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Safnaðarbréf
haust 2009

Snyrt og hirt
Kirkjugarðarnir þurfa umhyggju og alúð
þannig að þeir séu raunverulegur griða
og friðarstaður þeirra sem þangað leita
að hlúa að hinstu hvílu ástvina sinna.
Thelma Dögg Haraldsdóttir er hluti af
vaskri sveit sveina og meyja sem sinna
þessu starfi í Lágafellssókn.
Sérstakar reglur gilda um umgengni í
kirkjugörðum sóknarinnar og skal bent á
þær á heimasíðunni, www.lagafellskirkja.is

„Timburleiðin“
Í tilefni af 120 ára afmæli Lágafellskirkju verður efnt til göngumessu í Mosfellsbæ sunnudaginn
30. ágúst í tengslum við bæjarhátíðina „Í túninu heima“.
Mæting er við Lágafellskirkju kl.

10.30 og ekið þaðan að fuglaskoðunarhúsinu við Langatanga þaðan
sem gengið verður til baka að Lágafelli, svipaða leið og timbrið var
flutt í kirkjuna fyrir 121 ári.
Þar verður síðan haldin stutt helgistund.
Sjá einnig heimasíðu safnaðarins: www. Lagafellskirkja.is

Með söng um
sveit og borg
sagt frá ferðalagi Kirkjukórs Lágafellssóknar um byggðir Vestur-Íslendinga

Sjá bls. 2–3

Menningarhús og ný kirkja framundan

Samkvæmt tillögu þeirri er hlaut fyrstu verðlaun í
samkeppni um kirkju og menningarhús í Mosfellsbæ
er byggingin nánast öll á einni hæð yfir bílakjallara
og skiptist í þrjár einingar: kirkju og tónlistarsal,

bókasafn og myndlistarsal. Alls bárust 32 tillögur og
hlutu 5 þeirra verðlaun og viðurkenningar.

Nánar er fjallað um þetta mál á bls 4-5

Útgefandi: Sóknarnefnd Lágafellssóknar, Mosfellsprestakalli, Þverholti 3, Mosfellsbæ.
Ritstjórn, útlit og umbrot: Sigurður Hreiðar. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja ehf. Unnið í júlí og ágúst 2009.
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Þjóðhátíðarkonsert í Listasafni Winnipeg.

Ljósm. Björn

inu með landfyllingu en fyrrum var
hér rammíslensk byggð á eylandi.
Síðdegis var haldið til Gimli og Víðirness, Willow Point, þar sem fyrstu
íslensku landnemana Nýja Íslandi
bar að landi í október 1875.
17. júní var stóri dagurinn. Mosfellingar voru mættir við þinghúsið
um kl. 18.40 þar sem Íslendingafélagið í Winnipeg hélt upp á þjóðhátíðardaginn en þaðan haldið beint til
Winnipeg Art Gallery þar sem kórnum hafði verið boðið að halda tónleika og hátíðargestum öllum boðið
þangað strax eftir athöfnina í þing-

Með söng um sveit o
Kirkjukór Lágafellssóknar var
stofnaður síðsumars 1948 og hefur
starfað óslitið síðan. Í tilefni af sextugsafmæli kórsins árið 2008 var
ákveðið að fara í söng- og skemmti-

á sögu vesturfaranna ásamt því að
standa fyrir ferðum af þessu tagi.
Til ferðarinnar réðust 21 kórfélagi, einsöngvari og tveir fiðluleikarar auk söngstjóra og sóknarprests.

húsinu. Um 300 manns komu á tónleikana sem tókust einstaklega vel.
Daginn eftir var farið í heimsókn
á bókasafn Manitoba Háskóla, þar
sem eitt stærsta safn íslenskra rita
utan Íslands er að finna. Þar er
varðveitt nánast allt sem gefið hefur
verið út á íslensku í Vesturheimi
svo og allmörg rit íslensk. Bókavörðurinn er Vestur-Íslendingur,
Sigrid Jonsson. Síðdegis var farið í
boð til íslensku ræðismannshjónanna í Winnipeg, Atla Ásmundssonar
og Þrúðar Helgadóttur, sem líklega
þarf ekki að kynna sérstaklega fyrir
Mosfellingum.
19. júní var haldið áleiðis til baka
suður yfir landamærin til Norður
Dakota og landnám Íslendinga þar
skoðað með viðkomu hjá leiði KN í
Þingvallakirkjugarði og einnig á
landnámsjörð Stephans G. Steph-

Hópurinn allur við minnismerki fyrstu íslensku landnemanna í nýja Íslandi.
Ljósm. Jónas Þór

ferð á slóðir Vestur-Íslendinga í
Manitoba og Norður Dakota. Ferð
af þessu tagi þarf að undirbúa
vandlega og því varð að ráði að fara
ekki fyrr en sumarið 2009.
Skipuleggjandi og fararstjóri ferðarinnar var Jónas Þór, Mosfellingum
að góðu kunnur enda Mosfellingur
sjálfur að uppruna, sonur garðyrkjuhjónanna Arnaldar og Kristínar Þór
í Blómvangi. Jónas er sagnfræðingur
að mennt og hefur lagt sérstaka stund

Ennfremur nokkrir makar og vinir,
alls 45 manns auk fararstjóra.
Flogið var til Minneapolis 13. júní
síðastliðinn og þaðan haldið með
rútu daginn eftir áleiðis til Winnipeg og gist eina nótt á leiðinni í
Grand Forks, skammt frá landamærum Kanada.
Fyrsta daginn í Kanada var haldið
í heimsókn til Nýja Íslands, um
Geysisbyggð til Mikleyjar (Heclu)
sem hefur verið tengd meginland-

Gamlir leikfélagar úr Reykjahverfinu:
Guðmundur á Reykjum og fararstjórinn
Jónas Þór í spjalli á fiskibryggju í Mikley.
Ljósm. Sig. Hreiðar
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anssonar. Staldrað var í Mountain
og sungið í Víkurkirkju en þangað
var kominn hópur af fólki meðal
annars frá dvalarheimilinu Borg.
Kvöldverður var þeginn hjá Björk,
íslenskri konu í Mountain og Einari
syni hennar en Björk er gift þarlendum manni, Curtis Olafson, þingmanni
í Norður Dakota. Síðan var haldið til
gistingar í Grand Forks.
Áfram var haldið 20. júní áleiðis til
Minneapolis með viðdvöl þar sem
Mississippi fljót rennur úr Itasca vatni
í Itasca State Park garðinum. Nokkur
hluti kórsins óð út í fljótið sem þarna

og borg
er ekki stórbrotnara en svo það náði
fólkinu ekki í hné. Í miðri ánni var
lagið tekið með eftirminnilegum hætti.
Sunnudaginn 20. júní hafði kórnum verið boðið að syngja messu og
halda tónleika hjá Íslendingafélaginu í Minneapolis sem hafði valið

Sr. Ragnheiður syngur messu hjá Íslendingafélaginu í Minneapolis. Kirkjukór
Lágafellssóknar syngur með Jónasi Þóri organista.
Lljósmynd: Þuríður

ustan gekk að óskum
þrátt fyrir að hljóðfærið á staðnum
uppfyllti ekki ströng
skilyrði. Sr. Ragnheiður Jónsdóttir messaði,
líklega fyrst íslenskra
presta við tækifæri
sem þetta í Minneapolis og er það vel,
ekki síst þar sem hún
sjálf hafði áður stundað nám þar. Eftir
Inn á milli vannst tími til að iðka í vegarkantinum þá fornu hljómlist að blása í
ýlustrá
Ljósmynd: Sigurður

Hótelið í Minneapolis stóð nánast á
sama hlaði og verslanakringlan gríðarlega, Mall of America, og varð
sumum tíðförult þangað ær stundir
sem eftir lifðu Ameríkudvalar og þóttust gera góð kaup þrátt fyrir heldur
óhagstætt gengi einmitt þessa dagana.
Heim var komið að morgni 22.
júní eftir viðburðaríka og ánægjulega ferð sem lengi mun í minnum
höfð.
Sigurður
Í síðdegisboði hjá íslensku ræðismannshjónunum í Winnipeg var
sungið af hjartans lyst með öðrum gestum sem allir tengdust íslandi
á einn eða annan hátt.
Ljósmynd: Álfheiður

þennan dag, fyrsta almenna frídag
eftir 17. júní sem að sjálfsögðu er eins
og hver annar virkur dagur í Minneapolis, til að halda upp á þjóðhátíðardag Íslendinga. hópurinn var komin
tímanlega í Bryant Lake Regional
Park þar sem guðþjónustan átti að
verða en samt var þar þegar saman
kominn slangur af fólki. Guðþjón-

messu var öllum boðið í mat og síðan flutti
kórinn hluta af sömu
dagskrá og flutt hafði
verið í Winnipeg.
Með þessari stund í
Bryant Lake Regional Park var formlegri
ferðadagskrá lokið.

Þar sem Missisippifljót sisast úr Itascavatni er það bæði mjótt og
grunnt og gaman að bleyta ferðaþreytta fætur.
Ljósmynd: Álfheiður

haust 09 QX 8:BREF2-04.QXD 10.8.2009 10:50 Page 4

egar niðurstaða dómnefndar var
kynnt sagði formaður hennar,
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri,
meðal annars þetta:
„Á undanförnum árum hafa verið í
umræðu tvær hugmyndir um byggingu
menningarstofnana í miðbæ Mosfellsbæjar; annars vegar bygging menningarhúss og hins vegar bygging kirkju.
Á árinu 2006 hófust formlegar viðræður milli sóknarnefndar Lágafellssóknar og Mosfellsbæjar sem urðu
meðal annars til þess að gerðar voru
ítarlegar þarfagreiningar fyrir nýtt
menningarhús og kirkju í sameiningu.
Í nýju menningarhúsi og kirkju
ásamt nýju safnaðarheimili skapast
vettvangur fyrir margþætta menningarstarfsemi í þágu samfélagsins,
hvort heldur er í menningarhúsi einu
og sér eða kirkjunni eða með samnýtingu allra hluta byggingarinnar. Þetta
er í samræmi við viljayfirlýsingu
Lágafellssóknar og Mosfellsbæjar sem
undirrituð var þann 25. júní 2008.

Þ

Aðkoma að nýja menningarhúsinu og kirkjunni
verður frá Háholti samkvæmt verðlaunatillögunni.

nemma á þessu ári var efnt til
hugmyndasamkeppni um kirkju
og menningarhús í Mosfellsbæ.
Alls bárust 32 tillögur og hlutu fjórar
þeirra verðlaun og sú fimmta viðurkenningu.
Höfundar tillögu þeirrar er fyrstu
verðlaun hlaut fékk sjö manna hópur
sem kallar sig einu nafni Arkitektur.is. Í
umsögn dómnefndar um tillöguna segir
meðal annars:

S

trúa frá kirkjunni og tveimur fulltrúum
frá Arkitektafélagi Íslands (AÍ).
Dómnefndina skipuðu:
Tilnefnd af Mosfellsbæ:
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri,
formaður dómnefndar, Hanna Bjartmarz Arnardóttir, bæjarfulltrúi.
Tilnefndur af sóknarnefnd Lágafellssóknar: Hilmar Sigurðsson, formaður
sóknarnefndar.
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:

arkmið Mosfellsbæjar og
kirkjunnar með hugmyndasamkeppni um kirkju og
menningarhús er að laða fram fjöl-

M

Fjölbreyttar og metna
yggingin er nánast öll á einni
hæð og samanstendur af þremur
einingum: Kirkju og tónlistarsal, bókasafni og myndlistarsal, sem
tengdar eru saman um innri götu. Einstakir byggingarhlutar fylgja hæðarlegu svæðisins, fullt tillit er tekið til
Urðanna og formun, hæð og staðsetning kirkjuskipsins í suð-austurhorni
lóðarinnar veldur því að byggingin
myndar sterkt kennileiti í bænum.“
„Innra fyrirkomulag er mjög vel leyst;
mismunandi formun meiginrýma skapar
áhugaverða fjölbreytni og innbyrðis
tengingar ganga ágætlega upp. …
Kirkjuskipið er sérlega áhugavert, þar
sem samspil forms og birtu geta skapað
töfrandi andrúmsloft og tenging þess við
safnaðarheimili
og
skrifstofur
safnaðarins um ofanlýsta umgjörð
undirstrikar hina sérstæðu lögun þess.“

B

Dómnefnd var skipuð tveimur
fulltrúum Mosfellsbæjar, einum full-

Hilmar Sigurðsson sóknar nefnd ar for mað ur
og fulltrúi í dóm nefnd.

Ólafur Sigurðsson arkitekt, Ögmundur
Skarphéðinsson arkitekt.
Trúnaðarmaður dómnefndar var
Helgi Hafliðason arkitekt.
Ritarar dómnefndar voru Brynhildur
Georgsdóttir, verkefnastjóri eignasjóðs
Mosfellsbæjar og Finnur Birgisson,
skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar.

breyttar og metnaðarfullar hugmyndir
að byggingu sem nýtast muni í þágu
menningar- og kirkjustarfs í Mosfellsbæ. Einnig að stuðla að samvinnu til
eflingar kirkju- og menningarstarfsemi, er verði bæjarfélaginu til sóma
og menningarlífi bæjarins til framdráttar. Loks er stefnt að því að ná fram
hagkvæmni í rekstri hússins, m.a. með
samnýtingu búnaðar og skörun aðstöðu.
Við mat á tillögum lagði dómnefnd
áherslu á að heildaryfirbragð byggingarinnar endurspegli framsækna byggingarlist en jafnframt að byggingin
falli vel að umhverfi sínu. Einnig að
innra og ytra fyrirkomulag sé sannfærandi og í samræmi við húsrýmisáætlun
og að fagleg sjónarmið um starfsemi
hússins væru höfð að leiðarljósi. Þá var
lögð áhersla á að skipulag lóðar og
umhverfis falli að húsinu og nærliggjandi byggð, byggingin verði sveigjanleg í notkun og að aðkoma og innra
fyrirkomulag hússins verði aðlaðandi
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fyrir alla aldurshópa. Jafnframt að efnisval hæfi fyrirhugaðri starfsemi og
stuðli að hóflegum rekstrar- og byggingarkostnaði og að áfangaskipting
byggingarinnar verði auðveld. Þá var
sérstaklega horft til þess að sérstaða
Urðanna væri virt.“
ð sögn Hilmars Sigurðssonar
sóknarnefndarformanns verða
næstu skref þau að hefja, í
samstarfi við tæknisvið Mosfellsbæjar,
útreikning á hugsanlegum kostnaði við
verkefnið og áfangaskiptingu á því. „Í
útboðslýsingu í afstaðinni samkeppni
var það eitt af megin atriðum að hægt
væri að byggja þessa miklu framkvæmd
í áföngum,“ sagði Hilmar. „Sóknarnefnd
kemur svo væntanlega saman að loknum sumarleyfum þar sem við munum
ráða ráðum okkar inn í næsta haust og
vetrarstarf. Svona til þess að gæla við
framhald þessa mikla verkefnis sem
bygging nýrrar kirkju er, væri kannski
hægt að hugsa sér að teikni- og hönnunarvinna gæti farið fram í vetur en
samningar þar um við hönnuði er auðvitað undanfari þess, svo og lok á deiliskipulagi á miðbæjarsvæði bæjarins.“

A

Á teikningunni hér að ofan má sjá hvernig sameiginlegt rými nýtist fyrir kirkju, skrifstofur
safnaðarins og bókasafn með aðkomu frá einu torgi. Á neðri myndinni sést hvernig byggingin
skipar sér í landslagið og þá byggð sem fyrir er á staðnum, en á myndinni á forsíðu má einnig
sjá fyrirhugaðan bílakjallara sem að hluta tekur við akandi umferð að menningarhúsinu.

naðarfullar hugmyndir
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Bónus
Kjarni
Miðbæjartorg

ByMo

N1
Hlín blómahús
Krónan
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Kristin íhugun
Námskeið/kynningarkvöld í kristinni íhugun í Safnaðarheimilinu,
Þverholti 3. miðvikudaginn 16.
september kl.17.30 – 22.00
Sigurbjörg Þorgrímsdóttir, leiðbeinandi í Centering Prayer kennir.
Allir velkomnir!
Vikulegar íhugunar/bæna samverur eru í Safnaðarheimilinu Þverholti
3, á miðvikudögum kl.17.30 –
18.30. Byrjendur mæti kl.17.00
Umsjón er í höndum Sigurbjargar
Þorgrímsdóttir leiðbeinanda í Centering Prayer.
Nánari upplýsingar veitir sr.
Ragnheiður Jónsdóttir í síma 8699882.
Skráning er í síma 5667113.
Allt áhugafólk um kristna íhugun
og bæn velkomið.

Kyrrðardagur
í Mosfellskirkju verður laugardaginn 19.september kl. 10.00–16.00.
Umsjón hafa Sigurbjörg Þorgrímsdóttir leiðbeinandi í kristinni
íhugun – Centering Prayer og sr.
Ragnheiður Jónsdóttir.

Íhugun – kyrrð – útivera – andleg
og líkamleg næring.
Upplýsingar og skráning: sr. Ragnheiður Jónsdóttir, sími 8699882
Allir velkomnir!
Kynnið ykkur einnig dagsskrá
kyrrðardaga í Skálholti á www.skalholt.is

Fermingar vor 2010: Fræðslan að hefjast
Skráning í fermingarfræðslu veturinn 2009 – 2010 hefst með haustinu
og verður auglýst nánar á heimasíðu
Lágafellssóknar þegar nær dregur.
Fermingarbörn geta að venju valið
dagsetningu á fermingardegi sínum.
Fermingarathafnir í Lágafellssókn
vorið 2010 verða sem hér segir:
21. mars Lágafellskirkja kl. 10.30
21. mars Lágafellskirkja kl. 13.30
28. mars Lágafellskirkja kl. 10.30
(Pálmasunnudagur)
28. mars Lágafellskirkja kl. 13.30
1. apríl Lágafellskirkja kl. 10.30
(Skírdagur)
1. apríl Lágafellskirkja kl. 13.30
11. apríl

Lágafellskirkja kl. 10.30

11. apríl

Lágafellskirkja kl. 10.30

18. apríl Lágafellskirkja kl. 10.30
18. apríl Mosfellskirkja kl. 13.30

Prestar Mosfellsprestakalls, sr. Ragnheiður Jónsdóttir og sr. Skírnir Garðarsson,
standa hér sinn hvorum megin eins fermingarhópsins frá liðnu voru:
Mynd: Vala Friðriksdóttir.

Mikil eftirvænting og gleði ríkir
hjá okkur í kirkjunni þegar við
tökum á móti stórum hópi væntanlegra fermingabarna á hverju
hausti. Ánægjulegir og spennandi
tímar fara nú í hönd á komandi

hausti og hlökkum við til samverustundanna með fermingabörnum
vorsins 2010 og til samstarfsins við
foreldra þeirra. Hjartanlega velkomin!
Prestarnir
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Fastir liðir í starfi Mosfellsprestakalls

Foreldramorgnar
Eins og undanfarin ár verða foreldramorgnar á mánudögum yfir vetrartímann milli 10.00 – 12.00 í Safnaðarheimili Lágafellssóknar, Þverholti 3, þriðju
hæð. Foreldramorgnar eru góð leið til
að hittast, kynnast öðrum og ræða
málin. Góð aðstaða er fyrir börn til að
leika sér eða liggja og skoða umheiminn. Á morgnunum er boðið uppá léttar veitningar. Tækifæri til að eignast
vini og kunningja í sömu aðstæðum og
deila reynslunni af foreldrahlutverkinu.
Í hverjum mánuði er fræðsla eða
kynningar af einhverju tagi og verður
dagskráin kynnt nánar á heimasíðu
safnaðarins þegar morgnarnir hefjast.
Fyrsti foreldramorguninn í haust
verður 31. ágúst.

Kirkjukrakkar
Boðið verður upp á starf fyrir yngstu
bekki beggja skólanna í Mosfellsbæ í
frístundaselum þeirra. Þar kynnast
börnin kristinni trú í gegnum leik og
söng, sögur og föndur. Kirkjukrakkar
verða einu sinni í viku í hvoru frístundaseli og verður starfið kynnt foreldrum beint í byrjun september.

Fyrirbænastundir
eru í Lágafellskirkju á mánudagskvöldum kl. 19:30, skrúðhúss megin.
Þekkir þú einhvern sem þú vilt

láta biðja fyrir? Komdu í bænastund
og fáðu fyrirbæn þína skrifaða í
bænabók kirkjunnar sem við leggjum sameiginlega fyrir Guð. Þegar
þú biður fyrir öðrum færist blessun
yfir þig og þína. Komdu og upplifðu sjálf/ur.
Umsjón með fyrirbænastundunum
hefur Þórdís Ásgeirsdóttir djákni.

hvattir til þátttöku. Umsjón í vetur
hafa þeir félagar Hreiðar Örn og
Jónas Þórir.

TTT í safnaðarheimilinu

Sound er félagskapur fyrir alla
unglinga í 8. 9 og 10 bekk. Mikið er
um skemmtilegar ferðir ásamt
líflegum spjallfundum. Fundirnir
eru á mánudögum kl. 17:30. Fundarstaður er í safnaðarheimili kirkjunnar að Þverholti 3. 3. hæð.
Við byrjum starfið 7. september.

TTT (töff, töfrandi og taktfast) er
félagsskapur fyrir öll tíu til tólf ára
börn sem langar til að eiga skemmtilegan vetur saman. TTT fundirnir verða
á mánudögum kl. 16.30. Þar munum
við skemmta okkur við margskonar
verkefni. Allir krakkar velkomnir.
Fundarstaður er í safnaðarheimili
kirkjunnar að Þverholti 3. 3. hæð.
Starfið hefst 7. september

Sunnudagaskólinn
í Lágafellskirkju
Sunnudagaskólinn hefst 6. september og verður alla sunnudaga
yfir vetrartímann klukkan 13.00 í
Lágafellskirkju. Þar er komið saman sungið og leikið og eru foreldrar

SOUND – æskulýðsstarf Lágafellskirkju
- ud KFUM og KFUK

SOUND – æskulýðsstarf Lágafellskirkju
- eldri deild
Í vetur verður sérstök eldri deild í
SOUND. Hún er ætluð þeim ungmennum sem komin eru á menntaskólaaldur. Sérstakt verkefni þessa
hóps er undirbúningur að þátttöku í
kristilegu æskulýðsmóti KFUM &
KFUK í Danmörku „UNG UGE“
sumarið 2010. Hægt er að skoða
kynningu á mótinu á www.unguge.dk.

Safnaðarheimilið er í Þverholti 3. Símar: 566 7113 og 566 8028
Skrifstofa sr. Ragnheiðar Jónsdóttur er í safnaðarheimilinu 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.gardarsson@kirkjan.is

Skrifstofa Hreiðars Arnars Zoëga Stefánssonar framkvæmdastjóra er á annarri hæð. Farsími: 896 8936.
Netfang: hreidar@kirkjan.is
Meðhjálpari/kirkjuvörður:
Arndís Linn, farsími 866 8947, netfang: arndis.linn@kirkjan.is.
Húsmóðir í safnaðarheimili er Sigríður Pétursdóttir.

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

Hilmar Sigurðsson er formaður sóknarnefndar. Símanúmer: 566 6701.

Jónas Þórir organisti hefur viðtalstíma í safnaðarheimilinu á fimmtudögum kl. 10–12. Heimasími: 566 8876.
Farsími: 892 9671. Netfang: jonasthorir@simnet.is

Á heimasíðu Lágafellssóknar, www.lagafellskirkja.is,
má sjá ýmislegt um dagskrá og starfsemi sóknarinnar.
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Helgihald í Mosfellsprestakalli
23. ágúst – 29. nóvember 2008
23. ágúst 11. s. e. trin
Lágafell kl. 11
sr. Ragnheiður Jónsdóttir

18. október 19. sd. e. trin.
Lágafell kl. 20
sr. Skírnir Garðarsson

30. ágúst
12. sd. e. trin
Göngumessa, „timburleiðin“ gengin.
Prestur: Sr Skírnir Garðarsson.
Mæting við Lágafellskirkju kl. 10.30.
Ekið að Langatanga og þaðan gengið
að Lágafellskirkju.
Helgistund að lokinni göngu.

25. október 20. sd. e.trin.
Mosfell kl. 11
sr. Ragnheiður Jónsdóttir

6. september 13. sd. e. trin
Lágafell kl. 11
Báðir prestarnir

1. nóvember 21.s.e.trin
Allra heilagra messa
Lágafell kl. 11
sr. Skírnir Garðarsson
Samvera að kvöldi í Lágafellskirkju
kl. 20.00 – látinna minnst.

13. sept. 14. sd. e. trin.
Lágafell kl. 11
sr. Ragnheiður Jónsdóttir

8. nóvember 22. s. e. trin.
Kristniboðsdagurinn
Lágafell kl. 11
sr. Ragnheiður Jónsdóttir

20. sept. 15. sd. e. trin.
Lágafell kl. 11
sr. Skírnir Garðarsson

15. nóv. 23. s. e. trin.
Lágafell kl. 11
sr. Skírnir Garðarsson

27. sept. 16. sd. e. trin.
Mosfell kl. 11
sr. Ragnheiður Jónsdóttir

4. október 17. sd. e. trin.
Lágafell kl. 11
sr. Skírnir Garðarsson
11. október 18. sd. e. trin.
Lágafell kl. 11
sr. Ragnheiður Jónsdóttir

22. nóvember síðasti s. e. trin
Lágafell kl. 20
sr. Ragnheiður Jónsdóttir

29. nóvember 1. sd. í aðventu
Mosfell kl. 11
sr. Skírnir Garðarsson

Nánari upplýsingar um helgihaldið má
nálgast á heimsíðu:
www.Lagafellskirkja.is

