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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: Vopnafjarðarsókn 

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

Helgihald hefur verið með hefðbundnu sniði síðastliðið ár, messað að meðaltali 2x í mánuði 

og á stórhátíðum, sjaldnar á sumrin. Messað á elliheimili mánaðarlega. 

Messusókn með ágætum, að meðaltali 40 kirkjugestir í venjulega messu.  

 

 

Kórastarf: 

Kórastarf er í blóma eins og undandarin á undir stjórn Stephen Yates organista.  

 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Blómlegt barna og æskulýðsstarf er í Vopnafjarðarsókn. Starf fyrir alla aldurshópa er einu 

sinni í viku yfir vetrar tímann og er mjög vel sótt. Helst er að það sé skortur á fjármagni til 

þess að borga fyrir starfskraft til að sinna þessu starfi við hlið sóknarprest. 

4 ungmenni tóku þátt í farskóla leiðtogaefna  

Ekki var farið á landsmót ÆSKÞ 2019.  

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Organisti er áfram Stephen Yates  

Borghildur Sverrisdóttir er kirkjuvörður og útfararstjóri í hlutastarfi.  

Meðhjálpari er Kristjana Louise Friðbjarnardóttir.  

Hringjari Hjörtur Davíðsson 

Björgvin Hreinsson umsjónarmaður kirkjugarðs  

 

 

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

Mánaðarlegir stuðningsfundir fyrir fólk sem greinst hefur með Krabbamein  

Biblíuleshópur var starfandi fyrri hluta árs 2019 

 

 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 
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Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds:  

Safnaðarheimili barst gjöf frá Kiwanisklúbbnum Öskju, ný borð uppá rúmlega 450.000.  

 

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

Fyrirhugað var að framkvæmdir hæfust í kirkjugarði sumarið 2020 en ekkert hefur orðið af því enn að 

sökum covid 19.  

 

 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Formaður: Sara Elísabet Svansdóttir Vallholt 8 690 Vopn 896-8501 sarasvans@gmail.com 

 

Ritari: Borghildur Sverrisdóttir Lónabraut x 690 Vopnafj 855-1320 

boggasverris@gmail.com  

 

Gjaldkeri: Guðrún Svanhildur Stefánsdótti Útgarði 7, 700 egs 897-1042 

gestef1962@gmail.com 

 

Júlíanna Þórbjörg Ólafsdóttir julla81@simnet.is  

 

Kirkjugarðsfulltrúi: Hilmar Jósefsson Hafnarbyggð x 690 
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