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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: ____________Ás_______________ sókn 

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 :Nokkrar koræfingar í febrúar svo aftur fyrir örfáar fyrir fermingamessur í maí pg júní og 

ágúst. Svo sungu nokkrir félagar úr kórnum streimimessu sem var tekin upp í Áskirkju í Október. 

 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Barnastarf var með einhvejum héum en er þó búið að vera nokkuð hefbundið. Stjörnustund, 

ttt og fermingafræðsla. 
 

Starfsfólk í kirkjustarfi: 

 

Jónína Elíasdóttir var til aðstoðar í stjörnustund fram að áramótum meðan Ólöf var í 

náminu sínu. Heiðrún Anna Eyjólfsdóttir sér um þrifin á Kirkjuselinu. Bergsteinn 

Brynjólfsson er meðhjálpari. Hrafnkell Guðjónsson kirkjuvörður og Drífa Sigurðardóttir 

organisti. 

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

Ekkert á síðasta ári sökum covid. 

 

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

Margrét bóasdóttir kom og hélt söngnámskeið fyrir kirkjukórinn. 

 

 

 

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

Kláruðum að skipta u gler í gluggu Áskirkju. Erum að vinna bekkina í kirkjunni tréverk og 

mála þá. Svo nu liggur fyrir að taka gólfið pussa það og olíubera það. Kirkjuselið var málað 

að innan í febrúar mars á þessu ári og stendur yfir vinna við loftræstinguna á 

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

Nei engar. 

 

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

Stendur til að slétta úr garðinum við kirkjuna svo betra sé að hirða hann og hefur fengist leyfi til þess. 

Verður það vonandi unnið í sumar. 

 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími Netfang    

___________________________________________________________ 

Ásgerður Felixd    Raudilækur                     8680822 raudilaekur@hotmail.com 

________________________________________________________ 

Kristján Guðþórs Ásbrún                   8954725 kristjan.gudthorsson@simnet.is 

___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

Helgi Bragason Setbergi    8935239   helgihb@simnet.is 

___________________________________________________________ 

Margrét B. Sigurjónsd  sunnufelli 8   8992476   sunnufell8@simnet.is 

___________________________________________________________ 

Margrét Dögg Guðgeirsd Ullartanga 1 8661287  margretdogg1@gmail.com 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
  

 

 

 


