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 Safnaðarblað
Akureyrarkirkju

Akureyrarkirkju hafa gegnum tíðina ver-
ið færðar margar góðar og rausnar legar 
gjafir. Þeirra á meðal er helgimynd-
arrúðan frá Coventry sem prýðir mið-
glugga kórs kirkjunnar og varð kveikjan 
að öllum hinum myndarúðun um í kirkj-
unni. Coventry-myndrúðan er ekki að-
eins fagurt og dýrmætt listaverk heldur 
á hún sér einnig merka sögu. 

Aðfararnótt 15. nóvember 1940 
lögðu Þjóðverjar gömlu dómkirkjuna, 
sem stóð í hjarta borgarinnar Coven-
try, í rúst í gríðarlegri loftárás á borg-
ina. Áður höfðu forráðamenn dóm-
kirkjunnar sýnt þá fyrirhyggju að 
fjar lægja dýrmætar myndarúður úr 
kirkj unni og setja aðrar einfaldari í 
staðinn. Gömlu myndarúðunum var 
síðan komið í geymslu utan borgar-
innar. Ekki hefur tekist að upplýsa 
hvað varð síðan til þess að nokkrar rúð-
anna voru boðnar til sölu í London og 
bárust þaðan hingað til lands. Jakob 
Frímannsson kaupfélagsstjóri, sem þá 
var sóknarnefndarmaður á Akur eyri, 
keypti eina rúðuna í forngripaverslun í 
Reykjavík og gaf hana söfnuði Akur-
eyrarkirkju ásamt konu sinni, Borghildi 
Jónsdóttur, sumarið 1943. 

Eftir loftárásina miklu í nóvember 
1940 stóðu aðeins turn dómkirkjunnar, 

grafhvelfingar og veggir eftir, annað var 
gjöreyðilagt. Dómprófastur How ard 
boðaði frá upphafi nauðsyn fyrirgefn-
ingar og sáttargjörðar milli hinna stríð-
andi þjóða og er hann gekk inn í rústir 
kirkjunnar skrifaði hann orðin „Faðir, 
fyrirgef,“ á sótugan kórvegg kirkjunnar. 
Tveir sviðnir eikar viðir höfðu fallið á 
gólfið þannig að þeir mynduðu kross 
sem var bundinn saman og reistur upp 
og þrír af gömlu nöglunum úr burð-
arbjálkum kirkjunnar beygðir saman 
þannig að þeir mynd uðu kross. Þessir 
krossar og orð dómprófasts urðu kröft-
ugt tákn fyrir það umfangsmikla friðar- 
og sáttar gjörðarstarf sem reis upp úr 
ösku dóm kirkjunnar í Coventry og 
hófst um leið og stríðinu lauk. 

Í dag hefur starfið teygt sig til fjöl-
margra landa heimsins og er m.a. unn-
ið í samstarfi við ríkisstjórnir og Sam-
einuðu þjóðirnar. Yfir 150 miðstöðvar 
í heiminum kenna sig við nagla-
krossinn frá Coventry og starfa í anda 
hugsjónarinnar um frið og sáttar gjörð. 
Starfið er m.a. fólgið í víðtækri fræðslu 
og uppbyggingar-  og hjálpar starfi í 
ýmsum myndum. Ævinlega með  frið 
og tengsli milli manna að leiðarljósi 
og það markmið að styðja þá er minnst 
mega sín víða í heiminum.

Miðstöð starfsins er í Coventry og 
þaðan koma einmitt tveir góðir gestir 
nú í kirkjulistaviku til að fræða okkur 
um starfið sem óx upp úr rústum eyði-
leggingar og hefur dafnað og breiðst 
æ víðar út síðan. Þetta eru þeir dr. 
David W.Porter, dómkirkjuprestur, 
sem í dag hefur yfirumsjón með sátt-
argjörðarstarfinu og dr. Keynon 
Wright, fyrrverandi dómkirkjuprest-
ur, sem var fyrstur til að gegna þessu 

starfi eftir að nýja dómkirkjan reis. 
Hún var vígð árið 1962.

Rústir gömlu dómkirkjunnar hafa 
verið látnar standa og eru ómissandi 
hluti af nýju kirkjunni, viðarkrossinn 
sviðni, naglakrossin og kirkjurnar tvær 
standa sem tákn fyrir boðskap 
páskanna um von sem vex upp úr ör-
væntingu. Undanfarin ár hafa tveir ís-
lenskir kvikmyndagerðarmenn, Karl 
Smári og Hjálmtýr Heiðdal unnið að 
heimildamynd um Coventry-mynda-
rúðurnar og þeir munu ætla sér að 
ljúka við hana í kirkjulistaviku í 
tengslum við komu gestanna frá 
Coventry og fyrirlestur dr. Porters 
um starfið sem þar varð til.

Fyrirlesturinn verður haldinn í 
Safn aðarheimili Akureyrarkirkju, laug-
ardaginn 9. maí  kl.13.30. Hann verð-
ur þýddur yfir á íslensku og eru allir 
hjartanlega velkomnir. Einnig verður 
þarna velt upp spurningunni um það 
hvort Akureyrarkirkja geti ekki orðið 
ein af vinakirkjum Coventry og hvaða 
verkefnum hún gæti sinnt sem aðili að 
friðar- og sáttargjörðarstarfinu. Dr. 
David W. Porter, dómkirkjuprestur, 
mun einnig predika í hátíðarguð-
sþjónustu í Akureyrarkirkju sunnu-
daginn 10. maí, kl. 11.00.

Góðir gestir á kirkjulistaviku 
– fyrirlestur um starfið í Coventry

Sumartónleikar í Akureyrarkirkju eru 
löngu orðnir fastur liður í starfi Akur-
eyrarkirkju en í ár verður tónleikaröð-
in haldin í tuttugasta og þriðja sinn. 
Boðið verður upp á tónleika alla 

sunnudaga í júlí og að vanda verður 
tónlistin fjölbreytt og tónlistarmenn-
irnir í fremstu röð.

Það er við hæfi að organisti kirkj-
unnar, Eyþór Ingi Jónsson, ríði á vað-

ið en þann 5. júlí mun hann ásamt 
söngkonunni Kristjönu Arngríms dótt-
ur flytja norrænar vísna- og þjóðlaga-
ballöður. Viku síðar mun kammerkór-
inn Schola Cantorum, ásamt stjórn -
anda sínum, Herði Áskelssyni,  heim -
sækja Akureyri. Á þriðju tónleikunum 
mun þýski orgelleikarinn Christof 
Pülsch leika á orgel Akureyrarkirkju, 
en hann tengist kirkjunni í gegnum 
Stúlknakórs Akureyrarkirkju því hann 
hefur tvisvar ferðast með þeim sem 
undirleikari þeirra á tónleikaferðalagi. 
Fyrst til Austurríkis og Slóveníu árið 
2006 og svo um Þýskaland árið 2008. 

Á lokatónleikunum þann 26. júlí 
munu Mariya Semotyuk, flautuleikari 
í Concertgebouwhljómsveitinni í 
Amst er dam, sem er ein af betri sin-
fóníuhljómsveitum í Evrópu og  David 
Schlaffke, orgelleikari, leika efnisskrá 
fyrir flautu og orgel. 

Það er ákaflega ánægjulegt að geta 
boðið upp á ókeypis tónleika í kirkj-

unni á sumrin og það er von okkar að 
Akureyringar og gestir bæjarins haldi 
áfram að nýta sér það í jafn ríkum 
mæli og undanfarin ár. 

Nánari upplýsingar um tónleikana 
og tónlistarmennina má finna á 
heimasíðu Akureyrarkirkju: 
http://akirkja.is/page/sumartonleikar.

Sumartónleikar í Akureyrarkirkju

Eyþór Ingi Jónsson organisti. Kristjana Arngrímsdóttir söngkona.

David Schlaffke orgelleikari og Mariya 
Semo tyuk flautuleikari.

Coventry-myndrúðan er fagurt og dýrmætt 
listaverk.
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Dagana 3.-10. maí næstkomandi verður 
Kirkjulistavika haldin í Akureyrar kirkju í 
11. sinn, en hátíðin hefur verið  haldin 
annað hvert ár frá árinu 1989.  Helstu 
markmið Kirkjulistaviku hafa frá upphafi 
verið að efla samvinnu og tengsl listafólks 
við kirkjuna og gefa Akureyringum kost á 
að njóta góðra lista í kirkjunni. Að vanda 
er lögð áhersla á fjölbreytileika og í boði 
verða óvenjulegir viðburðir auk hefðbund-
inna stórtónleika.

Fjölskylduhátíð
Sunnudaginn 3. maí kl. 11:00 hefst kirkju-
listavika með sannkallaðri fjölskylduhátíð 
sem um leið er lokahátíð barnastarfsins 
þennan veturinn. Barna kórar Akur eyrar-
kirkju munu flytja lög úr söngleiknum 
Mamma Mia, undir stjórn Heimis Bjarna 
Ingimarssonar, en allir viðstaddir fá tæki-
færi til að syngja, leika og gleðjast saman. 
Eftir athöfnina verður grillað í veðurblíð-
unni og gleðin mun halda áfram í 
Safnaðarheimilinu strax á eftir.

Effaþa í Safnaðarheimili
Í Safnaðarheimili Akureyrarkirkju verða 
sýnd málverk og tré eftir Bryndísi Kondrup 
en þau mynda sögu um hina eilífu leit 
mannsins að tilgangi lífsins. Sýningin hef-
ur hlotið nafnið ,,Effaþa“ og opnar kl. 
15:00, sunnudaginn 3. maí.

Hádegistónleikar
Margir af viðburðum vikunnar eru ókeyp-
is og þar á meðal eru hádegis tónleikar. 
Þrennir hádegistónleikar verða í boði í 
kirkjulistaviku, frá mánudegi til miðviku-

dags og hefjast þeir allir kl. 12:10. Á þeim 
fyrstu munu Haukur Ágústsson, söngvari, 
og Daníel Þorsteinsson, píanóleikari, flytja 
negrasálma. Daginn eftir munu Ey dís Úlf-
arsdóttir, sópran, Helena Guð laug Bjarna-
dóttir, sópran og Guð ný Erla Guð munds-
dóttir, píanóleikari flytja Maríuljóð og 
önnur ljóð. Á þriðju og síðustu hádegis-
tónleikunum munu Eyþór Ingi Jónsson, 
orgelleikari og Hjörleifur Örn Jónsson, 
slagverksleikari, spinna tónlistarvef.

Kvikmyndasýning á 
Amtsbókasafninu

Í samstarfi við Amtsbókasafnið á Ak ureyri 
verður myndin, ,,To Verd ener“ sýnd en 
hún  fjallar um stúlku úr trúfélagi Votta 
Jehóva í Danmörku sem verður ástfangin 
af strák sem stendur fyrir utan trúfélagið 
og  neyðist hún til að velja á milli tveggja 
ólíkra heima. Kvikmyndin vakti mikið um-
tal í heimalandinu þegar hún var frumsýnd 
þar á síðasta ári  og var ein af fimm mest 
sóttu dönsku myndum á síðasta ári. Hún 
byggir á sönnum atburðum og þykir sýna 
með nærgætnum og trúverðugum hætti 
hvernig félagslegu taumhaldi er viðhaldið 
innan trúfélagsins til að tryggja einingu 
hinna trúuðu í siðferðilegum og kenning-
arlegum efnum. Sýningin verður í Amts-
bókasafninu mánudaginn 4. maí kl. 20:00. 

Ljós og hljóð í 
kirkjuturnunum 

Tvö af videoinnsetningarverkum Örnu 
Valsdóttur verða sýnd í kirkjulistaviku og 
hefur öðru þeirra, ,,Upp, upp, mín sál“ 
verið valinn heldur óhefðbundinn sýning-
arstaður en það mun vera í kirkjuturnum 
Akureyrar kirkju. Sýningin verður opnuð 
kl. 18:00 á þriðjudegi og er opin alla vik-
una. 

Að auki verður verkið „Í hljóði“ sýnt í 
kirkjunni á föstudegi og þar gefst fólki 
kostur á að njóta kyrrðar og íhuga á með-
an verkið er sýnt.

Magadans
Námskeið í magadansi verður haldið í 
Safnaðarheimili Akureyrarkirkju kl. 20.00, 
miðvikudaginn 6. maí. Farið verður laus-
lega í sögu magadansins, sem á sér fleiri en 
eitt form og er dansaður víða í mið-austur-
löndum við brúðkaup og aðra mannfagn-
aði, af öllum aldurshópum og báðum kynj-
um. Kennd verða nokkur spor og hollar 
hreyfingar fyrir konur og karla á öllum 
aldri. 

Leiðbeinandi er Líney Úlfars dóttir.

Krílasálmar
Krílasálmar er samheiti yfir kirkjuleg tón-
listarnámskeið fyrir ungbörn og for eldra 
þeirra. Námskeiðin eiga rætur sínar að 
rekja til Danmerkur en orðið er þýðing á 
danska orðinu Baby salmesang. 

Á námskeiðinu er leitast við að kenna 
foreldrum hvernig nota má söng og tónlist 
til aukinna tengsla og örvunar við börnin 
þeirra en rannsóknir hafa sýnt að tónlist 
hefur góð áhrif á m.a. tilfinninga- og 
hreyfiþroska barna. Kennd eru ýmis lög og 
leikir í notalegu umhverfi kirkjunnar og 
lögð áhersla á söng og hreyfingu. Einkum 
er notast við tónlist kirkjunnar en einnig 
önnur þekkt barnalög, leiki og þulur.

Sönghæfileikar foreldranna skipta engu 
máli í þessu samhengi, börn elska rödd 
móður og föður framar öllum öðrum! 
Málið snýst fyrst og fremst um að rækta 
tengsl foreldris og barns.

Kynning á krílasálmum verður haldið 
fimmtudaginn 7. maí kl. 10:00 í Akur eyrar-
kirkju.

Helgihald
Helgihald verður einnig afar fjölbreytt 
þessa viku. Auk áðurnefndrar fjölskylduhá-

tíðar verður morgunsöngur á þriðjudags-
morgni, mömmumorgunn á sínum stað á 
miðvikudagsmorgni, þar sem fram fer 
kynning á magadansnámskeiðinu, og 
kyrrðar stund í hádeginu á fimmtudegi. Há-
tíðar guðsþjónusta er síðan sunnudaginn 
10. maí kl. 11:00 en þar munu kórar kirkj-
unnar syngja og gestir frá Coventry munu 
heiðra söfnuðinn með nærveru sinni.  

Vorferð eldri borgara 
Boðið verður upp á ferð fyrir eldri borg-
ara, að Möðruvöllum í Hörgárdal, þar sem 
sr. Solveig Lára og sr. Gylfi taka á móti 
hópnum. Farið verður í kirkjuna og að því 
loknu drukkið kaffi í Leikhúsinu. Lagt 
verður af stað frá Akureyrarkirkju kl. 
14.00, fimmtudaginn 7. maí. 

Einnig fer bíll frá Kjarnalundi kl. 13.00, 
Víðilundi kl 13.15 og Hlíð kl. 13.30.

Á léttu nótunum
Það er óhætt að segja að tónleikar Stúlkna-
kórs Akureyrarkirkju verði á léttu nótun-
um en þær munu syngja ýmsa þekkta slag-
ara eins og ,,Ömmubæn“ og litla djass -
messu við undirleik snillinga úr hinum 
akureyrska djassheimi. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 20:00 fimmtudaginn 7. maí.

Tvennir stórtónleikar
Þeir fyrri eru tónleikar kammerkórsins 
Hymnodiu, ásamt kammersveit, kl. 16.00, 

sunnudaginn 3. maí. Flutt verður ,,Missa 
Sapientiae“ og ,,Credo“ eftir Antonio 
Lotti, „Concerto grosso í a-moll“ eftir 
Antonio Vivaldi og mótettan ,,Singet dem 
Herrn ein neues Lied“ eftir Johann Sebas t-
ian Bach. Einleikarar verða Lára Sóley Jó-
hanns dóttir og Peter Hanson. Þetta er ein-
stakt tækifæri fyrir Akureyringa til að 
heyra Peter spila en hann er þekktur fyrir 
túlkun sína á barrokktónlist.

Kirkjulistaviku lýkur með tónleikum 
Kórs Akureyrarkirkju sem mun ásamt 
kamm ersveit og einsöngvurum flytja verk 
eftir Händel og Mendelssohn. Kórinn hef-
ur aldrei verið fjölmennari og telur nú um 
sjötíu félaga. Einsöngvarar eru Marta Guð-
rún Halldórsdóttir, sópran, Bragi Bergþórs-
son, tenór og Benedikt Ingólfsson, bassi. 
Stjórnandi er Eyþór Ingi Jónsson.

Matargerðarlist
Alla vikuna mun veitingastaðurinn Friðrik 
V  bjóða upp á sérstakan Kirkjulistaviku-
matseðil. Einnig verður hádegisverðar-
matseðill sem tilvalið er að nýta sér eftir 
hádegistónleika í kirkjunni.

Sumartónleikar 
í Akureyrarkirkju

– 5. júlí-26. júlí  2009 
– 23. starfsár

Sunnudagur 5. júlí kl. 17.00
Kristjana Arngrímsdóttir, söngur
Eyþór Ingi Jónsson, orgel 
Sunnudagur 12. júlí kl. 17.00
Schola Cantorum
Stjórnandi: Hörður Áskelsson 
Sunnudagur 19. júlí kl. 17.00
Christof Pülsch, orgel 
Sunnudagur 25. júlí kl. 17.00
Mariya Semotyuk, flauta
David Schlaffke, orgel
 
Aðgangur ókeypis. Kirkjulistaviku lýkur með tónleikum Kórs Akureyrarkirkju, kammersveit og einsöngvurum.

Tónleikar Stúlknakórs Akureyrarkirkju verða á léttu nótunum.

Barnakórar Akureyrarkirkju flytja lög úr söngleiknum Mamma Mia.

Kirkjulistavika í Akureyrarkirkju í 11. sinn
– bæjarbúum gefst kostur á að njóta góðra lista dagana 3.-10. maí 2009
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Maí
3. maí, sunnudagur
Lokahátíð barnastarfs í Akureyrarkirkju 

kl. 11.00.
Sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir og 
sr. Jóna Lovísa Jónsdóttir.

7. maí, fimmtudagur
Vorferð eldri borgara að Möðruvöllum í 

Hörg árdal, 
brottför frá Akureyrarkirkju kl. 14.00.

10. maí, sunnudagur
Hátíðarmessa í Akureyrarkirkju kl. 11.00.

Sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir,
sr. Jóna Lovísa Jónsdóttir, 
sr. Jóna Lísa Þorsteinsdóttir og 
sr. Guðmundur Guðmundsson.

17. maí, sunnudagur
Guðsþjónusta í Akureyrarkirkju kl. 11.00.

Sr. Jóna Lísa Þorsteinsdóttir.

21. maí, uppstigningardagur, 
dagur eldri borgara

Messa í Akureyrarkirkju kl.14.00.
Sr. Jóna Lísa Þorsteinsdóttir. 
Kór eldri borgara syngur.

24. maí, sunnudagur
Guðsþjónusta í Akureyrarkirkju kl. 11.00. 

Sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir. 
Kór Ólafsfjarðarkirkju syngur.

29. maí, föstudagur
Æfing fermingarbarna kl. 16.00 

(börn sem fermast 30. maí kl. 10.30).
Æfing fermingarbarna kl. 17.00 

(börn sem fermast 30. maí kl. 13.30).
Æfing fermingarbarna kl. 18.00 

(börn sem fermast 31. maí kl. 10.30).

30. maí, laugardagur
Fermingarmessa kl. 10.30. 

Sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir, 
sr. Jóna Lovísa Jónsdóttir og 
sr. Guðmundur Guðmundsson.

Fermingarmessa kl. 13.30. 
Sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir, 
sr. Jóna Lovísa Jónsdóttir og 
sr. Guðmundur Guðmundsson.

31. maí, hvítasunnudagur
Fermingarmessa kl. 10.30. 

Sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir, 
sr. Jóna Lovísa Jónsdóttir og 
sr. Guðmundur Guðmundsson.

Júní-ágúst
Guðsþjónustur alla sunnudaga kl. 11.00.
Helgistundir/kvöldmessur alla sunnu-

daga kl. 20.00. 
Nánar auglýst síðar.

Fastir liðir
Þriðjudagar
Morgunsöngur kl. 9.00.
Æfing Stúlknakórs kl. 17.00-18.00.
Æfing Kór Akureyrarkirkju kl. 20.00-

22.00.

Miðvikudagar
Mömmumorgunn kl. 9.30-11.30.

Fimmtudagar
Kyrrðar- og fyrirbænastund kl. 12.00.

Léttur hádegisverður eftir stundina.

Alla virka daga frá 15. júní til 
15. ágúst

Kvöld- og ferðamannakirkjan 
opin frá kl. 17.00- 22.00, 
nema miðvikudaga frá kl. 17.00-20.00.

Kvöldbænir kl. 20.00.

Dagskrá Akureyrarkirkju í sumar

Safnaðarblað Akureyrarkirkju
Ábyrgðarmenn: Gyða Sigþórsdóttir, Sólveig Halla Kristjánsdóttir og Svavar Alfreð Jónsson.

Laugardagur, 30. maí, kl. 10.30
Alda Ólína Arnarsdóttir Munkaþverárstræti 15
Aldís Ösp Sigurjónsdóttir Vallargerði 2e
Alice Ösp Sæmundsdóttir Hamragerði 2
Arnar Þór Benediktsson Aðalstræti 9
Benóný Sigurðarson Spónsgerði 6
Birkir Örn Jónsson Ránargötu 5
Birna Ósk Gunnarsdóttir Dalsgerði 1j
Elías Árni Eyþórsson Grundargerði 1c
Elva Hrund Árnadóttir Furulundi 4b
Elva Karitas Baldvinsdóttir Hindarlundi 1
Guðrún Ösp Ólafsdóttir Rauðumýri 12
Halldór Logi Valsson Eyrarlandsvegi 8
Hörður Smári Sigvaldason Hjallalundi 22, 102
Magnús Ingi Birkisson Stekkjartúni 27
Magnús Már Sigurðarson Reynilundi 7
Regína Ásdís Bjarnadóttir Austurbyggð 9
Sigurður Reynisson Eyrarvegi 7
Silfá Björk Jónsdóttir Tjarnarlundi 5g
Sólbjörg Jóna Sigurpálsdóttir Vaðlatúni 24
Sólveig Agnarsdóttir Vanabyggð 2g
Sunna Björk Erlingsdóttir Kotárgerði 17

Laugardagur, 30. maí, kl. 13.30
Almar Ingi Ólason Ránargötu 19
Ásdís Rós Alexandersdóttir Álfabyggð 6
Bergdís Lind Bjarnadóttir Langholti 25
Birgitta Líf Gunnarsdóttir Norðurgötu 16
Dillon Þorsteinn George Þórunnarstræti 108
Elmar Freyr Aðalheiðarson Grenivöllum 20
Elsa Hrönn Gunnarsdóttir Byggðavegi 103
Fannar Smári Birgisson Hringteigi 7
Gabríel Sólon Sigurðsson Eiðsvallagötu 7a
Gunnar Bjarmi Gunnarsson Norðurgötu 16
Harpa María Benediktsdóttir Þórunnarstræti 124
Ingþór Árnason Byggðavegi 132
Kamilla Ósk Heimisdóttir Hrísalundi 10a
Nína Kristín Ármannsdóttir Heiðarlundi 6e
Róbert Sigurðarson Austurbyggð 7
Sunna Rae George Þórunnarstræti 108

Hvítasunnudagur, 31. maí, kl. 10.30 
Agla Rún Sverrisdóttir Ránargötu 19
Andrea Sif Steinþórsdóttir Holtateigi 22
Arnar Logi Atlason Baugatúni 7
Birna Pétursdóttir Álfabyggð 13
Bryndís Móna Róbertsdóttir Heiðarlundi 3j

Fannar Hafsteinsson Kotárgerði 10
Geir Vésteinsson Álfabyggð 2
Guðbjörg Þóra Stefánsdóttir Aðalstræti 30
Guðmundur Karl Guðmundsson Hamragerði 1
Gunnar Torfi Steinarsson Barrlundi 4
Hafsteinn Gauti Ágústsson Eyrarvegi 4
Helena Rán Þorsteinsdóttir Snægili 14
Jóhannes Ágúst Sigurjónsson Ránargötu 3
Kristófer Ísak Hölluson Skipasundi 70, Rvík
Kristófer Jónsson Grundargerði 1g
Lára Ósk Viðarsdóttir Strandgötu 45
Lena Birgisdóttir Klettagerði 1
Lilja Stefánsdóttir Reynivöllum 8
Lína Aðalbjargardóttir Hrafnagilsstræti 25
Pétur Guðmundsson Hamragerði 1
Rakel Ingólfsdóttir Hrísalundi 16d
Róbert Anton Kjartansson Akurgerði 5b
Róbert Jónasson Brekatúni 16
Sigmar Boði Hallmundsson Grenivöllum 16
Sunneva Hjaltalín Vanabyggð 1
Svavar Kári Grétarsson Grenilundi 25
Trausti Snær Sigfússon Dalsgerði 2b
Unnar Blöndal Vaðlatúni 7
Þórarinn Stefánsson Laugargötu 2

Fermingarbörn í Akureyrarkirkju í maí 2009

Nánari upplýsingar um safnaðar-
starfið og viðtalstíma prest anna 
er að finna á heimasíðu kirkj-

unnar – akirkja.is, sími 462 7700.

Lokahátíð barnastarf Akureyrarkirkju 
verður haldin sunnudaginn 3. maí kl. 

11.00. Þar verður mikið um söng, 
gleði og gaman. Barnakórinn hefur á 

undanförnum vikum æft nokkur lög 
úr söngleiknum Mamma Mía og 
mun flytja þau. Konni kirkjufugl  mun 
síðan spígspora um kirkjuna og ræða 
við kirkju gesti en heyrst hefur að 
fjarskyld frænka hans, Hermína 
frænka, sé á leiðinni með farfugl-
unum og ætli að heilsa upp á frænda 
sinn. 

Að sjálfsögðu verður mikill almenn-
ur söngur, hreyfisöngvar, bekkja-
keppni, biblíusaga og fleira. Börnin fá 
límmiðamyndir

Að samveru í kirkju lokinni er boð-
ið upp á grillaðar pylsur í Safnaðar-
heimilinu, trúðar gefa blöðrur og 
heilsa upp á krakkana, boðið er upp á 
andlitsmálningu. Auk þess verður 
mynda sýning í Safnaðarsalnum frá 
starfi vetrarins. Umsjón hefur Sólveig 

Halla ásamt leiðtogum  í barnastarfi 
Ak ur eyrarkirkju. 

Allir velkomnir, við sjáumst í kirkj-
unni! 

Lokahátíð barnastarfs kirkjunnar

Það verður söngur, gleði og gaman á lokahátíðinni. Konni kirkjufugl mætir á hátíðina.


