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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: Vopnafjarðarsókn 

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) 

Helgihald var með hefðbundnum hætti fram í apríl 2020. Þá var öllu skellt í lás um tíma.  

Í júní fórum við að messa aftur, þá var sjómannadagsmessa á sjómannadaginn.  

Fermingar fóru fram í lok ágúst og september, messað í lok september áður en skellt var 

aftur í lás.  

Tekin var upp helgistund á páskadag og sameiginleg helgistund frá Vopnafjarðar- og 

Hofskirkju á aðfangadag og sett á youtube og facebook. Um 1000 manns horfðu á hvora 

stund.  

Þá voru teknar upp 4 aðrar helgistundir frá Vopnafjarðarkirkju á árinu og settar á facebook 

ásamt nokkrum kveðjum sem sendar voru á hjúkrunarheimilið.  

 

 

Kórastarf: 

Kirkjukór Vopnafjarðar- og Hofskirkju æfir alla miðvikudaga og karlakór á mánudögum. 

Kórastarf var þó ekki virkt allt árið vegna covid-19. Einnig fór organisti í veikindaleyfi um 

miðjan nóvember.  

 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Sunnudagaskóli 3 sunnudaga í mánuði 

TTT starf alla fimmtudaga  

Æskulýðsstarf alla þriðjudaga  

Stjörnustund fyrir 1-4 bekk hefur verið í boði annað slagið, aðallega í nokkur skipti fyrir jól 

og páska.  

Barnastarf fór á pásu í apríl en var í gangi í í allt haust og er vel mætt í alla hópa.  

2 stúlkur taka þátt í farskóla leiðtogaefna.  

10 fermingarbörn fermdust 2020, og 10 börn voru skráð í fermingarfræðslu haustið 2020.  

 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

Stephen Yates, Organisti í hlutastarfi  

Borghildur Sverrisdóttir, Kirkjuvörður í hlutastarfi 

Kristjana Louise Friðbjarnardóttir, meðhjálpari 

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

Konuhópur fyrir konur sem eru ekki í vinnu alla þriðjudaga (10-15 konur) 

Stuðningshópur fyrir fólk sem greinst hefur með krabbamein eitt fimmtudagskvöld í mánuði 

(ca. 10 manns, hópurinn hefur ekki verið starfandi síðan covid skellti í lás).  

  

 

 

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

Ekkert slíkt  

 

 

 

 

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

Ný útiljós á kirkju og safnaðarheimili  

 

 

 

 

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

Þrífótur fyrir síma 

 

 

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

 

 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

Sara Elísabet Svansd.   896-8501 sarasvans@gmail.com  

Guðrún S. Stefánsdóttir   897-1042 gestef1962@gmail.com 

Borghildur Sverrisdóttir   855-1320 boggasverris@gmail.com 

Júlíanna Þ. Ólafsdóttir   663-6569 julla81@simnet.is 

Hilmar Jósefsson     896-7948 hilmar.josefsson@hotmail.com  
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