
Kirkjubæjarklaustursprestakall 

Dagskrá haustsins 2021 

 

Í hádeginu klukkan 12:00 á þriðjudögum verður boðið upp á stuttar bæna- 

og kyrrðarstundir í Minningarkapellunni. Til að koma bænarefnum til 

mín er hægt að hringja í síma 6968707 eða senda tölvupóst á netfangið 

ingimar.helgason@kirkjan.is 

 

Viðtalstímar sóknarprests eftir samkomulagi en til þess að fá tíma er hægt 

að hringja í síma 6968707 eða senda tölvupóst á netfangið 

ingimar.helgason@kirkjan.is 

 

 

Sóknarprestur: sr. Ingimar Helgason 

Sími: 696-8707 

Netfang: ingimar.helgason@kirkjan.is 

 

*Öll dagskrá er birt með fyrirvara um mögulegar breytingar. 

 

 

 

Helgihald fram að áramótum 2021 

Dagskrá í október 

3. október 

Messa í Prestsbakkakirkju klukkan 11:00. Fermingarbörn eru boðin 

sérstaklega velkomin. 

10. október 

Sunnudagaskóli í Minningarkapellunni klukkan 11:00. 

17. október 

Messa í Langholtskirkju klukkan 11:00. 

24. október 

Messa í Minningarkapellu sr. Jóns Steingrímssonar klukkan 11:00. 

 

Dagskrá í nóvember 

3. nóvember 

Fræðslustund í Minningarkapellunni klukkan 20:30 til 22:00. 

7. nóvember 

Messa í Þykkvabæjarklausturskirkju klukkan 11:00.  Frestað v/ visitasíu 

21. nóvember 

Sunnudagaskóli í Minningarkapellunni klukkan 11:00. 

28. nóvember 

Sameiginleg aðventuhátíð prestakallsins verður í Tunguseli og hefst klukkan 

14:00. 
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Dagskrá í desember 

5. desember 

Sunnudagaskóli í Minningarkapellunni klukkan 11:00. 

7. desember 

Fræðslustund í Minningarkapellunni klukkan 20:30 til 22:00. 

12. desember 

Fjölskylduguðsþjónusta í Prestsbakkakirkju klukkan 11:00. 

22. desember 

Hátíðarmessa fyrir íbúa Klausturhóla klukkan 14:00. 

24. desember 

Helgistund í Minningarkapellunni klukkan 23:30. 

25. desember 

Hátíðarmessa í Prestsbakkakirkju á nýjum tíma klukkan 11:00. 

25. desember 

Hátíðarmessa í Grafarkirkju á nýjum tíma klukkan 14:00. 

26. desember 

Hátíðarmessa í Langholtskirkju á nýjum tíma klukkan 11:00. 

26. desember 

Hátíðarmessa í Þykkvabæjarklausturskirkju á nýjum tíma klukkan 14:00. 

 

 

 

 

Barna og æskulýðsstarf 

1. – 4. bekkur 

Dagskrá fyrir öll börn í 1. – 4. bekk verður í boði í Minningarkapellunni 

milli klukkan 14:25 og 15:20 alla þriðjudaga. Skólabílar stoppa hjá 

kapellunni og keyra þau börn heim sem þess þurfa. 

5. – 7. bekkur 

Dagskrá fyrir öll börn í 5. – 7. bekk verður í boði í Minningarkapellunni 

annan hvern miðvikudag frá klukkan 16:45 og 17:45. 

 

Annað starf 

Fræðslustund 

Fræðslustund verður fyrsta miðvikudagskvöld í mánuði í 

Minningarkapellunni milli klukkan 20:30 og 22:00. Um er að ræða stund 

þar sem samræður um trúmál eða hvað eina sem fólk vill fræðast um á sér 

stað. 

Kóræfingar 
Þau sem hafa áhuga á söng og finnst gaman af því að syngja eru boðin 

hjartanlega velkomin á kóræfingar hjá okkur í vetur. Æfingarnar fara fram 

í Minningarkapellunni á þriðjudagskvöldum milli 20:00 og 22:00.  

 



 

 

 


