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 Safnaðarblað
Akureyrarkirkju

Hljómsveitin 6 days.

Fjör á kóræfingu yngri barnakórsins.

Vortónleikar barnakóra Akureyrar
kirkju verða haldnir í kirkjunni sunnu
daginn 25. apríl kl. 12:30. Þessir há
degistónleikar koma í kjölfar fjöl 
skylduguðsþjónustu, lokahátíð barna 
starfsins, sem hefst kl. 11.00 og eru 
jafnframt lok barnakórastarfsins þetta 
starfsárið. 

Með kórnum leika Lára Sóley 
Jóhannsdóttir á fiðlu, Aðalheiður Þor
steinsdóttir á píanó og Matti Saarinen 

á gítar. Stjórnandi kóranna er Sigrún 
Magna Þórsteinsdóttir. Frá því að 
guðsþjónustu lýkur og þar til tón
leikarnir hefjast verður mikið húllum
hæ í Safnaðarheimilinu og þar verður 
einnig hægt að fá eitthvað gott í gogg
inn.

Aðgangur er ókeypis og allir áhuga
samir eru hvattir til þess að mæta og 
hlýða á stórskemmtilegan tónlistar
flutning þessara ungu tónlistarmanna.

Vortónleikar barnakóra

Dagana 14.21. mars var Evrópuvika 
gegn kynþáttamisrétti. Hún miðar að 
því að uppræta þröngsýni, fordóma og 
þjóðernishyggju í Evrópu.  Markmiðið 
er að byggja Evrópusamfélag víðsýni 
og samkenndar þar sem allir eru jafn
ir, óháð útliti og uppruna. Í tengslum 
við þessa viku taka hundruð samtaka 
og stofnana í Evrópu þátt í að skipu
leggja viðburði sem vekja fólk til um
hugsunar um misrétti í samfélaginu.

Evrópuvikan er haldin í tengslum 
við alþjóðadag gegn kynþáttamisrétti 
sem er 21. mars. Allsherjarþing Sam
einuðu þjóðanna valdi þessa dagsetn
ingu í minningu 69 mótmælenda sem 
myrtir voru 21. mars 1960 er þeir 
tóku þátt í mótmælum gegn aðskiln

aðarstefnu stjórnvalda í Suður
Afríku. 

Hér á Akureyri stóðu Æskulýðs
samband Þjóðkirkjunnar, Glerárkirkja 
og Akureyrarkirkja fyrir viðburði af 
þessu tilefni þann 18. mars.  Þá söfnuð
ust saman á Glerártorgi unglingar í 
æskulýðsfélögum kirknanna ásamt 
unglingum úr starfi Hjálpræðishersins 
og spjölluðu við vegfarendur um mis
rétti og buðu þeim bæklinga og mislita 
hlaupbirni sem tákn fjölbreytileikans, 
en allir smökkuðust þeir vel, þó mislit
ir væruJ  Hljómsveitin „6 days“ spilaði 
nokkur lög en sú hljómsveit vann hæfi
leikakeppnina HÆNA (Hæfileika
keppni Norður og Austurlands) sem 
haldin var fyrr í vetur.

Evrópuvika gegn 
kynþáttamisrétti

Sex sóttu um embætti prests í Akur
eyrarprestakalli, Eyjafjarðarprófasts
dæmi. Frestur til að sækja um embætt
ið rann út 18. mars. Embættið veitist 
frá 1. júní 2010.

Umsækjendur eru:
• Séra Guðmundur Guðmundsson   
•  Cand. theol. Haraldur Örn Gunn

arsson  
• Séra Hildur Eir Bolladóttir   

• Séra Jóna Lovísa Jónsdóttir  
•  Cand. theol. Salvar Geir Guðgeirs

son     
•  Cand. theol. Sveinbjörn Dagnýjar

son   
Biskup Íslands skipar í embættið til 

fimm ára að fenginni umsögn  val
nefndar. Valnefnd skipa níu manns úr 
prestakallinu ásamt prófasti Eyja
fjarðarprófastsdæmis.

Sex sóttu um embætti prests Hymnodia kemur fram á miðnætur
tónleikum í kirkjunni að kvöldi föstu
dagsins langa. Kórinn tók upp þennan 
sið á síðasta ári og ákveðið var að gera 
þetta að föstum lið í starfi hans. 
Kvennaraddir Hymnodiu eru í aðal
hlutverki í þessari dagskrá og ein
söngvarar koma úr röðum þeirra. Að 
auki kemur kvennakórinn Ísold fram 
með Hymnodiu en sá kór hefur slegið 
í gegn hér á Akureyri undanfarin 
misseri. 

Meðal annars verður flutt hið ægi
fagra verk Stabat mater eftir Pergolesi 
en einnig verk með sama nafni eftir 
franska barokksnillinginn Marc
Antoine Charpentier. Einnig má nefna 
þróttmikil rómantísk verk eftir Pjotr 
Tsjajkovskíj og sálminn Á föstudaginn 
langa, sem er ómissandi á þessum degi. 
Kirkjan verður myrkvuð að mestu og 
reynt að skapa magnaða stemmningu 
fyrir þennan sorgardag í kirkjuárinu 
sem jafnframt gefur nýja von.

Miðnæturtónleikar 
á föstudaginn langa

Aðalsafnaðarfundur Akureyrarkirkju 
var haldinn mánudaginn 22. mars sl. 
Formaður sóknarnefndar gerði grein 
fyrir rekstrinum á síðasta ári og gjald
keri las upp reikninga og lagði fram 
fjárhagsáætlun fyrir árið 2010.

Ekki voru neinar kosningar í ár 
þannig að sóknarnefndin er eins skip

uð þetta árið. Nefndina skipa: Rafn 
Sveinsson, formaður, Gestur Jónsson, 
gjaldkeri, Bryndís Baldursdóttir, ritar, 
Birgir Styrmisson, Gunnur B. Ring
sted, Jón Oddgeir Guðmundsson, 
Ólafur Rúnar Ólafsson, Stefanía 
Hauksdóttir og Sæbjörg S. Kristins
dóttir.

Aðalsafnaðarfundur 
Akureyrarkirkju
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Þriðjudagurinn 6. apríl
Morgunsöngur í kapellu 

Akureyrarkirkju kl. 9.00.

Miðvikudagurinn 7. apríl
Mömmumorgunn kl. 9.30-11.30.
Kirkjuprakkarar kl. 16.00.
TTT kl. 17.00.
ÆFAK kl. 20.00.

Fimmtudagurinn 8. apríl
Kyrrðar- og fyrirbænastund í 

Akureyrarkirkju kl. 12.00. 
Léttur hádegisverður í Safnaðarheimili 
á eftir.

1. sunnudagur eftir páska, 11. apríl
Sunnudagaskóli í Safnaðarheimili  

kl. 11.00.

Guðsþjónusta í kapellu Akureyrarkirkju 
kl. 11.00.  

Þriðjudagurinn 13. apríl
Morgunsöngur í kapellu 

Akureyrarkirkju kl. 9.00.

Miðvikudagurinn 14. apríl
Mömmumorgunn kl. 9.30-11.30.
Kirkjuprakkarar kl. 16.00.
TTT kl. 17.00.
ÆFAK kl. 20.00.

Fimmtudagurinn 15. apríl
Kyrrðar- og fyrirbænastund í 

Akureyrarkirkju kl. 12.00. 
Léttur hádegisverður í Safnaðarheimili 
á eftir.

2. sunnudagur eftir páska, 18. apríl
Sunnudagaskóli í Safnaðarheimili  

kl. 11.00.
Bókmenntamessa í Akureyrarkirkju  

kl. 11.00.  
Umsjón: Sr. Bolli Pétur Bollason og 
Sunna Dóra Möller.

Þriðjudagurinn 20. apríl
Morgunsöngur í kapellu 

Akureyrarkirkju kl. 9.00.

Miðvikudagurinn 21. apríl
Mömmumorgunn kl. 9.30-11.30.
Kirkjuprakkarar kl. 16.00.
TTT kl. 17.00.
ÆFAK kl. 20.00.

Sumardagurinn fyrsti,  22. apríl
Skátamessa í Akureyrarkirkju kl. 11.00.

3. sunnudagur eftir páska, 25. apríl
Fjölskylduguðsþjónusta og lokahátíð 

sunnudagaskólans kl. 11.00.
Vortónleikar barnakóra Akureyrarkirkju 

kl. 12.30.
Æðruleysismessa í Akureyrarkirkju  

kl. 20.00.

Þriðjudagurinn 27. apríl
Morgunsöngur í kapellu 

Akureyrarkirkju kl. 9.00.

Miðvikudagurinn 28. apríl
Mömmumorgunn kl. 9.30-11.30.

Fimmtudagurinn 29. apríl
Kyrrðar- og fyrirbænastund í 

Akureyrarkirkju kl. 12.00.  
Léttur hádegisverður í Safnaðarheimili 
á eftir.

Verkalýðsdagurinn, 1. maí
Lögreglumessa í Akureyrarkirkju kl. 11.00.

4. sunnudagur eftir páska, 2. maí
Messa í Akureyrarkirkju kl. 11.00.

Þriðjudagurinn 4. maí
Morgunsöngur í kapellu 

Akureyrarkirkju kl. 9.00.

Miðvikudagurinn 5. maí
Mömmumorgunn kl. 9.30-11.30.

Fimmtudagurinn 6. maí
Kyrrðar- og fyrirbænastund í 

Akureyrarkirkju kl. 12.00.  
Léttur hádegisverður í Safnaðarheimili 
á eftir.

5. sunnudagur eftir páska, 9. maí
Guðsþjónusta í Akureyrarkirkju  

kl. 11.00.

Þriðjudagurinn 11. maí
Morgunsöngur í kapellu 

Akureyrarkirkju kl. 9.00.

Miðvikudagurinn 12. maí
Mömmumorgunn kl. 9.30-11.30.

Uppstigningardagur, 13. maí, dagur 
eldri borgara 
Guðsþjónusta í Akureyrarkirkju  
kl. 14.00.  
Kórinn „Í fínu formi“ syngur. 
Kaffiveitingar í Safnaðarheimili á eftir.

6. sunnudagur eftir páska, 16. maí
Guðsþjónusta í kapellu Akureyrarkirkju 

kl. 11.00.

Þriðjudagurinn 18. maí
Morgunsöngur í kapellu 

Akureyrarkirkju kl. 9.00.

Starfið í Akureyrarkirkju næstu vikurnar

Safnaðarblað Akureyrarkirkju
Ábyrgðarmenn: Gyða Sigþórsdóttir og Svavar Alfreð Jónsson.

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

unnar – akirkja.is, sími 462 7700.

Skírdagur, 1. apríl
Kyrrðar- og fyrirbænastund í 

Akureyrarkirkju kl. 12.00. 
Léttur hádegisverður í 
Safnaðarheimili á eftir.

Helgistund með altarisgöngu í 
Akureyrarkirkju kl. 20.00. 
Prestur er sr. Jóna Lísa Þorsteins
dóttir. Organisti er Sigrún Magna 
Þórsteinsdóttir.

Föstudagurinn langi, 2. apríl
Kyrrðarstund við krossinn kl. 21.00. 

Prestur er sr. Svavar Alfreð Jónsson. 
Lesari: Þráinn Karlsson.  
Kór Akureyrarkirkju syngur. 

Tónleikar Hymnodiu kl. 23.00.

Páskadagur, 4. apríl
Upprisuhátíð í Akureyrarkirkju, 

Hátíðarmessa kl. 8.00. 
Prestar eru sr. Svavar Alfreð Jónsson 
og sr. Guðrún Eggertsdóttir.  
Kór Akureyrarkirkju syngur. 
Einsöngvari: Eyrún Unnarsdóttir. 
Organisti: Eyþór Ingi Jónsson. 
Páskahlátur í Safnaðarheimilinu 
 eftir messu. Veitingar og kórsöngur.

Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11.00. 
Prestur er sr. Jóna Lovísa Jónsdóttir. 
Barnakór kirkjunnar syngur. Organisti: 
Sigrún Magna Þórsteinsdóttir.

Annar í páskum, 5. apríl
Hátíðarmessa í Minjasafnskirkjunni kl. 17.00. 

Prestur er sr. Jóna Lísa Þorsteinsdóttir. 
Organisti er Eyþór Ingi Jónsson.

Páskadagskrá

Á skírdag verður messa með altaris
göngu í dagstofu Ödeildar á Kristnesi 
kl. 14.30. Séra Guðrún Eggertsdóttir 
og Valgerður Valgarðsdóttir djákni 
þjóna. Organisti er Birgir Helgason.

Á páskadag verða helgistundir á 
Lyfjadeild og HOdeild sú fyrri kl. 
16.30 og sú síðari í beinu framhaldi. 
Séra Guðrún Eggertsdóttir og Valgerð
ur Valgarðsdóttir djákni þjóna. Félagar 

úr kór Glerárkirkju syngja. Organisti 
er Valmar Väljaots. Allir hjartanlega 
velkomnir og ánægjulegt væri ef að
standendur sæju sér fært að tímasetja 
heimsóknir sínar þannig að þeir gætu 
notið helgihaldsins með okkur.

Alla miðvikudaga eru fyrirbæna
stundir í kapellu FSA kl. 11.15. Fyrir
bænaefnum má koma til prests eða 
djákna.

Helgihald á FSA um páskana

Myndir frá Kirkjuviku 2010

Fjölskylduguðsþjónusta í upphafi Kirkjuviku. Mánudagur gegn mæðu, tónlistaratriði Eyþórs Inga, Láru Sóleyjar, Hjalta og Elvýar.

Kirkjuviku lauk með bókmenntamessu og glæsilegum kaffitónleikum Kórs Akureyrarkirkju.


