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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: __Djúpavogssókn 

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 hefur eðli málsins samkvæmt verið með óhefðbundnum hætti. Fyrir c-19 og 

takmarkanir gekk vel og kirkjusókn með ágætum. Þegar samkomutakmarkanir tóku gildi 

hafa guðsþjónustur, bænastundir, sunnudagaskólar o.fl. verið sendar út á netinu, bæði í 

beinni útsendingu og uppteknar. Áhorf hefur verið framar vonum og flest gengið ágætlega. 

Ýmis búnaður hefur verið notaður aðallega í einkaeigu Alfreðs. Við útfarir hefur búnaður 

frá sveitarfélaginu verið fenginn að láni til að senda út á netinu. Rætt hefur verið að fjárfesta 

í frekari búnaði en vegna kostnaðar og forgangsröðunar verkefna var það sett á ís.  

Vel hefur gengið að fylgja sóttvarnareglum eins og við fermingar og útfarir. Fólk hefur sýnt 

aðstæðum skilning. Okkur finnst dýrmætt hversu vel kór og fólkið í söfnuðinum hefur verið 

jákvætt í garð kirkjunnar og boðist til að syngja og þjóna í guðsþjónustum og ýmsum 

viðburðum sem sendir hafa verið út á netinu. Þreytu var farið að gæta hjá presti og kór við 

upptökur en allt í allt gekk þetta vel og við mættum öll miklum skilningi og þakklæti fyrir þær 

stundir sem sendar voru út. 

 

Kórastarf: 

Kórastarfið í sókninni er með miklum ágætum. Sameiginlegur kór sóknanna í kringum 

Djúpavog telur u.þ.b. 25-30 manns. Það er fólk á öllum aldri og ágætlega gengur að fá ungt 

fólk til liðs við kórinn. 

Barna- og æskulýðsstarf: 

Barna- og æskulýðsstarfið er blómlegt í sókninni. Starfið skiptist í nokkra hluta. Á 

þriðjudögum hittast börn í 1.-4. Bekk kl.16.15-17.15, TTT eða börn í 5.-7.bekk mæta sama 

dag kl.17.30-18.30. Góð mæting er í þessa hópa og mikið fjör. Unglingarnir í 8.-10.bekk 

mæta síðan á þriðjudagskvöldum.  

Djúpavogskirkja er í samstarfi við íþróttafélagið Neista og foreldrafélag leikskólans með 

íþróttaskóla á laugardögum. Kirkjan sér um íþróttaskólann tvisvar í mánuði og þá er 

sunnudagaskóli í lok stundarinnar. Organisti og tónlistarfólk hefur mætt og leikið undir, 

sagðar sögur o.fl. Þetta hefur gengið vel og þannig er mæting góð þegar sunnudagaskólinn 

er einungis í kirkjunni. Einnig var planið að fara upp í kirkju eftir íþróttaskólann en alltaf 

þegar það var skipulagt var lokað v/ c-19. Það er skemmtilegt að segja frá því að krakkarnir 

í íþróttaskólanum og leikskólanum hafa beðið um að koma í kirkjuna og finnst mjög 

spennandi þegar farið er þangað t.d. með leikskólanum. 

Fermingarfræðslan, sumarbúðir og fjölskyldustundir í kirkjunni hafa verið vel sóttar og 

gengið vel. Við erum þakklát fyrir hversu krakkarnir okkar eru jákvæðir í garð kirkjunnar. 
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Starfsfólk í kirkjustarfi: 

 

Sóknarnefnd hefur tekið að sér hin ýmsu störf kirkjustarfsins. Ásdís Þórðardóttir formaður er 

meðhjálpari, les gjarnan bænir og ritningarlestur ásamt því að sjá um viðhald og 

kirkjugarðinn. Kristrún hringir kirkjuklukkunum og þær ásamt Sóley (sem einnig er 

gjaldkeri) sjá til þess að kaffið sé klárt, ásamt veitingum eftir messu og í barnastarfi. 

Í vetur hafa krakkar í 9. og 10. Bekk verið leiðtogar í íþrótta- og sunnudagaskólanum. Þrír 

krakkar hafa aðstoðað Alfreð við uppsetningu og skipulag.  

Fermingarbörnin hafa verið mjög öflug í sunnudagaskóla og guðsþjónustum. 

Í barna- og æskulýðsstarfinu hafa þrír krakkar aðstoðað með yngsta hópinn í kirkjunni. Eru 

þar á ferðinni framtíðarleiðtogar sem hafa útbúið veitingar ásamt því að stjórna leikjum o.fl. 

Fjöldinn í barnastarfinu er það mikill að ómögulegt er fyrir einn aðila að stjórna hópunum. 

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

Ýmsar hugmyndir hafa verið ræddar um annað en hefðbundið helgihald. Verður hugmyndum 

hrint í framkvæmd þegar aðstæður leyfa en dæmi má nefna íhugunargöngur í prestakallinu á 

föstu sem hafa gengið vel. 

 

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

 

Djúpavogskirkja á 25 ára vígsluafmæli þann 19. maí nk. Frú Solveig Lára Guðmundsdóttir 

vígslubiskup hafði boðað komu sína en þurfti því miður að afboða sig v/ fermingar. 

Helgaður verður kross við kirkjuna og kvenfélagið Vaka á Djúpavogi skipuleggur veitingar. 

Sett verða upp borð úti og leiktæki fyrir börnin. 

 

 

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

 

Rætt hefur verið að kominn sé tími á að mála kirkjuna að innan. Málari var beðinn um 

kostnaðaráætlun og er það í ferli. 

Parket er víða orðið þreytt og upphleypt. 

Unnið er að því að hanna bílaplan við kirkjuna og á áætlun er að malbika planið næsta 

sumar. 

Kross verður settur á lítinn klett við kirkjuna fyrir vígsluafmælið í vor. 

Klukkuturn sem reistur var til bráðabirgða er farinn að láta á sjá og spurning hvort hægt 

verði í náinni framtíð að setja hann við hlið krossins á klettinum við kirkjuna eins og 

upphaflega stóð til. 

Fallegar ljósmyndir hafa verið teknar af kirkjunni og er unnið að því að hengja þær upp í 

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

 

Djúpavogskirkja fékk lítinn þrífót að gjöf frá íþróttafélaginu Neista en einnig hefur Alfreð 

keypt snúrur og búnað til að koma hljóði og mynd á netið. 

Sóknirnar á Djúpavogi styrktu Björgunarsveitina Báru með kaupum á neyðarkalli 

björgunarsveitanna. 

Kvenfélagið Vaka gaf kirkjunni svarta stólu og rykkilín nú í vor. Kvenfélagið hefur verið 

dyggur stuðningsaðili kirkjunnar og gaman að því að vígsluafmælið verður í samstarfi við 

félagið. 

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

 

 

 

 

 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 

 

 
Ásdís Þórðardóttir formaður  
S: 894-8919 | netfang: asdisth@eldhorn.is  
Kristrún Gunnarsdóttir ritari  
S: 895-5578/478-8878 | netfang: kristrun@djupivogur.is  
Sóley Dögg Birgisdóttir gjaldkeri  
S: 849-3441/551-1032 | netfang: soley@bulandstindur.is  
 

 

 

 


