
Þegar litið er til baka yfir liðið ár í starfi kirkjunnar staldra ég við marga hluti með þakklæti 
og gleði. Efst í huga mínum er allur sá fjöldi  fólks sem býður sig fram til þjónustu fyrir 
kirkjuna: syngur í kirkjukórnum, leiðir bænahópa, 12 spora starf, starfar í sóknarnefnd, 
aðstoðar við athafnir með lestri, söng eða hljóðfæraleik o.fl. Þetta eru sjálfboðaliðar. Fólk 
sem af örlæti sínu tekur frá tiltekinn tíma í önnum vikunnar, um helgar eða endrum og 
eins, og gefur vinnuframlag sitt til þess að efla og byggja upp safnaðarstarfið. Það er 
ómetanlega dýrmætt. Það þekkja allir sem koma að starfi frjálsra félagasamtaka, hversu 
mikið munar um hvern og einn sem býður sig fram til þátttöku. Þau sem gefa vinnu sína 
þekkja einnig gleðina sem því fylgir, merkinguna sem það hefur og kynnin sem sjálf-
boðastarfið veitir. Það er einnig flestum kunnugt hversu mikilvægt það er að búa starf-
seminni skýran og traustan ramma. Í Lágafellssókn njóta sjálfboðaliðar liðveislu fagmanna, 
presta og starfsmanna kirkjunnar. Það er gefandi samstarf og ánægjulegt að vinna saman. 
Við sameinumst um eitt málefni og það er að boða trú á Jesú Krist, að boða kærleikann í orði 
og verki. Við sameinumst þar öllum þeim sem þannig starfa á ýmsum vettvangi mannlegs 
lífs í trú á Jesú Krist sem segir: „Allt það sem þú vilt að aðrir menn geri þér það skalt þú 
og þeim gera.“ Og: „Allt sem þér gerðuð einum mínum minnsta bræðra það gerðuð þér 
mér.“ (ég bæti við – og systra)

Ég óska öllum sóknarbörnum Lágafellssóknar gæfu og Guðs blessunar á nýju ári og 
þakka fyrir árið sem er liðið. 

                                                                                                 Ragnheiður Jónsdóttir, sóknarprestur

Safnaðarbréf
 Lágafellssóknar

1. tbl. 2013

Gleðilegt nýtt ár!



Viðgerðir á heimasíðu - ný síða     
Heimasíða Lágafellskirkju liggur niðri nú um stund vegna viðgerða og uppsetningar 
nýrrar síðu. Á síðunni okkar  verður eins og áður hægt að finna  ýmiskonar fróðleik og 
upplýsingar um kirkjustarfið í Mosfellsbæ. Þar er m. a. hægt að nálgast upplýsingar um 
allt safnaðarstarf, helgihald og kærleiksþjónustu, kirkjur og safnaðarheimili, kirkjukór 
og kirkjutónlist.          
         
Fermingarstarfið        
Fermingarstarfið hófst aftur eftir jólafrí þann 15. janúar með hefðbundnum fermingar-
fræðslutímum í safnaðarheimilinu. Stundatafla fermingarfræðslunnar  er óbreytt.

Æskulýðsstarfið á leið í Vatnaskóg     
 Í  lok febrúar mun æskulýðshópurinn taka þátt í unglingalandsmóti  KFUM & KFUK.   
 Undirbúningur er þegar hafinn. Þeir unglingar sem hafa áhuga á að vera með er bent á 
að fundir æskulýðsstarfsins er á mánudögum kl. 17:00 í safnaðarheimilinu.  
          
Heilunarguðsþjónusta       
Í tilefni „kærleiksviku“ í Mosfellsbæ verður haldin heilunarguðsþjónusta í Lágafells-
kirkju fimmtudagskvöldið 21. febrúar kl. 20:00 - Söngur, bæn, handayfirlagning og 
smurning.

Æskulýðsdagurinn 3. mars      
Á æskulýðsdaginn verður guðsþjónusta í Lágafellsskóla kl. 16:00. Þar mun hljóm- 
sveitin Tilviljun  leiða safnaðarsönginn og flytja okkur létta og skemmtilega tónlist.  
Hljómsveitin Tilviljun  hefur verið starfandi síðan haustið 2010.  Hljómsveitarmeðlimir 
eru á aldrinum 15 - 24 og eiga það öll sameiginlegt að trúa á Guð. Textar sveitarinnar 
fjalla oft um trúarlífið og hvernig það er að fylgja Jesú.  

Sóknarprestur:     
Ragnheiður Jónsdóttir   
Farsími: 869 9882    
Netfang: ragnheidur.jonsdottir@kirkjan.is

Prestur:     
Skírnir Garðarsson   
Farsími: 823 8274    
Netfang: skirnir.gardarsson@kirkjan.is

Djákni:     
Fjóla Haraldsdóttir   
Farsími: 861 3565    
Netfang: fjolaha@visir.is

Organisti:    
Arnhildur Valgarðsdóttir  
Farsími: 698 7154    
Netfang: arnhildurv@simnet.is

Meðhjálpari / kirkjuvörður:   
Arndís Linn    
Farsími: 866 8947    
Netfang: arndis.linn@kirkjan.is

Húsmóðir í safnaðarheimili:  
Sigríður Pétursdóttir   
Farsími: 896 8054

     
Framkvæmdastjóri:   
Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson  
Farsími: 896 8936    
Netfang: hreidar@kirkjan.is

Formaður sóknarnefndar:   
Runólfur Smári Steinþórsson  
Heimasími: 566 7431   
Netfang: rsmari@hi.is

Safnaðarheimili og skrifstofur safnaðarins eru í Þverholti 3. 
Símar þar eru 566 7113 og 566 8028. Fax 566 7223



Í Lágafellskirkju er öflugt safnaðarstarf fyrir fólk á öllum aldri.  
Hér fyrir neðan má sjá lista yfir fasta liði safnaðarstarfsins á þessari vorönn. 

Sjá nánar á heimasíðu kirkjunnar : w.w.w.lagafellskirkja.is

Fastir liðir í safnaðarstarfi Lágafellskirkju

Hreinsun í kirkjugörðum Lágafellssóknar     
Vorhreinsun í kirkjugörðunum hefst í febrúar. Þeir aðstandendur, sem settu jólaskraut 
eða aðrar skreytingar eru hvattir til að koma í garðana og huga að leiðum ástvina  
sinna. Fjarlægja jólaskraut af leiðum og koma þannig í veg fyrir að eigulegt skraut 
lendi í glatkistunni og létta þannig undir með starfsmönnum garðanna Hægt er að 
nálgast upplýsingar um garðana í gegnum netfangið: hreidar@kirkjan.is. 

Kirkjukór Lágafellssóknar - Ungir tónlistarnemar  
Kirkjukór Lágafellssóknar getur bætt við sig, einkum í karlaraddir. Margt skemmti-
legt á döfinni, s.s. Færeyjaferð í vor. Hress og skemmtilegur kór, starfar af áhuga og 
metnaði. Upplýsingar hjá Arnhildi organista, s. 6987154.         

Ungir tónlistarnemar       
Á síðasta ári komu fjölmargir ungir tónlistarnemar úr Listaskóla Mosfellsbæjar sem spiluðu 
og sungu í guðsþjónustum í Lágafells- og Mosfellskirkju.  Þessar góðu heimsóknir munu 
halda áfram  í messum vetrarins.   

Cirkus Flik - Flak       
Næsta sumar kemur danski barna- og unglingasirkusinn Flik - Flak    
til landsins í þriðja sinn frá árinu 2003. Hann kemur til með að sýna    
listir sínar hér í Mosfellsbæ í byrjun júlí.  Unglingar i æskulýðsstarfi   
kirkjunnar hér í Mosfellsbæ fá þar tækifæri til að æfa sirkustækni hjá   
þaulreyndum þjálfurum. Sirkusinn mun fara víða um landið með    
sýningar. Meðal annars í sumarbúðirnar í Vatnaskógi.

Sunnudagar
Kl.  11:00 Almenn guðsþjónusta, sjá heimasíðu 
Kl.  13:00 Sunnudagaskólinn í Lágafellskirkju.
Kl.  20:00 Kvöldguðsþjónustur, sjá heimasíðu.

Mánudagar
Kl. 16:00 TTT - æskulýðsstarf fyrir 10.-12. ára.
 í safnaðarheimilinu.
Kl.  17:00 Æskulýðsstarf í safnaðarheimilinu.
  
Þriðjudagar
Kl. 13:30  Kirkjukrakkar í Varmárskóla í 
 samvinnu  við frístundaselið.
Kl. 14:30  Fermingarfræðsla - 2 timar
Kl. 19:30 Fyrirbænastund í Lágafellskirkju.
Kl. 19:30 Kirkjukórsæfing í safnaðarheimilinu.

Miðvikudagar
Kl. 10:00  Foreldramorgnar í safnaðarheimilinu
Kl. 13:30 Bænastundir á EIR / HLAÐHÖMRUM 
 annan hvern miðvikudag
Kl. 14:40 Fermingarfræðsla - 2 tímar
Kl. 17:30  Kristin íhugun í Lágafellskirkju
kl.  18:30  12 sporastarf í safnaðarheimilinu

Fimmtudagar
Kl. 14:40  Fermingarfræðsla - 2 tímar
Kl. 20:00 Prjónasamverur  aðra hverja viku  
 sjá heimasíðu

Föstudagar
Kl. 13:20 Kirkjukrakkar í Lágafellsskóla í 
 samvinnu  við frístundaselið
Kl. 15:15 Barnakór - æfing annan hvern       
  föstudag



Helgihald í Mosfellsprestakalli
 janúar, febrúar og mars 2012

 
 

27. janúar kl.11.00 Guðsþjónusta í Mosfellskirkju
   Sr. Skírnir Garðarsson

3. febrúar kl.11.00 Fjölskylduguðsþjónusta í Lágafellskirkju
   Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

10. febrúar kl.11.00 Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
   Sr. Skírnir Garðarsson

17. febrúar kl.20.00 Taize - guðsþjónusta í Lágafellskirkju
   Sr. Skírnir Garðarsson
   Einsöngur: Bjarni Atlason

21. febrúar kl. 20:00 Heilunarguðsþjónusta í Lágafellskirkju 
   Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

24. febrúar kl.11.00 Guðsþjónusta í Mosfellskirkju
   Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

3. mars kl.16.00  Æskulýðsdagur kirkjunnar – guðsþj. í Lágafellsskóla.
   Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

10. mars kl.11.00  Guðsþjónusta í Lágafellskirkju 
   Sr. Skírnir Garðarsson 

17. mars kl.10.30 / 13.30 Fermingar

Kirkjukórinn syngur við allar hefðbundnar athafnir safnaðarins. 

Allar upplýsingar um safnaðarstarf Lágafellssóknar
er hægt að nálgast á heimasíðu kirkjunnar: 

www.lagafellskirkja.is
 

Útgefandi: Sóknarnefnd Lágafellssóknar, Mosfellsprestakalli, Þverholti 3, Mosfellsbæ.  
Mynd á forsíðu: Raggi Óla.  Umbrot: Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson


