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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:      Stöðvarfjarðar sókn 

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

 

 

Kórastarf:  Hefbundið kórastarf organisti Guðný Valborg Guðmundsdóttir 

 

Barna- og æskulýðsstarf:    Hefbundið í höndum prests 

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi:     Prestur í launuðu starfi,  

                                           meðhjálpari, kórfólk og ræsting allt unnið í sjálfboðavinnu.  

 

 

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

 

 

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

Vígslubiskup,  Sólveig Lára Guðmundsdóttir vísiteraði í Nóvember 

Prestaskipti urðu á árinu: séra Gunnlaugur  Stefánsson hætti störfum vegna aldurs  

eftir 33 ár í starfi.  Hann kvaddi með messu 27. október.  Sóknin bauð til kaffisamsætis 

að lokinni messu .  Gunnlaugi var þökkuð löng og góð samvinna og sóknarnefnd  færði  

honum grafik-verk eftir Ríkharð Valtingojer.  Kirkjukórinn færði honum lopapeysu að gjöf 

svo honum yrði ekki kalt á nýjum slóðum.  

Nýr prestur séra Dagur Fannar Magnússon tók við embætti 1. nóvember 

Messaði hann hefbundnar messur í nóvamber og um jól. Einnig var „Aðventukvöld“ 

12. desember þar sem Margrét Bóasdóttir söngmálastjóri kom og kynnti okkur nýja 

sálmabók. Hún tók tvær æfingar með kór og organista  og stjórnaði safnaðarsöng í 

athöfninni. 

Séra Dagur Fannar stóð svo fyrir þeirri nýung að hafa „Ljósastund“  í kirkjugörðunum  

 8. desember og mæltist það vel fyrir. 
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Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

 

Kirkjan var máluð að utan, allt í sjálfboðavinnu. 

 

 

 

 

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds:  

 

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

 

Miklar lagfæringar á kirkjugarðinum í Stöð 

Garðurinn sléttaður, stækkaður og hlaðinn veggur utanvert. 

Einnig gengið frá bílastæði og allt gert mjög snyrtilegt. 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

Ingibjörg Björgvinsd.       Túngata 4              899-8848      manatun4@simnet.is 

 

Ingibjörg Eyþórsd.         Fjarðarbraut  15      847-2966      ingaey@simnet.is 

 

Aðalheiður G.Guðmundsd.   Gildrumel 2   895-7071      adalheidur.gudmundsdottir@bdo.is 

 

Örn Ingólfsson           Borgargerði 16    892-7326      annai@simnet.is 

 

Guðný E. Kristjánsdóttir  Hólalandi 20    899-4350      gudnye@simnet.is 

 

Oddur Guðjónsson   Fjarðarbraut 37   865-8180            ____ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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