
Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2021 

 

Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis  

Kirkjumiðstöðinni á Eiðum 29.maí 2021 kl. 11-17 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Reyðarfjarðarsókn 

Hefðbundið helgihald(Eitthvað sérstakt sem ástæða er til að taka fram): Gott væri að fá fram hvernig 

helgihald og safnaðarstarf gekk með tilliti til heimsfaraldurs og sóttvarnartakmarkanna, líka það sem ekki 

gekk (Það eru gagnlegar upplýsingar fyrir okkur) 

Kórastarf: 

Kóræfingar eru 1x í viku allra jafna. Kórinn heldur eigin viðburði utan við helgihald og 

athafnir. Covid-19 hefur auðvitað sett strik í reikninginn.   

Barna- og æskulýðsstarf: 

TTT- starf er vikulega ásamt æskulýðsfundum. 

 
Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Einvörðungu sjálfboðaliðar starfa við barna og æskulýðsstarf. Í sunnudagaskóla eru 3 

fullorðnir sjálfboðaliðar og í TTT-starfi eru 4 leiðtogaskólanemar. 1 sjálfboðaliði er í 

æskulýðsstarfinu.  

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

AA-fundir eru vikulega í safnaðarheimilinu.  

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

Það hefur ekkert verið á þessu ári vegna covid 19 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  

Þak safnaðarheimilis hefur verið málað, auk þess sem viðbót við pall var gerð til þess að 

skapa aðgengi að nýrri útigeymslu sem útbúin var úr hluta geymslu safnaðarheimilisins. 

Tunnuskýli fyrir ruslatunnur var endurnýjað. Geymslan var tekin í gegn og gólf lagað og 

flísalagt. Stólbök voru endurbólstruð á hluta stóla safnaðarheimilis. Rafmagn var yfirfarið í 

kirkju í tengslum við útiljósabúnað.  

 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds (s.s vegna streymis):  

Streymisbúnaður var keyptur fyrir kirkjuna.  

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

Framkvæmdir hafa verið undanfarin ár við nýjan garð. Í sumar er stefnt að hellulögn á stígum í garðinum.  
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang        Sími  Netfang 

 

_Björn Egilsson Form.__       Melgerði 13__894-2256________  egilsson@simnet.is_ 

 

  Vilbergur Hjaltason Gjaldk.__    Austurvegi 59a___892-1921_    sunnuge@simnet.is__ 

 

_Karen Auðbjörg_Kjartansdóttir Ritari__Melgerði 13_  8937840   sekkur@simnet.is____ 

 

_Jón Kristinn Arngrímsson__    Tungumelur __895-5153___           jonkra@simnet.is____ 

 

_Ólafur Gunnarsson____Melgerði 7_____895-8774___________olafg@mmedia.is___ 

 

_Dóra Sólrún Kristinsdóttir_varam.  Árgata 3___898-0028_          dorasol@internet.is 
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