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SafnaðarbréfSafnaðarbréf
á lönguföstu 2011

Sonur Hólmfríðar Morgan, sem er félagi í Kirkjukór
Lágafellssóknar, kom á sína „fyrstu söngæfingu“
aðeins 6 daga gamall. Hér er hann í fangi móður

sinnar í Taize–messu tæpra sjö vikna. En við segjum
fleira frá starfi kórsins á bls. 6. 

Á þessu vori fermast 134 börn frá
sóknarkirkjunum tveimur í Lágafells-
sókn í Mosfellsprestakalli. Níu ferm-
ingarmessur verða að Lágafelli en
tvær að Mosfelli. Ræður þar mestu að
þó báðar kirkjurnar séu litlar er Lága-
fellskirkja þó stærri og rúmar fleira
fólk.

Nöfn og heimili fermingarbarnanna
eru hér í blaðinu

Fermast frá kirkjunum
tveimur

Sjá bls. 2-3

Mannlífstorg með mörg hlutverk
– við skoðum hlutverk safnaðarheimilisins á

bls. 4-5



Lágafellskirkja
27. mars kl. 10.30

Lágafellskirkja
10. apríl kl. 10.30

Lágafellskirkja
3. apríl kl. 13.30

Lágafellskirkja
27. mars kl. 13.30

Lágafellskirkja
3. apríl mars kl. 10.30

Mosfellskirkja
10. apríl kl. 13.30
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Fermingar í Lágafellssókn Fermingar í Lágafellssókn 
Arnar Ingi Árnason, 
Byggðarholti 2
Arnór Gauti Ragnarsson,
Rituhöfða 12
Ágúst Elí Ásgeirsson,
Þrastarhöfða 19
Daníel Gunnar Dagbjartarson,
Tröllateigi 51
Davíð Gunnarsson, 
Litlakrika 12
Emil Agnar Sumarliðason,
Tröllateigi 43
Hafdís F. Kristóbertsdóttir,
Stórateigi 5
Hafsteinn Einar Hákonarson,
Laxatungu 33
Hlynur Freyr Pétursson,
Kvíslartungu 6
Jón Hugo Bender, 
Hraðastaðavegi 9
Jökull Ingi Ólafsson, 
Stórakrika 47
Kristinn Fannar Kristinsson,
Fálkahöfða 4
Magdalena Rut Einarsdóttir,
Súluhöfða 21
Yrsa Björt Leiknisdóttir Kvien,
Klapparhlíð 7

Birta Karen Gunnlaugsdóttir,
Tröllateigi 1
Brynjólfur Helgi T. Björnsson,
Arnartanga 15
Eva Sóley Þorleifsdóttir,
Leirutanga 3
Gabríel Reynir Arnarson,
Neðribraut 7
Hjördís Jónsdóttir, 
Helgalandi 7
Jóhann Arnór Elíasson,
Stórateigi 18
Sigdís Lind Sigurðardóttir,
Stórakrika 27

Ágústa Dómhildur Karlsdóttir,
Grundartanga 4
Birkir Snær Árnason, 
Akurholti 18
Brynhildur Sigurðardóttir,
Álafossvegi 23
Ísak Máni Viðarsson,
Þrastarhöfða 6
Karen Kristín Vignisdóttir,
Leirutanga 4
Kristján Jónasson, 
Svöluhöfða 5
Kristján Örn Alexandersson,
Markholti 11
Margrét Ýr Ólafsdóttir,
Laufengi 100
Mikael Rafn L. Steingrímsson,
Skólabraut 1
Selma Rún Jóhannesdóttir,
Tröllateigi 14
Sóllilja Rut Kristbjörnsdóttir,
Hrafnshöfða 19
Tinna Halldórsdóttir,
Svöluhöfða 9

Lísa Gunnarsdóttir, 
Víðiteigi 30
Sigrún Eva Sigurðardóttir, 
Brekkutanga 1
Þuríður Kvaran Guðmundsdóttir,
Skeljatanga 44

Agnes Sigríður Sigvaldadóttir,
Ægisbyggð 20
Birkir Þór Guðmundsson,
Brekkutanga 29
Brynjar Hafsteinn Snorrason,
Álmholti 8
Diljá Guðfinna Þorvaldsdóttir,
Grenibyggð 11
Eiður Ívarsson, 
Hjallahlíð 13
Filippus Darri Björgvinsson,
Hrafnshöfða 16
Hekla Rut Magnúsdóttir,
Byggðarholti 24
Kristbjörg Steingrímsdóttir,
Fálkahöfða 8
Lilja Guðrún Róbertsdóttir,
Litlakrika 29
Sara Erludóttir, 
Lágholti 12
Tanja Ösp Þorvaldsdóttir,
Klapparhlíð 22
Viktor Emile C. Gauvrit,
Hulduhlíð 24
Völundur Ísar Guðmundsson,
Hulduhlíð 44
Þórdís Rögn Jónsdóttir,
Bjargartanga 12
Þuríður Björg Björgvinsdóttir,
Reykjabyggð 6

Sigríður María Hilmarsdóttir,
Reykjavegi 52a
Þorsteinn Alex Gylfason,
Víðiteigi 18

Andri Ágústsson, 
Þrastarhöfða 8
Bjarki Eyþórsson, 
Amsturdam 4
Dagmar Marteinsdóttir, 
Stórakrika 3
Dagmar Þöll Halldórsdóttir, 
Þrastarhöfða 43
Daníel Þór Knútsson, 
Tröllateigi 17
Hlynur Hólm Hauksson, 
Svöluhöfða 8
Kristófer Jens Brynjólfsson, 
Grundartanga 34

Arndís Björg Ólafsdóttir, 
Roðamóa 19
Guðbjörg Ósk Jónsdóttir, 
Engjavegi 3
Harpa Helgadóttir, 
Hlöðunni
Klara Bjarnadóttir, 
Hraðastöðum 6
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Mosfellskirkja
1. maí kl. 11.00

Lágafellskirkja
21. apríl kl. 10.30

Lágafellskirkja
17. apríl kl. 13.30

Lágafellskirkja
17. apríl kl. 10.30
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vorið 2011vorið 2011

Ari Páll Karlsson, 
Þrastarhöfða 59
Arna Karen Jóhannsdóttir,
Víðiteigi 26
Björn Óskar Guðjónsson,
Svöluhöfða 7
Elín Ósk Blomsterberg,
Klapparhlíð 22
Guðmar Leifur Elvarsson,
Súluhöfða 27
Jón Hjörtur Pétursson,
Reykjabyggð 29
Katrín Rós Finnsdóttir,
Skálahlíð 23
Kristbjörg Helgadóttir,
Hulduhlíð 14
Liselotte Emilie Bech,
Klapparhlíð 32
Sesselja Friðriksdóttir,
Arnartanga 10
Sigurjón Már Kristinsson,
Tröllateigi 20
Thelma Dögg Grétarsdóttir,
Hulduhlíð 4
Thomas Ari Bech, 
Klapparhlíð 32
Úlfar Örn Úlfarsson,
Brekkulandi 10

Alída Svavarsdóttir,
Þrastarhöfða 6
Ásdís Dröfn Guðmundsdóttir,
Hamratanga 4
Henrik Andreas Ásgrímsson Aas, 
Leirutanga 10
Hrafnhildur S. Haraldsdóttir,
Klapparhlíð 30
Ingibjörg Marie Elefsen,
Aðaltúni 22
Róbert Ingi Óskarsson,
Þrastarhöfða 2
Rúnar Sindri Þorsteinsson,
Tröllateigi 8
Salka Guðmundsdóttir,
Brattholti 4a
Sandra Rós Pétursdóttir,
Lindarbyggð 10

Amalía Ósk Sigurðardóttir,
Kvíslartungu 43
Diljá Björt Stefánsdóttir, 
Ökrum
Einar Karl Jónsson, 
Litlakrika 26
Gyða Margrét Kristjánsdóttir,
Aðaltúni 10
Unnar Karl Jónsson, 
Litlakrika 26

Agnes Geirsdóttir, 
Byggðarholti 39
Anja María Helgadóttir,
Brekkubæ 32, Reykjavík
Bjarki Benediktsson, 
Lækjartúni 7
Dagný Huld Birgisdóttir,
Þrastarhöfða 7
Ingibjörg B. Jóhannesdóttir, 
Þrastarhöfða 7
Katrín Íris Sigurðardóttir, 
Þverholti 9
Ragna Lind Rúnarsdóttir, 
Hofsbraut 54
Rebekka Margrét Hilmisdóttir,
Beykidal 6, Reykjanesbæ
Rósborg Halldórsdóttir,
Kvíslartungu 3
Rut Svavarsdóttir, 
Hrafnshöfða 4
Sigurbjörg J. Guðmundsdóttir,
Byggðarholti 21
Sigurjón Tómas Hjaltason,
Kleppsvegi 20, Reykjavík
Ylfa Rós Margrétardóttir, 
Miðholti 5

Kolbrún Kristmundsdóttir, 
Helgalandi 9
Melkorka Þorkelsdóttir, 
Túnfæti
Sandra Eriksdóttir, 
Hulduhlíð 40
Sonja Orradóttir, 
Kvíslartungu 1
Þórarinn Jónsson, 
Stórateigi 27

Andri Dagur Rúnarsson,
Leirvogstungu 29
Birgitta Rós Einarsdóttir,
Arnartanga 41

Gunnar Hinrik Hafsteinsson,
Neðribraut 11
Heiða Rut Halldórsdóttir,
Klapparhlíð 9
Hildur Davíðsdóttir, 
Laxatungu 15
Ívar Björn Sandholt Guðmundsson, 
Tröllateigi 21
Jenný Elísabet Skaptadóttir,
Blikahöfða 3
Logi Kristjánsson, 
Brekkutangi 24
Pétur Leó Hrannarsson, 
Skeljatanga 23
Ragnhildur Hjartardóttir, 
Kvíslartungu 82
Salvör Halldóra Davíðsdóttir, 
Hrafnshöfða 17
Sigursteinn Birgisson, 
Skeljatanga 9
Sigursteinn Sævar Hermannsson,
Þrastarhöfða 1
Stefnir Guðmundsson,
Arkarholti 10
Steinar Freyr Bjarkason, 
Stórateigi 23
Steinunn Halldóra Axelsdóttir, 
Tröllateigi 41

Lágafellskirkja
21. apríl kl. 13.30



Starfsemi kirkjunnar á að byggjast á
traustu trúarstarfi og um leið þarf hún að
takast á við ný viðhorf og kröfur sam-
tímans og það kallar á fjölbreytni í safn-
aðarstarfi. 

Til þess að geta sinnt hinum ólíku þörf-

um safnaðarins hefur Lágafellssókn, fyrir
utan kirkjurnar tvær, safnaðarheimilið í
Þverholti 3. Þar er aðstaða fyrir presta og
starfsfólk safnaðarins, auk safnaðarsalar-
ins og tilheyrandi eldhúss. 

Nú eru tímarnir enn breyttir, sóknin
hefur stækkað, samfélagsbreytingar hafa

verið örar og miðlunartækni hefur fleygt
fram. Það er oft þröng á þingi á ,,mann-
lífstorgi“ Lágafellssóknar eins og  safnað-
arheimilið er stundum kallað. Eftirspurnin
í bæjarfélaginu er mikil eftir húsnæði þar
sem fólk getur komið saman og fáar

stundir ónýttar á mannlífstorginu því auk
safnaðarstarfsins sem þar fer fram er
veruleg ásókn í að fá afnot af húsnæðinu.
Samt uppfyllir það engan veginn þær ytri
kröfur sem slíkt húsnæði ætti að uppfylla,
þó það leysi vissan vanda. Það er hvorki
opið né aðgengilegt, það er á 3. hæð sem

eitt út af fyrir sig þrengir kosti til nýtingar-
innar. 

Árið 2009 var efnt til samkeppni um
sameiginlegt menningarhús bæjarins og
kirkjunnar, þar sem meðal annars var haft
að leiðarljósi að hægt væri í meira eða
minna mæli að samnýta hússnæðið fyrir
kirkjuna og aðra félagslega starfsemi bæj-
arfélagsins og sem eðlilegt væri að bæjar-
félagið legði til hinum ýmsu félögum
undir starfsemi sína.

Þetta var ekki út í bláinn hugsað því
Safnaðarheimili Lágafellssóknar í Þverholti
3 gegnir að talsverðu leyti þessu hlutverki
nú þegar og einfaldlega af því þessi
starfsemi á ekki í annað hús að venda.

Alla vetrarmánuðina má segja að safn-
aðarheimilið sé upptekið alla virka daga
og oft um helgar líka. Sumt af því sem þar
fer fram er vissulega á vegum safnaðar-
starfsins en líka æði margt sem er það
ekki. Við lauslega athugun nú í mars lætur
nærri að á viku hverri eigi um 250 til 300
manns erindi í safnaðarheimilið fyrir utan
sem eiga erindi við prestana og aðra starfs-
menn safnaðarins. 

Fáir eru betur kunnugir því hvað fram fer
í safnaðarheimilinu en húsmóðirin, Sig-
ríður Pétursdóttir. Hvað hefur hún að segja
um starfið í safnaðarheimilinu?

„Við getum bara byrjað í gærkvöld, þá
var afmælisfundur hjá ITC félaginu Korpu,
40-50 manns, og tveir hópar fermingar-
barna, kannski 40-50 krakkar í allt. Í dag
eru tveir fermingarhópar, í færra lagi núna

af því Skólahreysti stendur yfir og truflar
daglegan vanagang, eitthvað um 40, prjón-
asamveran í kvöld, dálítið misjafn fjöldi,
kannski 15-20. Á sunnudag er skírnar-
veisla, þar eru áætlaðir 50 gestir. Vorboð-
arnir eru með æfingu í hádeginu á mánu-
deginum, þar eru eitthvað um 50 manns, og
um kvöldið er kvenfélagið, veit ekki hvaða
fjöldi verður þar núna. Kvenfélagið hefur
alltaf fyrsta mánudag í mánuði. 

Á þriðjdag er fermingarfræðslan aftur,
um 40 manns, kirkjukórinn um kvöldið,
20-25 manns, aftur fermingarfræðsla á
miðvikudag, 40-50 manns, og opið hús
fyrir raddæfingar kirkjukórsins síðdegis.

Fermingarfræðsla aftur á fimmtudegin-
um og fræðslufundur um kvöldið á vegum
kirkjunnar, spurning hve margir koma þá.
Svo er FaMos með annan mánudag í hverj-
um mánuði allan veturinn. Dalíuklúbburinn
á sína föstu fundi líka, svo og Korpurnar.

Aðrir fastir liðir eru foreldrarmorgnar og
starfsmannafundir – foreldrarnir þetta 12-
18 – aðallega mæðurnar, pabbarnir koma
kannski einn og einn við og við, voða gam-
an að fá þá með.“

Við það sem Sigríður hefur nefnt má
bæta að barnastarfið TTT á tíma síðdegis á
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Mannlífstorg með mörg hlutverk

Skírnarveisla á laugardegi,
skírð Emilíana Ösp. Sigríður
vakir yfir veitingunum.

Eitt af verkefnum Sigríðar er að mátaEitt af verkefnum Sigríðar er að máta
kyrtlana á tilvonandi fermingarbörn.kyrtlana á tilvonandi fermingarbörn.
Hér ætla þær Magdalena Rut hæðina áHér ætla þær Magdalena Rut hæðina á
hæl fermingarskónna.hæl fermingarskónna.



mánudögum og Æskulýðsfélag kirkjunnar
á sunnudagskvöldum. En gefum Sigríði
orðið áfram:

„Eins og sést á þessu er töluvert af starf-
seminni ekki á vegum safnaðarins. Nú er
svo komið að ekki er auðvelt að finna
tíma ef starfsmenn safnaðarins þurfa að
koma einhverjum atburðum að. Þegar við
lánum salinn undir félagsstarf innan
bæjarins lánum við einfaldlega salinn án
endurgjalds og þá fylgir enginn starfs-
maður. En í veislum og þess háttar sam-
komum viljum við alltaf hafa einn starfs-
mann frá okkur til að gæta þess að upp-
vaskið sé í lagi, rétt raðað í skápana og
annað þess háttar, svo næsta manneskja
komi að hlutunum þar sem búist er við
þeim. 

Þó þeir sem hafa salinn að láni gangi
nær undantekningalaust vel um þarf alltaf
að yfirfara, þrífa og laga. Ég er hér alla
morgna frá kl. 9 til 13 og síðan með prest-
unum ef það er eitthvað sérstakt, fræðslu-
fundir eða þvíumlíkt.

Almennt séð er vel gengið um og vel
gengið frá og mér er líka annt um að svo
sé. Þetta eru stórir hópar, eins og kórarnir,
FaMos, Korpurnar og kvenfélagið, svo ég
taki dæmi, sem þurfa á annarri uppröðun
borða að halda en við notum yfir daginn.
Mér finnst mjög mikilsvert að þessir hóp-
ar gangi frá eftir sig. Þegar margir vinna
saman er þetta létt verk en annars stend ég
hérna ein að morgni og ég á bara ekkert
auðvelt með að skáka hér til borðum,
leggja plötur á milli þeirra og dansa með
stólana fram og aftur um salinn. Mér
finnst heldur ekki sanngjarnt að mér sé
ætlað það einni. Ég hef ekki lagt mikla
áherslu á að farið væri yfir gólfin og því
síður snyrtingarnar, ég annast það verk
bara sjálf. Kannski á það ekkert að vera
þannig, því við tökum enga húsaleigu eða
greiðslu nema fyrir veislurnar. En til
dæmis þegar snjór er úti berst mikið inn,
salt, sandur og snjór sem bráðnar og það
verð ég svo að þrífa.

Um þetta atriði er ég ströng við ferming-
arbörnin og finnst það uppeldisatriði að þau
gangi vel frá fötunum sínum, hengi þau upp
og setji skóna í grindur og þess háttar. Ansi
mörg þeirra gera þetta ekki nema ég stjórni.
Innan um eru alltaf börn sem fleygja af sér
fötunum einhvers staðar og hoppa upp úr
skónum jafnvel í miðjum dyrum. Ég hugsa
stundum hvort þau geri þetta svona heima
hjá sér – já, ég hugsa það.  Almennt finnst
mér þessum umgengnisháttum hríðfara
aftur frá ári til árs. 

Þetta á síður en svo við um þau öll. En
það eru vissir hópar – því krakkarnir hópa
sig saman – sem virðast afar lítið vita um
almennar umgengnisreglur. Önnur eru al-
veg til fyrirmyndar og gagnvart þeim er
gaman að lifa.

Í heildina séð er þetta afskaplega góður
vinnustaður, gott fólk að vinna með.“

SHH
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Afmælisfundur hjá ITC Korpu.

Fundur hjá kvenfélaginu. Fyrsta
mánudag hvers mánaðar.

Vorboðarnir, kór eldri borgara í Mos-
fellsbæ, æfa í hádeginu alla mánudaga.
Hér tæplega helmingur ásamt Páli
söngstjóra.



Fyrsta orgel í kirkju utan Reykjavíkur
var á Melstað í Miðfirði (sbr. Norðan-
fara 11. árg. 1872) og fjölgaði síðan
hægt og bítandi upp frá því. Lágafells-
sókn hefur því sett markið nokkuð hátt
þegar fengið var orgel í júní 1889 í nýju
kirkjuna á Lágafelli sem vígð var í febr-
úar það sama ár. Ekki liggur fyrir hver
var fyrsti organleikari í kirkjunni hér vit-
að er að Bogi Þórðarson, bóndi á Lága-
felli, hafi 1908 verið ráðinn „fyrir for-
söngvara (c: orgelspilara)“ í Lágafellskirkju.

Elstu heimildir um söngkór við kirkj-
una eru í bók eftir Jónas Magnússon frá
Stardal þar sem fram kemur að Guðjón
Helgason í Laxnesi (faðir HKL) hafi kom-
ið á fót „söngkór safnaðarins og [æft] hann
í margrödduðum söng“. Ekki kemur beint
fram hvaða ár þetta var en ætla má að
það hafi verið 1914 eða 1915.

Ekki er heldur vitað hvenær kirkjukór
Guðjóns frá Laxnesi lognaðist út af en fyrir
liggur að aftur var stofnaður kór við Lága-
fellskirkju 1930 sem heldur varð ekki lang-
lífur. Enn var farið á stúfana 1948 og Kirkju-
kór Lágafellssóknar formlega stofnaður
sem sjálfstætt félag með það að markmiði
að „syngja við kirkjuathafnir í Lágafells-

sókn og við önnur tækifæri
ef ástæður eru til“, eins og
segir í lögum félagsins. 

Sá kór starfar enn og í
vetur hefur starf hans verið
með miklum blóma. Ekki
er fjarri lagi að áætla að
hefðbundnar kirkjuathafnir
sem kórinn sinnir séu milli
50 og 60 yfir árið, um
fermingar og hátíðar oft
tvær hvern helgan dag, en
kórinn sem slíkur hefur
gjarnan tekið sér frí í júlí-

mánuði, þó þannig að séu félagar ekki við
annað tepptir mæta þeir til söngs þann
mánuð eins og aðra, ef eftir er óskað.

Auk þess stóð Kirkjukór Lágafells-
sóknar ásamt kórum fríkirknanna í
Hafnarfirði og Reykjavík fyrir tónleik-
um til styrktar Ásgarði, handverkstæði
fyrir þroskahamlaða. Þeir voru haldnir
fyrir fullu húsi í Lágafellsskóla. Þetta var
í október 2010 og síðar í sama mánuði
hafði kórinn dagskrá í Lágafellskirkju
ásamt Leikfélagi Mosfellssveitar á
Menningardegi Kjalarnessprófastsdæm-
is. Í nóvember voru haldnir tónleikar í
Guðríðarkirkju til styrktar Rebekku All-

wood, en hún er ungur Mosfellingur sem
fyrir átta árum lenti í slæmu slysi. Á þeim
tónleikum komu góðvinir kirkjukórsins
einnig við sögu eins og oft endranær: Kór
Fríkirkjunnar í Hafnarfirði, Hanna Björk
Guðjónsdóttir, Björg Birgisdóttir, Jógvan
Hansen, Birgir Haraldsson, Egill Ólafsson,
Diddú, Scott McLemore, Örn Arnarson og
Greta Salóme Stefánsdóttir.

Árlegur viðburður er metnaðarfull söng-
dagskrá á aðventuhátíð í Lágafellskirkju
og í janúar á yfirstandandi ári tók kórinn
þátt í endurlífgun Kóradags Kjalarness-
prófastsdæmis, sem haldinn var með öllum

63 ára farsælt starf að baki

Myndirnar á síðunni eru frá hinum ýmsu tón-
leikum sem Kirkjukórs Lágafellssóknar hefur
tekið þátt í á þessum vetri. 



Prestar safnaðarins kalla öll verðandi fermingarbörn Lágafellssóknar
sem fermd verða vorið 2012 og foreldra/forráðamenn þeirra til guðsþjón-
ustu í Lágafellsskóla sunnudagskvöldið 8. maí kl. 20.00.

Eftir guðsþjónustuna fer fram skráning fermingarbarna ársins 2012 og
„kirkjukaffi“.

Það er nýmæli í starfi okkar hér í söfnuðinum að við köllum fermingar-
börn næsta árs til skráninga á vorin. 

Er það í annað sinn að við höfum þennan háttinn á, sem reyndist mjög
vel á síðasta ári.

Þetta er góður tími fyrir okkur í kirkjunni, að hitta börn og foreldra, taka
upp kynnin og eiga góða stund saman í guðsþjónustunni.

Margir eru nú þegar farnir að spyrjast fyrir um hvort hægt sé að ákveða
fermingardaginn og er gefinn kostur á því við skráningu. 

Kynningarbréf verður sent öllum foreldrum og forráðamönnum barna í
Lágafellssókn þegar nær dregur.  

Prestarnir

Fermingardagar vorsins 2012 verða:
25. mars  og 1. 5. 15. og 22.  apríl
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Skrifstofa sr. Ragnheiðar Jónsdóttur er í safnaðarheim-
ilinu á 3. hæð Símaviðtalstími hennar er þriðjudaga til
föstudaga kl. 11–12. Fax: 566 7223, farsími 869 9882.
Netfang: ragnheidur.jonsdottir@kirkjan.is

Skrifstofa sr. Skírnis Garðarssonar er á annarri hæð.
Símaviðtalstími hans er mánudaga til fimmtudaga kl
12-13. Farsími: 823 8274, netfang: skirnir.gardars-
son@kirkjan.is 

Skrifstofa Fjólu Haraldsdóttur djákna er á annarri
hæð. Viðtalstími er eftir samkomulagi. Farsími: 861
3565, netfang fjolaha@visir.is 

Arnhildur Valgarðsdóttir er organisti safnaðarins.
Heimasími: 566 6796. Farsími: 698 7154. Netfang:
arnhildurv@simnet.is

Skrifstofa Hreiðars Arnars Zoëga Stefánssonar fram-
kvæmdastjóra er á annarri hæð. Farsími: 896 8936.
Netfang: hreidar@kirkjan.is

Meðhjálpari/kirkjuvörður: 
Arndís Linn, farsími 866 8947, netfang: arndis.linn
@kirkjan.is. Skrifstofa Arndísar er á annarri hæð.

Húsmóðir í safnaðarheimili er Sigríður Pétursdóttir. 
Hilmar Sigurðsson er formaður sóknarnefndar. Síma-
númer: 566 6701.

SafnaðarSafnaðarheimilið erheimilið er í Þverí Þverholti 3. Símar: 566 71holti 3. Símar: 566 7113 og 13 og 566 8028566 8028

Sumarfrí
presta safnaðarins eru fyrirhuguð sem
hér segir:
Sr. Skírnir Garðarsson 15. júní til 15. júlí.   
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir 16. júlí til 10.
ágúst

Jónas Þórir hættur
Organisti safnaðarins, Jónas Þórir, sem enn er í ársleyfi, hefur nú
tilkynnt uppsögn sína og mun ekki koma aftur til starfa í söfnuðinum.
Um leið og honum er þakkað farsælt starf hér er honum óskað
velfarnaðar á öðrum vettvangi.

kórum prófastsdæmisins, að þessu sinni í
Víðistaðakirkju. Í febrúar tók kórinn þátt í
kóraskemmtikvöldi að undirlagi Kórs
Fríkirkjunnar í Hafnarfirði. Þar komu 7
kórar saman og skemmtu hver öðrum og
allir saman: Auk KFH og KKL Kór Laug-
arneskirkju, Kór Akraneskirkju, Skáta-
kórinn og Borgarkórinn. Loks var Kirkju-
kór Lágafellssóknar þátttakandi í söfnun-
arátaki 11 mosfellskra kóra til styrktar
smíði orgels í Guðríðarkirkju. Í apríl er
fyrirhuguð þátttaka í opnu húsi FaMos,
Félags aldraðra í Mosfellsbæ.

Organisti og söngstjóri nú er Arnhild-
ur Valgarðsdóttir sem ráðin var til að
leysa af Jónas Þóri, sem fór í ársfrí á
miðju liðnu sumri. Það er mat kórsins að
hún hafi unnið gott starf og falli vel inn í
hópinn, sem er mjög mikilvægt í félags-
starfi af þessu tagi.

Kórinn hefur um árin gert sér ýmislegt
til upplyftingar, með skemmtikvöldum og
ferðalögum utan lands sem innan, sam-
eiginlegum leikhúsferðum og þess háttar.

Á rúmlega 60 ára ferli sínum hefur
kórinn oftast verið vel mannaður og fé-
lagar hafa haldið tryggð við hann. Þó
hafa karlaraddir iðulega verið nokkuð
fáskipaðar og er svo nú. Óljóst er hvað
veldur, ef til vill ótti við að starfið sé
bindandi þar sem kórinn kemur fram
nánast vikulega allt árið. En þegar nógu
fjölmennt er í röddunum er auðvelt að
skipta þannig að hver félagi eigi frí aðra
hverja messu, jafnvel tvær messur af
hverjum þremur.

Formaður kórsins er Valgerður Magn-
úsdóttir. SHH

Kvöldguðsþjónusta í LágafellsskólaKvöldguðsþjónusta í Lágafellsskóla

SkráningSkráning
fermingarbarnafermingarbarna

vorsins 2012vorsins 2012



Helg iha ld   í   Lágafe l l ssókn
mars   t i l   ágúst   2011

27. mars 3. sd. í föstu
LLáággaaffeellll kl. 10.30 og 13.30
Fermingar
Fiðla: Greta Salóme Stefánsdóttir
Báðir prestar

3. apríl 4.sd. í föstu
LLáággaaffeellll kl. 10.30 og 13.30
Fermingar
Fiðla: Greta Salóme Stefánsdóttir
Báðir prestar

10. apríl 5. sd. í föstu
– boðunardagur Maríu
LLáággaaffeellll kl. 10.30
Ferming
MMoossffeellll kl. 13.30
Ferming
Fiðla: Greta Salóme Stefánsdóttir
Báðir prestar

17. apríl pálmasunnudagur
LLáággaaffeellll  kl. 10.30 og 13.30
Fermingar
Trompet: Kristjón Daðason
Báðir prestar

21. apríl skírdagur
LLáággaaffeellll kl. 10.30 og 13.30
Fermingar
Trompet: Kristjón Daðason
Báðir prestar

22. apríl föstudagurinn langi
MMoossffeellll kl. 14.00
Prestur. Sr. Skírnir Garðarsson

24. apríl páskadagur
LLáággaaffeellll kl. 08.00
Hátíðarguðsþjónusta
Fiðla: Greta Salóme Stefánsdóttir
Trompet: Kristjón Daðason
Prestur: sr. Ragnheiður Jónsdóttir

1. maí 1. sd. e. páska
MMoossffeellll  kl. 10.30 ferming
Fiðla: Greta Salóme Stefánsdóttir
Prestur: sr. Ragnheiður Jónsdóttir

8. maí 2. sd. e. páska
Guðsþjónusta í LLáággaaffeellllsskkóóllaa  kl. 20.00
Hljómsveitin Tilviljun
Ásbjörg Jónsdóttir, 
Davíð Snær Sveinsson
Báðir prestar

15. maí 3. sd. e. páska
LLáággaaffeellll kl. 11.00 – útvarpsmessa
Fiðla: Greta Salóme Stefánsdóttir
Prestur: sr. Skírnir Garðarsson

22. maí 4. sd. e. páska
LLáággaaffeellll kl.11.
Vorboðarnir, kór eldri borgara
Prestur: sr. Skírnir Garðarsson

29. maí 5. sd. e. páska
MMoossffeellll kl. 14.00
Kirkjudagur
Hestamannafélagsins Harðar.
Hópreið hestamanna til kirkju
Prestur: Sr .Ragnheiður Jónsdóttir

5. júní 6. sd. e. páska
sjómannadagurinn
LLáággaaffeellll kl. 11.00
Prestur: sr. Skírnir Garðarsson

12. júní hvítasunnuhátíð
LLáággaaffeellll kl. 11.00
Prestur: sr. Ragnheiður Jónsdóttir

17. júní – þjóðhátíðardagurinn
LLáággaaffeellll kl.11.00
Hátíðarguðsþjónusta
Ræðumaður: Herdís Sigurjónsdóttir
Fiðla: Íris Dögg Gísladóttir
Prestur: sr. Ragnheiður Jónsdóttir

19. júní þrenningarhátíð
LLáággaaffeellll kl. 20.00
Kyrrðar- og bænastund
Prestur: sr. Ragnheiður Jónsdóttir

26. júní 1. sd. e. trin.
MMoossffeellll kl. 11.00
Prestur: sr. Ragnheiður Jónsdóttir

3. júlí 2. sd. e. þrenningarhátíð
Göngumessa
– mæting LLáággaaffeellllii kl.11.00
Nánar auglýst á heimasíðu og í Mbl.
Prestur: Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

10. júlí 3. sd .e. trin
LLáággaaffeellll kl. 20.00
Kyrrðar og bænastund
Prestur: sr. Ragnheiður Jónsdóttir

17. júlí 4. s. e. trin.
LLáággaaffeellll kl. 20.00
Kyrrðar og bænastund
Prestur. Sr. Skírnir Garðarsson

24. júlí 5. sd. e. trin.
LLáággaaffeellll kl. 20.00
Kyrrðar og bænastund
Prestur: sr. Skírnir Garðarsson

31. júlí 6. sd. e. trin.
MMoossffeellll kl. 20.00
Kyrrðar og bænastund
Prestur: sr. Skírnir Garðarsson

7. ágúst 7.sd.e.trin.
Göngumessa kl. 11.00
Nánar auglýst á heimasíðu og í Mbl.
Prestur: sr. Skírnir Garðarsson

14. ágúst 8. sd. e. trin.
LLáággaaffeellll kl. 11.00
Prestur: sr. Ragnheiður Jónsdóttir

21. ágúst 9. sd. e. trin.
LLáággaaffeellll kl. 11.00
Prestur: Sr. Skírnir Garðarsson

28. ágúst 10. sd. e. trin.
„Í túninu heima“
Prestur: sr. Ragnheiður Jónsdóttir
Nánar auglýst á heimasíðu.

Einnig er hægt að fylgjast með helgi-
haldi í laugardagsblaði Morgunblaðsins.

Auðvelt er líka að fylgjast með því sem er
að gerast í starfi safnaðarins með því að
skoða heimasíðu kirkjunnar, www.laga-
fellskirkja.is.

Sé annars ekki getið syngur Kirkjukór Lágafellssóknar
við allar hefðbundnar athafnir safnaðarins.


