
Framundan er sú hátíð sem veigamestan sess hefur í 
þjóðarsálinni. Hún er grípandi og alltumlykjandi þegar 
hún gengur í garð. Þetta gildir um þjóðfélagið allt, fjöl-
skyldur og einstaklinga. Sögur, tónlist og söngur eru 
meiri um jólin en tölu verður á komið. Hvað er það sem 
veldur og knýr þessa miklu hljómkviðu fram, og það 
árlega? 

Svarið er nú sem fyrr fagnaðarerindið um Guðs ríki, 
fagnaðarerindið um Jesú Krist. 

Jólin segja: Skaparinn – höfundur heims og lífs vitjar 
mannanna. Hann gerði það forðum í Betlehem þegar 
Jesús Kristur fæddist í þennan heim. Hann gerir það 
enn í hvert sinn sem tekið er við honum sem Guðs syni 
hér á jörðu. Hann gerir það svo sannarlega enn er við 
tökum á móti nýju lífi – nýju barni hér í heimi. Minnumst 
því orða Drottins til lærisveina sinna: „Hver sem tekur 
við einu slíku barni í mínu nafni (heilög skírn), tekur 
við mér og hver sem tekur við mér, tekur ekki aðeins 
við mér heldur og við þeim er sendi mig.“ 

(Mark. 10. 17).  

Þannig megum við fyrir náð og trú líta ásjónu Guðs í 
ásjónu sakleysingjanna sem okkur er trúað fyrir. Ásjóna 
sakleysisins opnar hjörtu okkar með sérstökum hætti 
og hjálpar okkur að sjá og skynja hin sönnu andlegu 
verðmæti lífins. Ásjóna sakleysisins ætti því að hjálpa 
okkur að taka á móti hvert öðru sem Kristur væri. Þetta 
boða jólin og einmitt þess vegna fáum við fyrir náð 
skynjað nánd hins heilaga um jól og í návist barna. 

Óskum hvert öðru gleðilegra og helgra jóla með 
hinni ævafornu blessunarbæn kirkjunnar: 

„Drottinn blessi þig og varðveiti þig!  
Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig  

og sé þér náðugur! 
Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig  

og gefi þér frið!“ 
(IV Mós 6:24-26) 

Gunnlaugur Garðarsson 
sóknarprestur

Ásjóna jólanna – ásjóna Guðs 
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„En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða 
 Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans.“ (Jóh. 1:12). 
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Kvenfélagið Baldursbrá var stofnað 8.  
júní 1919 og fagnaði því 100 ára afmæli 
sínu á þessu ári, með ýmsum hætti. 

Kaffisamsæti var haldið á sjálfan af- 
mælisdaginn með félagskonum, mökum 
þeirra og gestum. Söngur, upplestur  
og fleira var til skemmtunar. Veislan  
var haldin í safnaðarsal Glerárkirkju,  

en þar hefur félagið alla sína félagsað-
stöðu.

Við hina hefðbundnu kaffisölu á 17. 
júní var svo sýning á íslenskum búningum 
í eigu félagskvenna og fleiri. 

Nú eru í félaginu rúmlega 50 konur og 
líka styrktarfélagar. Allar konur eru vel-
komnar til starfa fyrir félagið og þær sem 

hafa áhuga geta haft samband við núver-
andi formann félagsins, sem er Snjólaug 
Ósk Aðalsteinsdóttir, sími 867-4749 og 
fengið nánari upplýsingar.

Við óskum ykkur öllum gleðilegra jóla, árs 
og friðar.

Stjórnin

Kvenfélagið Baldursbrá

Hefðbundið starf kórsins hófst í september eins og undanfarin ár 
og byrjuðum við þetta haustið á æfingum á efni fyrir jóla- 
tónleikana okkar sem verða í Glerárkirkju 15. desember kl. 16:00. 
Sérstakir gestir tónleikanna verða konurnar úr Kvennakór 
Akureyrar og viljum við hvetja sem flesta til að mæta og taka þátt 
í gleðinni með okkur. Aðgangur er ókeypis.

Hátíðarguðsþjónustunni á jóladag verður útvarpað á rás 1 fyrir 
þá sem ekki eiga heimangengt.

Eftir áramótin gerum við stutt hlé á æfingum, en byrjum aftur 
um miðjan janúar og förum þá að huga að vorinu. Nýir félagar 
alltaf velkomnir.

Kórinn hefur breytt æfingatíma sínum og æfir nú á miðviku-
dögum frá kl. 17:30-19:30.

Að lokum vil ég f.h. Kórs Glerárkirkju óska ykkur gleðilegra 
jóla og farsældar á nýju ári.

Þóra Vordís Halldórsdóttir

Frá Kór Glerárkirkju

Við lesum um það í 10. kafla Lúkasarguðspjalls að maður nokk-
ur spurði Jesú „Hver er þá náungi minn?“ Jesús svaraði með 
dæmisögunni um miskunnsama Samverjann sem veitti hjálp 
þegar aðrir höfðu gengið fram hjá. 

Börn í fermingarfræðslu Glerárkirkju eru sannarlega eins og 
miskunnsami Samverjinn, þau vilja hjálpa náunga sínum sem lifir 
við erfiðar aðstæður í Eþíópíu á svæði þar sem er mjög þurrt og 
skortur á hreinu vatni. Þau spyrja ekki hver er náungi okkar? 
Heldur segja þau að sá sem líður skort og við getum hjálpað er 

náungi okkar. Þau sjá náunga sinn í Kebrebeyahhéraði  í Eþíópíu 
sem þarf stuðning og lögðu það á sig að ganga í hús og segja við 
þá sem komu til dyra „Ertu til í að styðja náunga okkar sem býr 
við erfiðar aðstæður og við getum hjálpað í gegnum verkefni 
Hjálparstarfs kirkjunnar?“

Þau fengu góðar  
móttökur og söfnuðu 
208.971 krónum. Pen-
ingar, sem koma sér vel 
í verkefni sem tryggir 
aðgang að vatni og bæt- 
ir fæðuöryggi. Heilsan 
verður betri og börn 
geta farið í skóla í stað 
þess að sækja vatn 
langar leiðir. Sannarlega 
framtak sem Hjálparstarf 
kirkjunnar þakkar fyrir. 

Bjarni Gíslason, 
framkvæmdastjóri 

 Hjálparstarfs  
kirkjunar

Miskunnsöm börn í fermingarfræðslu í Glerárkirkju

Þar sem ekki er hægt að grafa brunn eru stórar vatnsþrær grafnar 
sem fyllast þegar rignir.

Félagskonur prúðbúnar á 100 ára afmæli Kvenfélagsins Baldursbrá.
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Kveðja frá sóknarnefnd
Haustið er komið handan yfir sæinn,
hvarmaljós blárrar nætur dökkna af kvíða.

segir í ljóði eftir Snorra Hjartarson, sumarið hefur látið undan 
og rökkurstundum haustsins fjölgar hér á norðurslóðum. Á hverj-
um tímapunkti sólarhringsins er helmingur jarðar þó upplýstur 
en hinn myrkvaður.

Safnaðarstarfið  í Glerárkirkju hefur verið með nokkuð hefð-
bundnum hætti. Aðalfundur safnaðarins var haldinn 5. maí sl. Þar 
var m.a. kynnt nýlegt samkomulag við Akureyrarbæ varðandi 
endurnýjun á leigusamning hvað varðar leikskólann sem rekinn 
er á neðri hæð kirkjunnar. Tekjur sóknarinnar af sóknargjöldum 
fara í raun lækkandi og reksturinn í járnum. Ákveðið var í byrjun 
sumars að leggja niður starf ráðskonu í eldhúsi, ráðningarhlutfall 

djákna var og lækkað og fleiri ráðstaf-
anir gerðar til að mæta þessu. 

Kynnt var bréf á aðalfundinum 
sem barst frá biskupsstofu um hug-
myndir um sameingu prestakalla sem 
síðan var horfið frá nú síðsumars 
hvað okkur varðar. 

Séra Gunnlaugur Garðarson, sem 
þjónað hefur við kirkjuna hér um 
árabil, mun hætta störfum í lok janúar. 
Var staða sóknarprests auglýst nú 
nýverið og er umsóknarfrestur til 9. desember. 

Hermann Jónsson kirkjuvörður lét af störfum sl. vor, kominn á 
virðulegan aldur, og nýr maður, Oddur Óskarsson, ráðinn í hans 
stað og bjóðum við hann velkominn. Ráðskonan, Sigurrós Anna 
Gísladóttir, lét svo af störfum í sumar. Er þeim þökkuð farsæl 
störf við kirkjuna til fjölda ára.

 Það er hluti af rekstri sókna að annast viðhald og framkvæmd-
ir á þeim fasteignum sem eru í eigu sóknarinnar og höfum við 
sem til ábyrgðar höfum valist hvað varðar reksturinn hér viljað 
sinna viðhaldi kirkjunnar af kostgæfni. Síðastliðið sumar var 
unnið nokkuð við viðhald gömlu trékirkjunnar í Lögmannshlíð 
m.a var þakið málað. 

Kirkjan og kirkjustarfið hér á sér fjölmarga velunnara meðal 
annars þá hélt Ólöf Árnadóttir myndlistarsýningu sem gekk vel 
og rann ágóðinn til Lögmannshlíðarkirkju. Sendum við í 
sóknarnefnd bestu þakkir og kveðjur til hennar. 

Nú líður að aðventu jóla sem hjá mörgum tengist hefðum og 
samveru með fjölskyldu og vinum. Þessi tími vekur minningar og 
er því mörgum erfiður sem séð hafa á bak vinum eða ættingjum. 
Hyggjum hvort að öðru. Hlýtt viðmót og það að láta sér aðra 
varða skiptir máli með kærleik og virðingu.

Með bestu kveðju og von um giftu. Megi jólahátíðin færa 
ykkur frið og kærleik.

Fyrir hönd sóknarnefndar.
Vilhjálmur Kristjánsson,  

formaður sóknarnefndar

Vilhjálmur G. Kristjánsson

Úr barna- og 
æskulýðsstarfinu

Íþróttadagur á Sumarnámskeiði Glerárkirkju 2019 nr.1.
Fullt var á öll námskeiðin og biðlistar.

Barnastarfið. GlerUngar plokkuðu í kringum kirkjuna sína.

Frá tónleikum um Bláa hnöttinn í Hofi.

Barna- og æskulýðskór eru búnir að 
standa í ströngu þetta haustið. Í sam-
starfi við barnakóra Akureyrarkirkju 
og Tónlistarskólann á Akureyri setti 
hann upp Bláa hnöttinn í Hamraborg 
í Hofi 20. nóvember síðastliðinn. 
Sagan er eftir Andra Snæ Magnason og 
tónlistin eftir Kristjönu Stefánsdóttur.  
Tilefnið var 30 ára afmæli Barnasátt-
mála Sameinuðu þjóðanna. Sögumað-
ur var Ívar Helgason. Verkefnið var 
styrkt af Barnamenningarsjóði.

Ásamt því að koma fram í fjölskylduguðsþjónustum mun kór-
inn halda áfram að vinna að öðrum stórum og áhugaverðum verk- 
efnum. Á vordögum tekur kórinn þátt í sýningunni Hver vill 
hugga krílið sem verður sýnd bæði í Hamraborg í Hofi og í Hörpu. 

Öllum börnum á aldrinum 7- 16 ára er velkomið að taka þátt í 
starfinu með okkur. 

Hlakka til að sjá ykkur. 
Margrét Árnadóttir, kórstjóri

Barna- og  
æskulýðskórinn

Margrét Árnadóttir.
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Sunnudagurinn 1. desember
- Fyrsti sunnudagur í aðventu

Sunnudagaskóli og messa kl. 11:00 sameiginlegt upphaf.
Sunna Kristrún djákni og leiðtogar leiða stundina.
Aðventukvöld kl. 18:00 
Ræðumaður kvöldsins er Snjólaug 
Aðalsteinsdóttir formaður kvenfélagsins 
Baldursbrá. Kórar Glerárkirkju flytja tónlist. 
Fermingarbörn annast ljósaathöfn.  
Allir velkomnir. 

Sunnudagurinn 8. desember
- Annar sunnudagur í aðventu. 

Messa og sunnudagaskóli kl. 11:00
Séra Stefanía Steinsdóttir þjónar.  
Kór Glerárkirkju leiðir söng undir stjórn Valmars Väljaots. 

Föstudagur 13. desember
 Jólasamvera eldri borgara kl. 15:00. 
Séra Jón Aðalsteinn Baldvinsson biskup flytur hugvekju  
og kór eldri borgara syngur. 

Laugardagur 14. desember
 Hugarró á aðventu kl. 16:00. Styrktartónleikar 
Pietasamtakanna í umsjón Margrétar Árnadóttur.

Sunnudagurinn 15. desember
- Þriðji sunnudagur í aðventu. 

Barnasamvera kl. 11:00
Sunna Kristrún Gunnlaugsdóttir djákni leiðir stundina. 
Jólatónleikar kl. 16:00
Kór Glerárkirkju ásamt Kvennakór Akureyrar syngur  
undir stjórn Valmars Väljaots.

Mánudagurinn 24. desember - Aðfangadagur jóla
Aftansöngur kl. 18:00 
Séra Gunnlaugur Garðarsson þjónar fyrir altari.  
Séra Stefanía Steinsdóttir predikar. Kór Glerárkirkju leiðir 
söng undir stjórn Valmars Väljaots.

Miðnæturmessa kl. 23:00 
Séra Stefanía Steinsdóttir leiðir stundina.  
Valmar Väljaots spilar ásamt söngvara.

25. desember - Jóladagur
Hátíðarmessa kl. 11:00
Séra Gunnlaugur Garðarsson þjónar.  
Kór Glerárkirkju leiðir söng undir stjórn Valmars Väljaots.
Hátíðarguðsþjónusta á Lögmannshlíð kl. 14:00.  
Séra Gunnlaugur Garðarsson þjónar.  
Kór Glerárkirkju leiðir söng undir stjórn Valmars Väljaots.

26. desember - Annar í jólum
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 13:00
Sunna Kristrún djákni leiðir stundina ásamt leiðtogum. 
Barna- og Æskulýðskór Glerárkirkju syngur undir stjórn 
Margrétar Árnadóttur. 

1. janúar - Nýársdagur
Hátíðarmessa kl. 14:00 
Séra Gunnlaugur Garðarsson þjónar.  
Kór Glerárkirkju leiðir söng undir stjórn Valmars Väljaots.

5. janúar - Þrettándamessa
Jólin kvödd kl. 11:00 
Séra Gunnlaugur Garðarsson þjónar.  
Kór Glerárkirkju leiðir söng undir stjórn Valmars Väljaots.

Helgihald  í Glerárkirkju  á aðventu og jólum
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 Glerárkirkja: Sími 464 8800 – Fax: 464 8809 – www.glerarkirkja.is – glerarkirkja@glerarkirkja.is 

Ath: Sunnudagaskóli Glerárkirkju 
er alla sunnudaga kl. 11:00 og hefur upphaf  

í messunni. Þá sunnudaga sem fjölskylduguðs- 
þjónustur eru, er sunnudagaskólinn hluti af þeim.

 Vígðir þjónar og starfsfólk Glerárkirkju
Sr. Gunnlaugur Garðarsson
Viðtalstímar í kirkjunni þriðjudaga til föstudaga kl. 11:00-12:00  

og eftir samkomulagi. Símar: 464 8808 (í kirkju), 462 7676 (heima)  

og 864 8455 (gsm). Netfang: gunnlaugur@glerarkirkja.is
Sr. Stefanía Guðlaug Steinsdóttir
Viðtalstímar í kirkjunni þriðjudaga til föstudaga kl. 11:00-12:00  
og eftir samkomulagi. Símar: 464 8802 (kirkju) og 864 8456 (gsm). 

Netfang: stefania@glerarkirkja.is
Sunna Kristrún Gunnlaugsdóttir djákni  
Viðtalstímar eftir samkomulagi. Símar: 464 8807 (í kirkju)  

og 864 8451 (gsm). Netfang: sunna.kristrun@glerarkirkja.is

Haukur Þórðarson umsjónarmaður
Hægt að hafa samband á virkum dögum, kl. 11:00-16:00.  
Símar: 464 8803 (í kirkju) og 661 7700 (gsm).  

Netfang: haukur@glerarkirkja.is
Valmar Väljaots organisti. Viðtalstímar eftir samkomulagi.  

Símar: 464 8804 (í kirkju) og 853 8001 (gsm).  

Netfang: valmar@glerarkirkja.is
Oddur Óskarsson kirkjuvörður. Símar: 464 8805 (í kirkju)   

og 861 5025, 893 5205 (gsm). Netfang: oddur@glerarkirkja.is
Upplýsingar um annað starfsfólk Glerárkirkju er að finna á  

www.glerarkirkja.is


