
Skýrsla sóknarnefndar  fyrir hérðasfund Austurlandsprófastsdæmis 2022 
 

Héraðsfundur Austurlandsprófastsdæmis  

Kirkjumiðstöðinni á Eiðum 24.apríl 2022 kl. 11-17 
 
Vinsamlegast fyllið inn í eftir því sem við á í stuttu máli. 

Starfssemi í: _Egilsstaðasókn 

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 reglubundnum hætti, 2-3x í mánuði, nema að það féll niður frá lokum 
nóvember ´21 út janúar ´22 vegna Covid-sóttvarna. Kirkjukórinn söng við flestar messur 
þ.á.m. bleika messu í október og konudagsmessu í febrúar, ásamt Héraðsdætrum. 
Gospelhópur leiddi söng við gospelsamkomu tvisvar yfir veturinn. Tónlistarmessa fór fram í 
nóvember með söng nemenda Hlínar P. Behrens söngkennara. Barnakórinn söng við 
fjölskylduguðsþjónustur.  

Kórastarf: 
Kór Egilsstaðakirkju og Barnakór Egilsstaðakirkju störfuðu að mestu með hefðbundnum 
hætti og nokkuð góðri þátttöku undir stjórn Torvalds Gjerde. Kammerkór kirkjunnar hélt 
tónleika í maí og desember. 

Barna- og æskulýðsstarf: 
Sunnudagaskóli alla sunnudaga (nema Covid-hlé), góð þátttaka í vetur. 
Stjörnustund (6-9 ára) vikulega eftir áramót. 
TTT-starf í þremur þemalotum yfir veturinn (leikir, matreiðsla og kvikmyndanámskeið) í 
samstarfi við Ássókn. 
Bíbí-æskulýðsfélag starfaði af nokkrum krafti í vetur og tók m.a. þátt í móti á Norðfirði. 
 
Starfsfólk í kirkjustarfi: 
Torvald Gjerde, organisti 
Ingibjörg Snorradóttir, umsjón með Safnaðarheimili 
Auður Ingólfsdóttir, meðhjálpari 
Bella Hönnudóttir, umsjón með æskulýðsfélagi 
Góður hópur sjálfboðaliða kemur auk þess að barna- og æskulýðsstarfi og helgihaldi. 
 

Annað, en hefðbundið helgihald(s.s. Biblíulestrar, tólf spora starf):  
Foreldramorgnar vikulega yfir veturinn, 5-10 mæta hverju sinni 
Biblíuleshópur hittist vikulega yfir veturinn, 5-10 mæta hverju sinni. 
Í Safnaðarheimili fara einnig fram AA-fundir, Lionsfundir og samverur Krabbameinsfélags 
Austurlands, svo nokkuð sé nefnt. 
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Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 
 
 
 
 

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  
Unnið var að ýmsum endurbótum á kirkjunni á síðasta ári svo sem á þaki og rennum svo og 
lokað fyrir aðgengi óviðkomandi  niður í kjallara undir kirkjuturninum.  Við það varð til 
geymsla fyrir hluti sem ekki endilega þurfa að vera á upphituðum stað. Gert var við 
múrskemmdir og kirkjan máluð að  utan. Raflagnir lagaðar og lagað aðgengi fatlaðra við 
aðaldyr kirkjunnar.  
 
 
 
 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds (s.s vegna streymis):  
Keyptur standur undir Guðbrandsbiblíu sem gefinn var til kirkjunnar  og nýr mixer vegna 
streymis.  
 
 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    
Lagað Skipt um grind í hliði fyrir umfereð tækja inn í kirkjugarðinn.  
 
 

Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 
 
Jónas þór Jóhannsson Brávöllum 9       893-1001  jonas.thor@simnet.is 
Ágústa Björnsdóttir          Kelduskógum 1 862-9285                   agurstabjo@gmail.com 
 
Ágúst Arnórsson               Koltröð 18         820-6893           agust.arnorsson@landsbankinn.is 
 
Dagrún Eydís Bjarnadóttir Norðurtún 16    844-3676 eydisbjarnadottir@gmail.is 
Jóhanna Jörgensdóttir         Bláargerði 45    846-1650 bjornmagn@simnet.is 
Gísli Þór Pétursson             Ártröð 1             844-6474 artrod1@internet.is 
 
María Ósk Kristmundsdóttir Einbúablá 30    843-7751     maria.kristmundsdottir@gmail.com 
 
Auðbjörg Halldís Hrafnkelsdóttir Vifilsstöðum 869-1123  vifilsstadir@gmail.com 
 
Auður Anna Ingólfsdóttir    Kelduskógum 1  891-8790                              
audurannaing@icloud.com 
 
Ástríður Kristinsdóttir  Laugarvöllum 19  863-6866 addykrist@gmail.com 


