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2. tbl. 25. árgangur Maí 2008

Á hverju sumri koma tugir þúsunda ferða-
manna í Akureyrarkirkju og sérstakur 
starfsmaður hefur undanfarin sumur verið 
ráðinn til að sýna þeim kirkjuna og vera 
þar til staðar alla virka daga til kl. 17.00.
Akureyrarkirkja, Héraðssjóður Eyjafjarð-
arprófastsdæmis og Biskupsstofa hafa 
nú sameinast um að bjóða upp á aukna 
þjónustu við ferðamenn og alla þá sem 
hennar vilja njóta, yfir sumarmánuðina 
júní-ágúst, með lengdum opnunartíma og 
auknu helgihaldi. 

Sr. Jóna Lísa Þorsteinsdóttir verður í kirkj-
unni alla virka daga frá kl 17.00 - 22.00, 
nema miðvikudaga frá kl. 17.00 – 20.00, 
boðið verður upp á helgistund á sunnu-
dagskvöldum kl. 21.00.

Síðdegis- og kvöldstundirnar í kirkjunni 
verða rammaðar inn af kyrrð, bænastund-
um, hugleiðingu, samtali og tónlist. Á 
föstudagskvöldum kl. 22.00 er viðstödd-
um boðið að þiggja altarissakramenti.  
Bænakarfa verður í anddyri kirkjunnar og 
bænir úr henni lesnar upp, ef þess er ósk-
að, í bænastund sem fer fram í lok dagsins. 
Einnig býðst fólki að hafa með sér ritning-
arlestur og/eða litla bæn úr kirkjunni (sem 

munu liggja frammi í anddyri á íslensku, 
ensku, þýsku og sænsku) og lesefni verð-
ur fyrir hendi fyrir þá sem vilja tylla sér 
og lesa eitthvað uppbyggilegt, græðandi, 
huggandi og gleðjandi.

Við þekkjum það öll hvað það er gott að 
geta sest inn í kirkju á ferðum okkar utan 
lands og innan. Eiga þar hljóða stund, 
kveikja á kerti, tala við Guð, hvíla sig á 
skarkala heimsins. Við trúum því að með 
því að bæta þessari síðdegis- og kvöld-
þjónustu við yfir sumarmánuðina sé verið 
að mæta þörf sem er fyrir hendi og vonum 
að sem flestir nýti sér þjónustuna.
Ferðamanna- og kvöldkirkjuprestur mun 
hafa skrifstofu í Kirkjubæ við Ráðhústorg 
og vera þar til viðtals eftir samkomulagi, 
hægt er að hafa samband í síma 858-

7282 eða á netfangið jonalisa@akirkja.is        
Fararstjórar með hópa á leið til Akureyrar 
geta hringt í síma 858 7282 og látið vita ef 
þeir óska eftir sérstakri helgi- eða bæna-
stund í kirkjunni.

Hittumst í kirkjunni, njótum helgihalds-
ins, eigum samveru og samtal. 

Allir eru hjartanlega velkomnir.  

Kvöld- og
ferðamannakirkja

Fréttir úr 
Kirkjubæ

Nú er hálft ár liðið frá því að Kirkjubær, 
nýja kirkjumiðstöðin á Akureyri tók til 
starfa. Kirkjubær stendur við Ráðhústorg 
þar sem allt iðar af mannlífi hvernig sem 
viðrar. Í vetur hafa margir stungið sér hér 
inn, litið í bækur, fengið sér kaffibolla 
og spjallað við undirritaða. Sumir hafa 
gefið sér tíma til þess að skrifa niður á 
miða það sem þeim hefur legið á hjarta 
og sett í sérstakan bænakassa sem hér er 
staðsettur. Bænir þessar eru svo teknar 
til fyrirbænar í einhverri af kirkjum pró-
fastsdæmisins.

Í mars sl. var farið af stað með hádegis-
samverur sem fengu nafnið Sálarstald-
ur. Þessar stundir eru hugsaðar fyrir alla 
þá sem vilja staldra við í erli dagsins og 
safna kröftum í bæn og hugleiðslu. Léttar 
veitingar eru í boði þannig að fólk getur 
kíkt við og fengið sér snarl og í leiðinni 
slakað á í notalegu umhverfi mitt í hring-
iðu lífsins. Allir eru hjartanlega velkomn-
ir á þessar stundir og vil ég hvetja ykkur 
sem ekki hafa litið til okkar að gera það.

Aðsetur í Kirkjubæ hafa héraðsprestur, sr. 
Guðmundur Guðmundsson, sr. Hannes 
Blandon, prófastur, sr. Jón Aðalsteinn 
Baldvinsson, vígslubiskup, Ásta Garð-
ardóttir, umsjónarmaður vinaheimsókna 
og Jóna Lovísa Jónsdóttir, framkvæmda-
stjóri ÆSKÞ og umsjónarmaður Kirkju-
bæjar.  

Kirkjubær er opinn alla virka daga frá 
kl. 11–15. Lítil verslun er starfrækt í 
Kirkjubæ en þar er hægt að kaupa bækur 
og gjafavörur. Einnig er hér lítið útibú frá 
Hjálparstarfi kirkjunnar og er því hægt 
að fá minningarkort og gjafabréf Hjálp-
arstarfsins.

Verið velkomin í Kirkjubæ!
Jóna Lovísa Jónsdóttir,
umsjónarmaður Kirkjubæjar
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Tónlistarstarf á vormánuðum
Vorin eru uppskerutími hjá kórum 
kirkjunnar.  Þá flytja kórarnir úrval 
úr þeirri tónlist sem æfð hefur verið 
um veturinn. Á næstunni verða fjöl-
margir tónleikar á vegum Akureyr-
arkirkju.

Barnakórar Akureyrarkirkju luku 
vetrarstarfi sínu á lokahátíð sunnudaga-
skólans nú í apríl. Krakkarnir sungu af 
mikilli innlifun og með krafti hressileg 
lög. Rafn Sveinsson, formaður sókna-
nefndar, spilaði á trommur. Það var af-
skaplega skemmtilegt að syngja með 
Rafni, enda spilar hann einstaklega 
smekklega með kórunum. Þetta var frá-
bær endir á vetrarstarfinu.

Stúlknakórinn er á fullu að undirbúa 
tónleikaferð til Þýskalands sem far-
in verður í júní. Þar mun kórinn halda 
nokkra sjálfstæða tónleika, syngja við 
messur og styrktartónleika. M.a. verður 
sungið við 1000 ára afmælishátíðarhöld 
kirkju í Bochum.

Auk íslenskrar tónlistar er kórinn að 
æfa djassmessu eftir Bob Chilcott og 
svo hina mögnuðu Gloriu eftir Antonio 
Vivaldi.

Kórinn fór í æfingabúðir í Hafralækj-
arskóla um daginn. Þar var mikið sung-
ið, dansað og sprellað.

Hymnodia lauk við upptökur á fyrstu 
hljómplötu sinni nú í lok apríl. 

Håkan Ekman, finnskur tónmeist-
ari sá um upptökur, en hann sérhæfir 
sig í kóraupptökum.  Hljómplatan, sem 
inni heldur 17 kórverk eftir íslenskar 
konur, kemur út í lok sumars. Í mars                     
tók Hymnodia þátt í flutningi á Stjórnar-
skrá lýðveldisins Íslands, kórverki eftir 
Karólínu Eiríksdóttur. 

Flutningurinn vakti mikla athygli 
enda um frumlega hugmynd og frábært 
verk að ræða.

Kór Akureyrarkirkju hefur verið 
að æfa Messu í G eftir Franz Schubert 
í vetur.  Hún verður flutt á tónleikum í        

Akureyrarkirkju 18. maí nk. 
Einsöngvarar verða þau Kolbrún 

Jónsdóttir, Bryngeir Kristinsson og 
Haraldur Hauksson. Píanóleikari á tón-
leikunum verður Helga Bryndís Magn-
úsdóttir.

Kórinn hefur þar að auki æft fjölda 
minni laga.  M.a. frumflutti hann sálm 
efti Hauk Ágústsson í byrjun apríl.  
Kaffitónleikar kórsins voru haldnir í 
byrjun mars. Þar söng kórinn léttari efn-
isskrá sem lagðist vel í tónleikagesti sem 
gæddu sér á dýrindis bakkelsi.

Nú í byrjun maí fór kórinn í tónleika-
ferð til Dalvíkur og Ólafsfjarðar.

Mikil gleði, söngur, hlátur og þakklæti ríkti 
í Akureyrarkirkju á Lokahátíð barna-
starfsins sem haldin var 20. apríl sl. 

Þar komu saman börn og fullorðnir á 
öllum aldri til að þakka fyrir samveruna 
í vetur og fagna komandi sumri. 

Óhætt er að segja að barna- og ung-
lingastarfið hafi verið í miklum blóma 
í vetur, eins og undanfarin ár. Mik-
ill fjöldi hefur sótt barnasamverurnar 
bæði á sunnudögum og á miðvikudög-
um og sérstakt ánægjuefni er þátttaka 

eldri krakka og unglinga sem aðstoða 
við samveru yngstu barnanna. Krakk-
ar í TTT hafa til að mynda aðstoðað í 
sunnudagaskólanum núna eftir áramót 
og hefur það reynst starfinu góð hvatn-
ing og upplyfting. Tinna, Sigga og Halla 
umsjónarmenn sunnudagaskólans þakka 
þessum frábæru krökkum fyrir alla hjálp-
ina og fyrir skemmtilegt samstarf. 

Stelpurnar í eldri deild Æsku lýðs-
félags ins hafa einnig starfað sem aðstoð-
arleiðtogar í allan vetur hjá Höllu og 

komið þannig 
að starfi yngri 
deildar innar sem 
eru fermingar-
börn og 9. bekk-
ingar. Ástæða er 
til að þakka Evu 
Maríu, Sigrúnu, 
Erlu, Eyrúnu, 
Haf dísi og Kar-
en sérstaklega 
fyrir þeirra fram-
lag til starfsins. 

Einnig hafa Hafsteinn og Óli Dagur 
haldið utan um TTT starfið í vetur ásamt 
Höllu, en þeir koma líka úr Æskulýðsfé-
laginu ÆFAK. 

Á Lokahátíðinni sungu barnakórar 
kirkjunnar og stelpur í eldri deild kórs-
ins, sungu lagið O, freedom og sýndu 
frumsaminn dans við það. 

Trúðarnir Tóti og Tralli litu við og 
fundu ástarbréf frá Guði. Kirkjugestir 
tóku virkan þátt í hátíðinni, sérstaklega 
voru börnin dugleg að syngja og spjöll-
uðu þau við Höllu um það hvernig við 
öll getum verið kristniboðar í daglegu 
lífi okkar, með því að vera vinir Jesú. 

Að samveru lokinni var boðið upp á 
grillaðar pylsu og safa í Safnaðarheim-
ilinu, auk þess var hægt að skoða brot af 
því föndri sem börnin hafa búið til í vet-
ur og síðan var myndasýning frá barna- 
og unglingastarfinu. Eva, Hafdís og Erla 
sáu um að mála krakkana og voru það 
glaðleg og skrautleg andlit sem kvöddu 
með þakklæti fyrir veturinn þennan 
dag. Barnastarfið mun hefjast aftur um 
miðjan september. Starfsfólk kirkjunnar 
þakkar kærlega fyrir frábærar samverur í 
vetur og óskar öllum gleðilegs sumars.   

Lokahátíð barnastarfsins
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Fermingar í Akureyrarkirkju
10. maí kl. 10:30

11. maí kl. 10:30

Berglind Eik Ólafsdóttir Heiðarlundi 8i

Grétar Már Björnsson Helgamagrastræti 34

Guðmundur Oddur Eiríksson Akurgerði 5f

Harpa Rún Einarsdóttir Hamratúni 34

Hildigunnur Larsen Dalsgerði 6c

Hildur María Hólmarsdóttir Víðivöllum 8

Hólmfríður Brynja Heimisdóttir Laxagötu 6

Hólmfríður Kristín Karlsdóttir Löngumýri 24

Indíana Líf Ingólfsdóttir Hrafnagilsstræti 36

Ingi Arnar Davíðsson Hjallalundi 9a

Jóna Brynja Birkisdóttir Klettaborgum 7

Katrín María Karlsdóttir Ránargötu 23

Klara Ólafsdóttir Munkaþverárstræti 3

Kristinn Reyr Kjartansson Ránargötu 14

Matthildur Ármannsdóttir Lækjartúni 6

Sigríður Larsen Dalsgerði 6c

Sigrún Björg Guðmundsdóttir Heiðarlundi 4h

Steinar Freyr Kristinsson Heiðarlundi 2k

Valdís Ósk Jónsdóttir Vallargerði 4a

Axel Birkir Þórðarson Kringlumýri 10

Ágústa Hrönn Hjartardóttir Gránufélagsgötu 49

Ásdís Elfa Einardóttir Hamarstíg 2

Berglind Bernhardsdóttir Kringlumýri 17

Berglind Lilja Þórarinsdóttir Holtagötu 7

Bjarni Benediktsson Krabbastíg 2

Björgvin Freyr Leifsson Fjólugötu 5

Björn Auðunn Ólafsson Eiðsvallagötu 28

Brynja Reynisdóttir Skálateigi 7

Elsa Rún Brynjarsdóttir Helgamagrastræti 1

Heiðar Freyr Leifsson Lerkilundi 28

Helgi Freyr Aðalbjörnsson Birkilundi 13

Hjalti Björnsson Oddeyrargötu 13

Katla Ósk Káradóttir Munkaþverárstræti 7

Kári Arnarson Bjarmastíg 6

Magnús Pálsson Holtateigi 17

María Borg Gunnarsdóttir Strandgötu 19b

Rúnar Ingi Tryggvason Þórunnarstræti 130

Sigrún Stella Þorvaldsdóttir Byggðavegi 120

Snjólaug Vala Bjarnadóttir Ásabyggð 10

Stefán Marel Hafþórsson Tjarnarlundi 2j

Sunna Friðjónsdóttir Holtagötu 7

Sölvi Andrason Kringlumýri 33

Urður Steinunn Frostadóttir Shar Hamarstíg 10

Vaka Mar Valsdóttir Hvannavöllum 2

Ylfa Eik Hermannsdóttir Akurgerði 9k

Þórhildur Steingrímsdóttir Hrafnagilsstræti 30

Almar Ögmundsson Mörðuvallastræti 10

Andres Helgi Björnsson Tjarnarlundi 18 h

Arnar Geir Ísaksson Víðimýri 14

Arnór Dagur Dagbjartsson Þórunnarstræti 89

Aron Rósinberg Antonsson Fróðasundi 11

Atli Dagur Ólafsson Faxabraut 40 a

Atli Rafn Gunnarsson Vættagili 10

Benedikt Sverrir Halldórsson Strandgötu 43

Elise Marie Väljaots Ásvegi 17

Helena Jónsdóttir Spónsgerði 5

Helga Líf Káradóttir Byggðavegi 122

Hildur Björk Jónsdóttir Heiðarlundi 1g

Hrafn Knudsen Knútsson Múlasíðu 9

Júlíus Karl Svavarsson Helgamagrastræti 46

Katla Eiríksdóttir Klettaborgum 8 - 202

Patrik Freyr Guðmundsson Suðurbyggð 5

Rakel Guðmundsdóttir Víðimýri 2

Reynir Már Guðjónsson Sunnuhlíð 10

Róbert Ingi Tómasson Byggðavegi 154

Róshildur Arna Ólafsdóttir Eyrarlandsvegi 24

Sigrún María Óskarsdóttir Reynilundi 6

Sonja María Bjarkadóttir Grenilundi 3

Yngvi Ásgeirsson Helgamagrastræti 43

Gunnar Þorbjörn Gunnarsson Eyrarvegi 23

31. maí kl. 10:30

31. maí kl. 12:00



Föstudagurinn 9. maí 
Æfing fermingarbarna kl. 16.00 
(börn sem fermast þann 10. maí).
Æfing fermingarbarna kl. 17.00 
(börn sem fermast þann 11. maí).

Laugardagurinn 10. maí
Fermingarmessa kl. 10.30.  Sr. Svavar Al-
freð Jónsson, sr. Óskar Hafsteinn Óskarsson 
og sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir.

Sunnudagurinn 11. maí, Hvítasunnudagur, 
mæðradagurinn
Fermingarmessa kl. 10.30.  Sr. Svavar Al-
freð Jónsson, sr. Óskar Hafsteinn Óskarsson 
og sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir.
Hátíðarmessa kl. 20.00.  
Sr. Óskar Hafsteinn Óskarsson.

Þriðjudagurinn 13. maí
Morgunsöngur í Akureyrarkirkju kl 9.00.

Fimmtudagurinn 15. maí
Kyrrðar- og fyrirbænastund kl.12.00.

Sunnudagurinn 18. maí
Messa kl. 11.00.  
Sr. Óskar Hafsteinn Óskarsson.  
Súpa og brauð í Safnaðarheimilinu 
að messu lokinni.

Þriðjudagurinn 20. maí
Morgunsöngur í Akureyrarkirkju kl 9.00.

Fimmtudagurinn 22. maí
Kyrrðar- og fyrirbænastund kl.12.00.

Sunnudagurinn 25. maí
Guðsþjónusta í kapellu kl. 11.00.  
Sr. Svavar Alfreð Jónsson.
Æðruleysismessa kl. 20.00.  
Sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir.

Þriðjudagurinn 27. maí
Morgunsöngur í Akureyrarkirkju kl 9.00.

Fimmtudagurinn 29. maí
Kyrrðar- og fyrirbænastund kl.12.00.

Föstudagurinn 30. maí 
Æfing fermingarbarna kl. 17.00 (börn sem 
fermast þann 31. maí).

Laugardagurinn 31. maí
Fermingarmessa kl. 10.30.  
Sr. Svavar Alfreð Jónsson, 
sr. Óskar Hafsteinn Óskarsson 
og sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir.

Júní – Ágúst
Guðsþjónustur alla sunnudaga kl. 11.00
Helgistund/kvöldmessur 
alla sunnudaga kl. 21.00.                              
 Nánar auglýst síðar.

Safnaðarblað Akureyrarkirkju. Ábyrgðarmenn: Gyða Sigþórsdóttir, Óskar Hafsteinn Óskarsson, Sólveig Halla Kristjánsdóttir og Svavar A. Jónsson. 

Umbrot og prentun: Prentsmidjan.is

Starfið í Akureyrarsókn á næstunni

Maí

Fastir liðir
Þriðjudagar:  Morgunsöngur kl. 9.00
Miðvikudagar í maí: Mömmumorgunn kl. 9.30 – 11.30
Fimmtudagar: Kyrrðar- og fyrirbænastund kl. 12.00 
Léttur hádegisverður á vægu verði eftir stundina.  

Alla virka daga frá 1. júní:
Kvöld- og ferðamannakirkjan opin frá kl. 17.00 – 22.00,
nema miðvikudaga frá kl. 17.00 – 20.00
Kvöldbænir kl. 20.00

Á dögunum var opnuð ný heima-

síða Akureyrarkirkju. Síðan er 

aðgengilegri en sú gamla, m.a. er 

auðveldara að nálgast myndir sem 

tengjast kirkjustarfinu. Þar eru allar 

upplýsingar um starfsemi í kirkj-

unni frá degi til dags og hægt er 

að senda fyrir spurnir með því að 

smella á valmynd á forsíðunni.  

Safnaðarblað kirkjunnar verður 

áfram hægt að nálgast á heimasíð-

unni og nýbreytni er að hafa spurn-

ingu sem gestum heimasíðunnar 

er boðið að svara.  Akureyr ingar 

eru hvattir til að nýta sér síðuna og 

fylgjast með starfseminni í kirkj-

unni.

Ný heimasíða Akureyrarkirkju

Sunnudagur 6. júlí kl.17.00.
Graduale Nobili
stjórnandi: Jón Stefánsson
 
Sunnudagur 13. júlí kl. 17.00.
Bine Katrine Bryndorf, orgel
 
Sunnudagur 20. júlí kl. 17.00.
Marta Halldórsdóttir, sópran
Örn Magnússon
Sigursveinn Magnússon

Sunnudagur 26. júlí kl. 17.00.
Michael Jón Clarke, barítón
Eyþór Ingi Jónsson, orgel

Sumartónleikar 
Aðgangur ókeypis
upplýsingar í síma 462-7700
tölvupóstur: sigrun@akirkja.is
 www.akureyrarkirkja.is

Sumartónleikar í Akureyrarkirkju 6. júlí - 27. júlí     22. starfsár


