafélagið hér á 

Austurlandi sem hófu rekstur sumarbúðanna hér eystra og unnu að byggingunni en síðar var sett á 

fót sjálfseignarstofnun og henni afhent byggingin.  

Í svefnálmu hússins eru 10 herbergi í hverju þeirra 4 rúmstæði (2 kojur) í hverju, í þessari 

álmu eru einnig sturtur og snyrting. Í tengiálmu þar sem gengið er inn í húsið er herbergi með 

svefnplássi fyrir tvo og skrifstofa, sturtur og snyrting. Stór salur er notaður bæði sem matsalur og 

samkomusalur. Þar má auðveldlega koma fyrir 100-120 manns til borðs. Að honum liggur eldhúsið 

sem er rúmgott og búið góðum tækjum. Í enda þessarar álmu eru tvö lítil herbergi sem upphaflega 

voru ætluð sem geymslur en hafa verið nýtt sem svefnpláss fyrir starfsfólkið. Á framtíðaráætluninni 

er að fara í byggingu starfsmannaálmu á næstu árum.  

 

Árið 2020 

 Árið 2020 er óvenjulegt og við ekki farið varhluta af afleiðingum af Covid 19 frekar en 

aðrir. Það sem af er ári hefur starfsemin verið að einhverju leyti skert og nánast engin útleiga í 

sumar, ólíkt undanförnum sumrum. Það þýðir tekjumissi fyrir okkur.  

Við glöddumst þó yfir því að hægt var að halda sumarbúðir í ár. Voru þær fullbókaðar og 

myndaðist biðlisti sem  okkur var vegna aðstæðna var ekki unnt að sinna. Sumarbúðarstjóri var 

Berglind Hönnudóttir, nýr starfsmaður prófastsdæmisins, ásamt henni voru reyndir matráðar í 

eldhúsinu og leiðtogar sem allir hafa verið áður. Í ár réðum við fleira starfsfólk en vanalega vegna 

aukalegra þrifa vegna Covid 19.  

Allir prestar prófastsdæmisins tóku þátt í starfi sumarbúðanna í sumar og skiftust á um að 

starfa í sumarbúðunum. Við í stjórn Kirkjumiðstöðvarinnar erum þeim mjög þakklát þeim fyrir sitt 

framlag. Sumarbúðirnar eru alltaf reknar með halla og standa sumarbúðargjöldin engan vegin undir 

kostnaði. Við viljum reyna að halda dvalargjöldum í lágmarki svo að fjárhagur hamli ekki þátttöku.  

Sífellt þarf að huga að ýmsu viðhaldi utanhúss og innan, bæði tækjum og búnaði, það er 

sístætt verkefni og það þarf að fara í að laga aðstöðuna í húsinu í takt við nútíma kröfur.  

Eins og fram kemur í ársreikningi Kirkjumiðstöðvarinnar sækjum við árlega um rekstarstyrk 

úr sjóðum Þjóðkirkjunnar og styrk úr Jöfnunarsjóði til framkvæmda og viðhalds. Héraðssjóður 

Austurlandsprófastsdæmis hefur einnig styrkt reksturinn frá upphafi en ljóst er að minnkandi tekjur 

hans valda því að erfitt ef ekki ómögulegt verður fyrir Héraðssjóð að styrkja reksturinn.   

  

Ég þakka samstarfsfólki mínu í stjórn Kirkjumiðstöðvarinnar, prófasti, prestum 

prófastsdæmisins og öðru samstarfsfólki ánægjulegt samstarf og bið þess þess að starfið hér í 

Kirkjumiðstöðinni eflist og dafni um ókomin ár. 

  

 

Jóhanna I Sigmarsdóttir 

gjaldkeri KMA 

  

  

 

   

 

      

 

    

 

 

 

 



 


