
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: ____Seyðisfjarðarsókn 

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 gekk sæmilega að halda úti helgihaldi þrátt fyrir takmarkanir. Við sendum út stundir. 
En í haust var minna um það. Við bættum við messum þegar það var hægt og við náðum 
þeim fjölda sem við erum vön í fyrra. Á aðfangadag vorum við með stutta stund og hringdum 
jólin inn saman. Með blástursleikurum og kórnum.  

Kórastarf:kórinn æfir einu sinni í viku. Covid hefur haft mjög mikil áhrif á kórinn, hann er orðinn 
fámennur og ekki hægt að keyra almenninlega í gang til að blása nýju lífi í hann.  
 

Barna- og æskulýðsstarf: 
Vikulegt yfir vetrartímann. TTT- starf, æskulýðsstarf og sunnudagaskóli.  
 
Starfsfólk í kirkjustarfi: 
 
sjálfboðaliðar og fræðslufulltrúi kemur inn í starfið.  

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

Sérstakir kirkjulegir viðburðir(utan hefðbundinnar þjónustu, s.s. kirkjuafmæli, vísitasíur eða annað): 
 
Seyðisfjarðarkirkja fagnar 100 ára vígsluafmæli í ár. 6. ágúst. Í tilefni af því verður 
hátíðardagskrá í haust.  

Viðhald á kirkjuhúsi/safnaðarheimili(sérstakar framkvæmdir utan hefðbundins reksturs):  
 
Ekkert viðhald. Húsið í góðu lagi.  
 

Kaup á nýjum munum eða gjafir til helgihalds (s.s vegna streymis):  
 
 
 
Kirkjugarður/ar(framkvæmdir, aðrar en venjubundin hirðing):    
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Sóknarnefnd:    

Nafn    Heimilisfang    Sími  Netfang 
 
Jóhann Grétar Einarsson, Fjarðarbakka 9, formaður 4721110, johanngr@simnet.is  
Jóhann Jónsson, Fjarðarbakka 1, gjaldkeri, 472 1448 netf: jjonsson@simnet.is 
Ólafía María Gísladóttir, Árstíg 3 sími  Hlíðarvegi 15, omaja@simnet.is  
Sólveig Sigurðardóttir Garðarsvegi 26, Seyðisf. meðsstjórnandi . sími  472 1188 netfang: 
sollaogrunar@gmail.com  
Óli Jóhannes Gunnþórsson, Hlíðarvegi 15, sími netfang: olijohannes04@gmail.com  
 
Varamenn: 
Sigríður Björgvinsdóttir, Árbakka 5, sími 472 1295 
Sigurbergur Sigurðsson, Sunnuholti, sími 472 1394 
Jóhann Brynjar Júlíusson, Brattahlíð 1, sími 472 1178 
Þorgerður Jónsdóttir, Botnahlíð 23, sími 472 1265 
Ólafía Þórunn Stefánsdóttir, Botnahlíð botnar@internet.is  
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