
Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis 2020 
Kirkjumiðstöðinni við Eiðavatn 23. ágúst 

 
Prófastur bauð fólk velkomið með stuttu ávarpi og kynningu á aðstæðum, en vegna Covid-
19 voru ákveðnar takmarkanir í gildi og fundarhættir ekki alveg eins og við erum vön.  
 

1. Helgistund  
a. Sr. Dagur Fannar Magnússon leiðir okkur í helgistund 
b. Hann lagði út frá dæmisögunni um farisean og tollheimtumanninn.  

2. Kosning funarstjóra og ritara 
a. Eiríkur Ólafsson kosinn fundarstjóri 
b. Ólafur Eggertsson og sr. Þuríður Björg Árnadóttir kosin fundarritarar 
c. Eiríkur tók við stjórn og bauð fundargestum að kynna sig.  

3. Skýrsla prófasts- störf héraðsnefndar 
a. Sr. Sigríður Rún Tryggvadóttir les skýrslu prófasts.  

4. Reikningur héraðssjóðs 
a. Ólafur Eggertsson fer yfir reikning héraðssjóðs  
b. Ákveðið var að héraðssjóður myndi styrkja KMA um 500.000 í stað 1.000.000 

eins og undanfarin ár og ekki styrkja ÆSKA. Ástæðan er rekstrarhalli 
héraðssjóðs á móti góðrar stöðu KMA og ÆSKA. Auk þess eiga KMA og ÆSKA 
auðveldara með að sækja um styrki fyrir sínu starfi.  

c. Reikningur samþykkur samhljóða 
5. Fjárhagsáætlun hérðassjóð fyrir árið 2020 lögð fram  

a. Ólafur Eggertsson kynnir fjárhagsáætlun héraðssjóðs 
6. Málsverður 
7. Umræðuhópar sóknarnefnda 

 
8. Niðurstöður umræðuhópa: 

a. Fjármál sókna í járnum. Lækkun tekna v. sóknargjalda vandamál. 
Jöfnunarsjóður og húsafriðunarsjóður hjálpa, en húsafriðun styrkir bara þær 
byggingar sem eru orðnar 100+ ára. Þarf að pressa á ríkið að laga 
sóknargjöldin. Þarf að styrkja safnaðarsambandið, svo að það verði þrýstiafl.   

b. Kórastarfið nauðsynlegt en starf organista er þungamiðjan. Organistar oft 
ráðnir í hlutastarf hjá kirkjum ásamt því að kenna í tónlistarskóla. Oft erfitt að 
ráða organista og án þeirra fer kórastarfið á hliðina. Kórarnir samfélagslega 
mikilvægir.  

c. Covid – 19.Takmarkar mjög starfið. Þakklæti fyrir tæknina og hugmyndaflug 
presta.  
Tækni og búnaður til streymis og upptöku ekki endilega til staðar en hægt að 
nýta síma og fleira einfalt. 

d. Vantar skilning á verðmætum kirknanna, menningarlega og sögulega. 
Áhyggjur af stöðu litlu sóknanna þar sem ábyrgðin á verðmætum margra er á 
höndum fárra 
Því velt upp hvort að sameining sókna skili einhverju? Margar litlar sóknir 
með ábyrgð á mörgum kirkjum ekki endilega betra system. Þarf að búa til 
ramma sem getur haldið utan um litlu kirkjurnar.  



Sumstaðar hollvinasamtök eða kvenfélög sem eru mikilvæg kirkjunni. Því 
vísað til prestanna aða skoða samstarf við kaþólsku kirkjuna.  
 

9. Kosningar 
Hérðsnefnd: Kosin eru  
sr. Sigríður Rún Tryggvad prófastur.   
sr. Jóna Kristín Þorvaldsd, Austfjarðaprestakalli.  
Ólafur Eggertsson Berunessókn 
varamenn sr Ólöf Margrét Snorradóttir, Egilsstaðaprestakalli og Jóhann Grétar 
Einarsson, Seyðisfjarðarsókn 
 
Tveir skoðunarmenn reikninga 
Helga Guðmundsdóttir, Egilsstaðasókn og Guðlaugur Sæbjörnsson,  Ássókn í Fellum 
 
Á leikmannastefnu til tveggja ára:  
Ásdís þórðardóttir, Djúpavogssókn 
Unnur björgvinsdóttir, Heydalasókn 
Jónas þór jóhannsson, Egilsstaðasókn 
Vara: Gísli Þór Pétursson, Egilsstaðasókn 
Ingibjörg Gjörgvinsdóttir, Stöðvafjarðarsókn 
Þórður júlíusson, Norðfjarðarsókn  
 
Fulltrúaráð Hjálparstarfs kirkjunnar til tveggja ára: 
Sr. Dagur Fannar Magnússon Austfjarðaprestakall 
Til vara: sr. Þuríður Björg W. Árnadóttir Hofsprestakall 
 
Stjórn KMA til tveggja ára 
Sr. Sigríður Rún Tryggvadóttir, prófastur  
Sr. Jóna kristín Þorvaldsdóttir, Austfjarðaprestakalli 
Sr. Jóhanna Sigmarsdóttir, Egilsstaðasókn 
Sr. Alfreð Örn Finnsson, Austfjaðaprestakalli 
Þórður júlíusson, Norðfjarðarsókn  
Til vara: Þuríður B. W. Árnadóttir, Hofsprestakalli  
Anna Ólafsdóttir, Kolfreyjustaðasókn  
Matthildur Ósk Óskarsdóttir Vopnafjarðarsókn 
Bergdís Eva Gunnlaugsdóttir Heydalasókn 
 
Tveir skoðunarmenn reikninga KMA til tveggja ára 
Sr. Benjamín Hrafn Böðvarsson Austfjarðaprestakall 
Sr. Vigfú Ingvar Ingvarsson Egilsstaðasókn 
Til vara: kristjana Björnsdóttir Bakkagerðissókn 
Þórhallur Pálsson Eiðasókn  

 
 Samþykkt samhljóða 
 

10. Skýrsla KMA og ársreikningar 
a. Sr. Jóhanna Sigmarsdóttir flutti skýrslu KMA 



b. Þakkaði prófasti góð orð og samvinnu. Sagði í stuttu máli frá starfseminni í 
kirkjumiðstöðinni og uppbyggingu kirkjumiðstöðvarinnar.  
Hér hófst starf 1991, en áður hafði sumarbúðastarf verið í barnaskólanum á 
Eiðum frá 1968 

c. Skýrði frá reikningum KMA. Staðan nokkru betri en oft áður.  
 

11. Skýrsla ÆSKA og ársreikningar 
a. sr. Þuríður Björg W. Árnadóttir flutti skýrslu ÆSKA 
b. Hún sagði frá starfinu sem var verulega skert vegna Covid-19 og vegna þess 
að engin hérðasprestur var starfandi sl. vetur. ÆSKA hélt úti eins miklu starfi 
og aðstæður leyfðu. T.d. var farskóli leiðtogaefna með aðstoð öflugu 
prestanna í prófastdæminu.  
c. Fjárhagur er góður, þó að héraðssjóður hafi ekki veitt styrk sl. ár.  

12. Skýrslur fulltrúa frá:  
a. Kirkjuþingi unga fólksins – Berglind Hönnudóttir flutti skýrslu KUF 

- Umhverfismál voru ofarlega á baugi, vilja aukið samstarf á milli fólks 
innan kirkjunar og kirkjustarfsins.  

b. Hjálparstarfi kirkjunnar sr. Jóna Kristín flutti skýrslu af starfi sínu í stjórn 
hjálparstarfs kirkjunnar 

- Greindi frá starfinu, það fyllti 50 árin sl. janúar.  
2091 fjölskylda óskaði aðstoðar gér innanlands sl. ár. Var brugðist 
við því með inneignarkorti í verslanir og aðgangi að fatamarkaði. 

c. Leikmannastefnu – Ásdís segir frá leikmannastefnu sem haldin var 14. sept 
2019 í Háteigskirkju 

- Hefðbundin aðalfundastörf með framsögu frá mörgum 
starfsmönnum á biskupsstofu.  

d. Ólöf Margrét flytur fréttir af kirkjuþingi og segir frá viðbótarsamningi sem 
Þjóðkirkja Íslands gerði við íslenska ríkið haustið 2019.  

- Breyttir hættir vegna Covid19.  
- Þingið fjallaði mikið um viðbótarsamning við ríkisvaldið og um leið 

skoðaður samningurinn síðan 1997.  
 

13. Önnur mál  
Sr. Solveig Lára vígslubiskup tekur til máls.  
Solveig óskar nýjum prófasti sr. Sigríði Rún til hamingju með fyrsta héraðsfundinn og 
hrósar henni fyrir sín störf. Hún hrósaði einnig nýju prestum svæðisins fyrir sín störf.  
Biskup áréttaði reglur um jafnrétti innan sóknanefnda og að okkur beri að auka hlut 
ungs fólks í sóknarnefndum.  
Á þessum covid tímum er mikil hjálp í tækninni og margir eru að fylgjast með 
starfsemi kirkjunar.  
 
Jónas Þór tekur til máls 
Ræddi fyrst kórastarf og þær áskoranir sem eru þar.  
 
Sr. Dagur Fannar Magnússon – 
beinir því til sóknarnefnda að skoða það að ráða organista í fullu starfi í sameinuð 
prestaköll  



 
Vigfús tekur til máls. 
Tók undir það sem hafði komið fram áður. Lýsti yfir sérstakri ánægju með fundinn.  
Lagði áherslu á samstarf presta og organista. Gott að þar sé yfirstjórn yfir verkefni 
beggja.  
 
 
Fundarlok  
Fundargerð verður birt á Austurkirkjan.is  
Fundastjóri þakkaði góðan fund.  


