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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: ______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 almennt gengið vel og mæting með ágætum. Þó má taka fram að 

óhefðbundnar guðsþjónustar með þátttöku t.d. barnakóra eða hljómsveita hafa ekki farið 

fram og skrifast það á hversu erfitt hefur verið að fá ólíka hópa saman í faraldrinum. 

Við höfum lært að bregðast við faraldrinum. Það hefur t.d. alltaf verið messað þegar 

aðstæður hafa leyft, annars sendum við út á netinu og altarisgöngur fóru fram með 

sérbikurum, svo dæmi séu tekin. 

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. Við reynum t.d. að bjóða nýjum íbúum á kóræfingar. 

 

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 kl.20-21.30 (en eru yfirleitt til kl.22).  

Djúpavogskirkja er í samstarfi við íþróttafélagið Neista og heldur úti íþrótta- og 

sunnudagaskóla á laugardögum. Presturinn hjálpar oft til við að stilla upp fyrir 

íþróttaskólann og einu sinni í mánuði fer sunnudagaskólinn fram í íþróttahúsinu. Þetta hefur 

gengið vel og þannig er mæting einnig góð þegar sunnudagaskólinn fer fram í kirkjunni.  

Allt starf tengt börnunum í Djúpavogskirkju gengur vel. Þar má nefna fermingarfræðslu, 

sumarbúðir, leiðtogaskólann og æskulýðsmót. Fjölskyldustundir í kirkjunni hafa verið vel 

sóttar. Einnig er samstarf við skólann og leikskólann (sem kemur í heimsókn fyrir jólin) eins 

og best verður á kosið. Við erum þakklát fyrir hversu jákvæðir krakkarnir okkar eru í garð 

kirkjunnar. 

 
 

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. 
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Fermingarbörnin hafa verið mjög öflug í sunnudagaskóla og guðsþjónustum. 

Í barna- og æskulýðsstarfinu hafa þrjár stelpur 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. 

Það er ánægjulegt að segja frá því að tvær stelpur sem sóttu leiðtogaskólann voru leiðtogar í 

Neskaupstað á landshlutamóti í vetur. Þær ásamt a.m.k einni til viðbótar hafa lýst yfir áhuga 

á því að starfa áfram á kirkjulegum viðburðum. 

 

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

Allar hugmyndir í þessum flokki hafa verið settar á ís í faraldrinum. Nú sér loks fyrir endann 

á faraldrinum og m.a. verður páskaganga og erindi um sorg og úrvinnslu strax eftir páska. 

Vonir standa til að bænahópar o.fl. í prestakallinu geti farið fram á næsta ári. 

 

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

 

 

 

 

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

Komið er að viðhaldi á kirkjunni. Því miður eru nokkrar rúður ýmist brotnar eða skemmdar. 

Eins stendur til að mála og leggja nýtt parkett.  

Unnið er að því að safna fyrir nýju bílaplani (malbikun). Rætt hefur verið við sveitafélagið 

og fleiri aðila. 

 

 

 

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

Hluti af tekjum af dúntekju úr Þvottáreyjum renna í æskulýðsstarfið.  

 

 
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.gunnarsdottir@mulathing.is  
Sóley Dögg Birgisdóttir gjaldkeri  
S: 849-3441/551-1032 | netfang: soley@bulandstindur.is  
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