
Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis  

Kirkjumiðstöðinni á Eiðum 11.apríl 2021 kl. 11-17 
 

Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: Stöðvarfjarðarsókn 

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) 
Það var eiginlega ekkert hefbundið helgihald vegna covid  
það var t.d.  búið að skipuleggja útimessu í Papey sem ekki varð 

Kórastarf: Enginn organisti svo lítið er sungið. 
aðeins æft fyrir athafnir og þá fenginn organisti að. 
að vonum er kórinn ekki ánægður með þetta en ekki er annað í boði. 
Var tekið það ráð að fá kórstjóra frá Fáskrúðsfirði í október til að æfa fyrir messur og jólin en þá kom 
samkomubann eftir 2 eða 3 æfingar svo ekki varð meira úr því 

Barna- og æskulýðsstarf: það er alfarið á vegur Dags Fannar og verður hann að svara fyrir 

það 

 
Starfsfólk í kirkjustarfi:Prestur:  Dagur Fannar Magnússon 
meðhjálparar: Oddur Guðjónsson og Ingibjörg Björgvinsdóttir 
Sjálfboðaliðar sjá um ræstingu 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  
Námskeið í núvitund í Kristnum fræðum var haldið í kirkjunni í febr.og mars en vegja covid varð  því 
ekki lokið 
19. janúar var íhugunarmessa,   
nokkrar morgumtíðir voru haldnar,   
9. febrúar barnamessa   
26. febrúar öskudagsmessa.   
Fermingum var  frestað til september. 
Jólamessa gat ekki orðið en við tókum upp jólamessu(prestur og kór) sem var svo sett á netið kl.23 á 
aðfangadagskvöld. 

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur 

eða annað)Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins 

reksturs):  

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds (s.s vegna streymis):  
Oddur Guðjónsson og Jóna Arnfríður Gunnarsdóttir gáfu kirkjunni nýútgefnar bækur með 
Hátíðarsöngvum séra Bjarna Þorsteinssonar munu koma sér vel. 
Voru þær gefnar til minningar um Jóhönnu Jónsdóttur, konu Odds og móðir Jónu, en hún var mikill 
velunnari  kirkjunnar  
 
 

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



 

Sóknarnefnd:    

Nafn                                   Heimilisfang                     Sími              Netfang 
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