
Reyðarfjarðarkirkja – Þjónusta 
 
Sóknarnefnd:    Sími:  
Björn Egilsson   894-2256 Form. 
Karen Auðbjörg Kjartansd. 474-1357 Ritari. 
Vilbergur Hjaltason  474-1206 Gjaldk. 
Karina Barbara Garska  474-1125 
Jón Kristinn Arngrímsson 895-5153  
Ólafur Gunnarsson  895-8774 
Dóra Sólrún Kristinsdóttir 898-0028 
 
Starfsfólk:  
Organisti 
Gillian Haworth  865-9168 
 
Umsjón með safnaðarheimili: 
Karen Auðbjörg Kjartansd. 893-7840 
 
Meðhjálpari: 
Jón Kristinn Arngrímsson 895-5153 
 
Kirkjugarðastjóri: 
Björn Egilsson   894-2256 
 
Umsjón með  
Sunnudagaskóla: 
Sr. Erla Björk Jónsdóttir 869-0637 
Ungleiðtogar, fermingarbörn.  
 
Umsjón með TTT-starfi og æskulýðsstarfi: 
Sr. Erla Björk Jónsdóttir  869-0637 
Stefanía Hrund Guðmundsdóttir 774-2660 
 
Stjórn Kórs Reyðarfjarðarkirkju 
Frímann Guðmundsson       843-7818 Form. 
Þóroddur Helgason               474-1344 Ritari 
Ketill Hallgrímsson         474-1125 Gjaldk.  
 

 

Reyðarfjarðarkirkja –Messuskrá 
 
September:  
06.  kl. 11.00 Fermingarmessa 
13.  kl. 11.00           Fermingarmessa 
27. kl. 11.00 Fjölskyldumessa 
 
Október: 
4.  kl. 11.00 Sunnudagaskóli 
11. kl. 11.00 Messa 
18. kl. 11.00 Sunnudagaskóli 
18.  kl. 20.00 Bleik messa 
 
Nóvember: 
1.  kl. 11.00 Sunnudagaskóli 
8. kl. 11.00 Messa 
15. kl. 11.00           Sunnudagaskóli 
22. kl. 11.00 Messa 
29. kl. 11.00 sunnudagaskóli 
 
Desember: 
06. kl. 16.00 Ljósastund í kirkjugarði 
13. kl. 11.00 Aðventustund 
24. kl. 23.00 Aftansöngur 
 

• Öll önnur dagskrá aðventunnar 
verður auglýst sérstaklega.  

• Dagskrá er birt með fyrirvara um 
breytingar. 
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Reyðarfjarðarkirkju 

Haust 2020 
 

 



Safnaðarblað september 2020 
 

 Starfið í Reyðarfjarðarkirkju hefst 
á fermingarmessum.  
 
 Covid 19 heimsfaraldurinn hefur 
sannarlega sett strik í reikninginn hvað 
varðar helgihald og athafnir kirkjunnar 
síðustu misserin. Því hefst haustsstarfið á 
óhefðbundinn hátt með fermingarmessum og 
munu 14 börn fermast í septembermánuði. 
Þau ásamt foreldrum sínum hafa beðið 
löngum eftir því að fagna þessum hátíðlegu 
tímamótum og óskar starfsfólk og 
sóknarnefnd Reyðarfjarðarkirkju þeim 
innilega til hamingju með daginn.  

Sunnudaginn 27. september fer fyrsta 
formlega messa haustsins fram með líflegri 
fjölskyldumessu og verða ný fermingarbörn 
vetrarins boðið velkomin auk þess sem 
sunnudagaskóli kirkjunnar fer formlega af 
stað.  

Bleik messa verður haldin 18. október 
n.k. kl. 20.00 í tengslum við átak 
krabbameinsfélagsins “Bleikur október”, en 
dagskrá verður auglýst síðar.  
 Allt safnaðarstarf verður að taka mið 
af aðstæðum vegna Covid 19 faraldursins og 
munum við því ákveða hvern þátt fyrir sig í 
tengslum við þau höft sem því ástandi fylgja 
og auglýsa allt slíkt sérstaklega. Við höfum 
verið dugleg við að streyma athöfnum og 
annarri dagskrá kirkjunnar og munum ekki 
slá slöku við slíkt í vetur. Mikil ánægja hefur 
ríkt yfir streyminu og okkur finnst þetta 
algerlega komið til að vera.  

 
  
Græn kirkja er þema september og 
októbermánaðar í kirkjunni og eru allir 
söfnuðir hvattir til þess að huga að 
umhverfismálum og fylgja umhverfisáætlun 
Þjóðkirkjunnar.  
 
Allar auglýsingar um kirkjulegt starf 
Reyðarfjarðarkirkju í vetur munu verða 
birtar, á Facebook síðu 
Reyðarfjarðarkirkju, á heimasíðu 
prófastsdæmisins austurkirkjan.is og í 
kirkjudálk Austurgluggans auk annarra 
auglýsingamiðla.  
 

Sunnudagaskólinn 

Sunnudagaskólinn er starfræktur annan 
hvern sunnudag. Áhersla er lögð á upplifun 
og að börnum séu kenndar bænir og 
biblíusögur.  Að þau læri barnasálma og 
þekki grunnþætti messunnar.  Þannig styður 
kirkjan við trúaruppeldi barna í  samstarfi 
við foreldra og aðra fjölskyldumeðlimi.  
Öll börn sem sækja sunnudagaskólann fá bók 
með sér heim og límmiða til þess að safna í 
lok stundarinnar .  

 
Kirkjukórinn 

Reyðarfjarðarkirkja skartar ákaflega 
hæfileikaríkum og flottum kirkjukór. 
Kórastarf er ákaflega gefandi og 
félagsskapurinn góður. Gillian Haworth 
organisti Reyðarfjarðarkirkju og skólastjóri 
tónlistaskólans heldur utan um starf kórsins 
og leiðir. Áhugasamir eru hvattir til þess að 
slást í hópinn. 

 
 

TTT – starf, æskulýðsstarf og Farskóli 
leiðtogaefna kirkjunnar.  

Tíu til tólf ára starfið er skemmtilegt 
klúbbastarf þar sem lögð er áhersla á fræðslu 
og leik. Mikilvægt er að börn finni sig heima í 
kirkjunni og finni til öryggis og gleði innan 
hennar. TTT starfið er á fimmtudögum  
kl. 16.30 – 17.30 í kirkjunni.  
Umsjón með starfinu hefur sr. Erla Björk 
Jónsdóttir auk farskólanema. 
  

Æskulýðsstarfið er ætlað unglingum 
í 8. – 10 bekk. Næsti stórviðburður þess 
verður Landsmót æskulýðsfélaga sem haldið 
verður á Sauðárkrók dagana 30.okt – 01.nóv. 
Mótið er verkefni ÆSKÞ og ber yfirskriftina 
“Lifandi landsmót”. Æskulýðsfélagið verður 
á fimmtudagskvöldum kl. 20.00 í vetur í 
kirkjunni. Umsjón með starfinu í vetur 
verður á höndum sr. Erla Bjarkar 
Jónsdóttur og Stefaníu Hrundar 
Guðmundsdóttur.  

 
 Farskólinn leiðtogaefna 

kirkjunnar er ætlaður unglingum í 9. og 
10.bekk og mun bjóða upp á eina 
helgarsamveru á haustönn og tvær samverur 
á vorönn. Námskeiðið undirbýr unglingana til  
þess að axla ábyrgð sem starfandi leiðtogar í 
kirkjulegu barna og æskulýðsstarfi. Í 
farskólanum er unnið með hina trúarlegu 
sjálfsmynd, leiðtogafærni og mikilvægi þess 
að vera öðrum góð fyrirmynd í lífinu.  


