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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: Seyðisfjarðarsókn 

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) 

 

Heimsfaraldur hafði mikil áhrif á allt okkar starf. T.d. féll allt helgihald niður hluta af 

haustönn, allan desember og um páska. Nokkrar messur voru í kirkjunni frá síðasta 

héraðsfundi. Safnaðarstarf var mjög takmarkað. Mikið tekið upp af helgistundum og sent út, 

líka á hjúkrunardeildina.  

Kórastarf: 

Þegar það mátti hittist kórinn einu sinni í viku. En kórastarf var mjög takmarkað í vetur. 

Hluti kórsins var með í flestum upptökum 

 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Fór fram einu sinni í viku þegar það mátti, sunnudagaskóli féll að mestu niður. En 

æskulýðsstarfið og TTT-starfið náði nokkurn veginn fjölda samverustunda sbr. það sem er 

hefðbundið 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Rusa Petriashvili, organisti og kórstjóri  

Helga Rós Magnúsdóttir, ræstir (í fæðingarorlofi leysir Beata Kizewska hana af). 

 

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

Ekkert slíkt starf fór fram á vegum safnaðarins þennan vetur. AA hefur aðstöðu í 

safnaðarheimilinu og hittist vikulega.  

 

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

 

Vegna Covid-19 var ekkert slíkt.  

 

 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  
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Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds (s.s vegna streymis):  

Við fengum að gjöf nettengda myndavél til að hægt sé að streyma afthöfnum.  

 

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

 

 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

 

Jóhann Grétar Einarsson, Fjarðarbakka 9, Seyðisfirði formaður 4721110, 

johanngr@simnet.is  

Guðríður Ágústsdóttir, Árbakka 7, varaform. 472 1138 netf: gudridur@sfk.is 

Jóhann Jónsson, Fjarðarbakka 1, gjaldkeri, 472 1448 netf: jjonsson@simnet.is 

Kristín Gissurardóttir, Baugsveg 3, meðstjórnandi sími 472 1256 

Sólveig Sigurðardóttir Garðarsvegi 26, Seyðisf. meðsstjórnandi . sími  472 1188 netfang: 

sollaogrunar@gmail.com 

Varamenn: 

Sigríður Björgvinsdóttir, Árbakka 5, sími 472 1295 

Sigurbergur Sigurðsson, Sunnuholti, sími 472 1394 

Jóhann Brynjar Júlíusson, Brattahlíð 1, sími 472 1178 

Þorgerður Jónsdóttir, Botnahlíð 23, sími 472 1265 
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