
Á nýársdegi, fyrsta degi á nýju ári, þá er lesið Guðspjallið sem fjallar um það þegar Jesús 
er umskorinn í samkunduhúsi gyðinga. Honum var þá gefið nafnið Jesú, sem þýðir Guð 
frelsar.  Það minnir okkur á að Guð lét son sinn fæðast sem manneskju meðal okkar svo 
að við gætum lifað í sátt við Guð og hvert annað og til þess að fyrirgefa okkur og frelsa 
okkur frá öllu því sem gæti aðskilið okkur frá honum og þar með eyðilagt líf okkar með 
hvert öðru.  Göngum því inn í hið nýja ár saman í sátt við Guð og hvert annað og með 
mynd af því fyrir sjónum okkar sem skiptir okkur máli: í auknum mæli íhugul og vakandi 
fyrir því sem er okkur dýrmætt í lífinu, þannig að við tökum það til okkar og gleðjumst 
yfir því og lærum að telja daga okkar og öðlast viturt hjarta. Og megi það haldast í hendur 
við vaxandi traust okkar til Guðs. Því þegar við treystum, þá höfum við hugrekki til að 
horfast í augu við veruleikann og mæta komandi degi, framtíðinni. Kannski gerum við 
það ekki alltaf án þess að áhyggjur læðist að okkur endrum og eins, en þegar við hvílum í 
trausti til Guðs, þá höfum við bestu forsendur til þess að hlusta á leiðsögn hans og mæta 
þeim erfiðleikum, klífa þær brekkur sem unna að verða á vegi okkar.    
Gerum bæn Dags Hammarskjölds að okkar:      
     Guð minn,     
     Fyrir allt sem var – takk.    
     Við öllu sem verður - Já!

Ég óska öllum gleði og farsældar á nýju ári og Guðs blessunar.  Megi samfélag okkar og 
kirkjustarf halda áfram að styrkjast og blómstra um ókomna tíð hér í Mosfellsprestakalli  
og í heimi öllum.    Sr. Ragnheiður Jónsdóttir, sóknarprestur
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Gleðilegt ár 2012 !



Við erum á netinu 

Á heimasíðu Lágafellssóknar, www.lagafellskirkja.is er 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.  

Á heimasíðunni er einnig mikið safn af myndum úr safnaðarstarfi.  Hægt er að skrá sig 
á póstlista Lágafellssóknar á heimasíðunni og fá reglulega sendar upplýsingar um það 
helsta sem er á döfinni í sókninni. Verið velkomin á heimasíðu safnaðarins.

Mikið og fjölbreytt tónlistarlíf í kirkjunum okkar
Unga kynslóðin fær að njóta sín í kirkunni: Söng- og hljóðfæranemendur úr Listaskóla 
Mosfellsbæjar verða með í messum í janúar og febrúar. Aðrir sem fram koma í kirkjunni 
í janúar, febrúar og mars: Ljósakórinn, Kór leikskólakennara, Álafosskórinn, Arnþrúður 
Ösp Karlsdóttir,  Kvennakórinn Glæðurnar, kvennasönghópur úr röðum kirkjukórsins 
og karlasönghópur úr röðum kirkjukórsins.

Síðast en ekki síst: Glæsileg og stórskemmtileg U 2 messa verður á Æskulýðsdaginn, 
4. mars kl 16.00 í Lágafellsskóla.  Birgir Haraldsson og Kirkjukór Lágafellssóknar 
ásamt hljóðfæraleikurum flytja hin mögnuðu lög hljómsveitarinnar U 2.    
Sjá nánar á heimasíðu kirkjunnar. 

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



Útgefandi: Sóknarnefnd Lágafellssóknar, Mosfellsprestakalli, Þverholti 3, Mosfellsbæ.  
Mynd á forsíðu er úr fermingarstarfi  Lágafellssóknar.  Umbrot: Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson

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

Eftir áramót hefst safnaðarstarfið í kringum 8. janúar. Sjá nánar á heimasíðu kirkjunnar.

 

 

Fastir liðir í safnaðarstarfi Lágafellskirkju

Fermingarstarfið   
Fermingarstarfið hefst aftur eftir jólafrí þann 10. janúar með hefðbundnum fermingar-
fræðslutímum í safnaðarheimilinu. Stundatafla fermingarfræðslunnar breytist ekki.

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 létta þannig undir með starfsmönnum 
garðanna og koma í veg fyrir að eigulegt skraut lendi í glatkistunni.    
Hægt er að nálgast upplýsingar um garðana í gegnum netfangið: hreidar@kirkjan.is.

Sunnudagar
Kl.  11:00 Almenn guðsþjónusta, sjá heimasíðu 
Kl.  13:00 Sunnudagaskólinn í Lágafellskirkju.
Kl.  16:00 Æskulýðsstarf í safnaðarheimilinu. 
Kl.  20:00 Kvöldguðsþjónustur, sjá heimasíðu.

Mánudagar
Kl. 13:25 Barnakór - æfing í Lágafellsskóla.
Kl. 14:30 Barnakór - æfing í Listaskólanum.
Kl. 16:00 TTT - æskulýðsstarf fyrir 10.-12. ára.
 
Þriðjudagar
Kl. 13:30  Kirkjukrakkar í Varmárskóla í 
 samvinnu  við frístundaselið.
Kl. 14:30  Fermingarfræðsla 3. tímar.
Kl. 19:30 Fyrirbænastund í Lágafellskirkju.
Kl. 19:30 Kirkjukórsæfing.

Miðvikudagar
Kl. 10:00  Foreldramorgnar í safnaðarheimilinu
Kl. 13:30 Bænastundir á EIR / HLAÐHÖMRUM 
 annan hvern miðvikudag
Kl. 14:40  Fermingarfræðsla 1. tími
Kl. 17:30  Kristin íhugun í Lágafellskirkju

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



Helgihald í Mosfellsprestakalli
í janúar, febrúar og mars 2012

 
8. janúar  kl. 11:00   Guðsþjónusta í Lágafellskirkju 
    Sr. Skírnir Garðarsson
   
 15. janúar kl. 11:00   Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
    Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
    
22. janúar  kl.20:00  Taize - guðsþjónusta í Lágafellskirkju
    Sr. Skírnir Garðarsson
    
29. janúar  kl.11:00  Guðsþjónusta í Mosfellskirkju 
    Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
     
5. febrúar   kl. 11:00  Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
    Sr. Skírnir Garðarsson
    
12. febrúar kl.20:00  Taize – guðsþjónusta í Lágafellskirkju 
    Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
    
19. febrúar kl 11:00  Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
    Sr. Skírnir Garðarsson

26. febrúar kl.11:00  Guðsþjónusta í Mosfellskirkju
    Sr. Ragnheiður Jónsdóttir 
   
4. mars  kl. 16:00  Æskulýðsdagurinn - U2 messa - Í Lágafellsskóla 
                     Sr. Ragnheiður Jónsdóttir og Sr.Skírnir Garðarsson 
  
11. mars  kl. 11:00  Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
    Sr. Skírnir Garðarsson
    
18. mars  kl.11:00  Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
    Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Kirkjukórinn syngur við allar hefðbundnar athafnir safnaðarins. 

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

www. lagafellskirkja.is


