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Fréttir frá sóknarnefnd Eyja- og Miklaholtshrepps 

 

 
Það er okkur bæði ljúft og skylt að upplýsa íbúa um það sem fram fer í sókninni.  Tíminn er fljótur að 

líða og nú eru tæp tvö ár frá síðasta fréttabréfi.  Hér verður aðeins farið yfir það sem gert hefur verið á 

árinu og það sem framundan er.   

Á miðju sumri lét séra Arnaldur Máni Finnsson af embætti sóknarprests en í hans stað er komin séra 

Brynhildur Óla Elínardóttir.  Netfang Brynhildar er: brynhildur.ola.elinardottir@kirkjan.is  Við bjóðum 

Brynhildi velkomna um leið og við þökkum Arnaldi fyrir góð störf í þágu sóknarinnar. 

Lokið var málingarvinnu við Rauðamelskirkju núna í ágúst, auk þess sem krossinn á turninum var lagaður.   

Sótt var um styrk í Húsafriðunarsjóð / minjastofnun Íslands og fengum við 800.000.- kr styrk sem er ætlaður 

til að gera endurbóta- og framkvæmdaáætlun á Rauðamelskirkju.    Búið er að leita til fagmanna um matið 

sem verður gert á næstu mánuðum.  Það er von okkar að hægt verði að gera þessa fallegu kirkju upp á næstu 

árum.  Ef þið eigið myndir innan úr kirkjunni væri vel þegið að fá að kíkja á þær.  Áslaug og Halli á Þverá 

hafa séð um slátt og umhirðu á bæði kirkjugarði og umhverfi kirkjunnar á Rauðamel.  

Miklaholtskirkja er í góðu standi en styttist í að gera þurfi endurbætur á þaki.  Jón Ásgrímsson, Stóru Þúfu 

sér um slátt og umhirðu í Miklaholtskirkjugarði.  Keyptur var mosatætari fyrir garðana og er auðsótt mál að fá 

hann lánaðan. Einnig var keyptur rampur sem auðveldar aðgengi upp í kirkjurnar.  Hægt er að fá rampinn 

lánaðan.  

 

Fáskrúðarbakkakirkja.  Komið er að ýmsu viðhaldi í kirkjunni, gluggar eru orðnir lélegir og þarf að 

endurnýja þá. Styrkur fékkst úr jöfnunarstjóði til þak- og gluggaviðgerða í Fáskrúðar- og Miklaholtskirkju.  

Fengum þar 500.000.- krónur og verður vonandi hægt að fara í þær framkvæmdir sem fyrst.  Jón  hefur séð 

um slátt og umhirðu í kirkjugarðinum. 

Eldhætta er alltaf til staðar og er það verkefni okkar að láta yfirfara rafmagn og lagfæra.  Þarna þarf líka að 

gera verk- og kostnaðaráætlun en þetta er mjög þarft verkefni.  

Athafnir, styrkir og fleira. Athafnir í kirkjunni hafa verið hefðbundnar. Þar hafa farið fram brúðkaup, útfarir, 

skírn og fermingar.  Til minningar um Ingibjögu Guðmundsdóttur og Þórð Kristjánsson frá Miðhrauni færðu 

afkomendur þeirra Fáskrúðarbakkakirkju 720.000.- krónur  til minningar um þau hjón.  Kærar þakkir fyrir. 

 

Okkur langar að benda íbúum á að hægt er að taka frá stað í kirkjugörðunum ef fólk óskar eftir sérstökum 

legustað.  Einnig viljum við benda fólki á bækling sem heitir “Val mitt við lífslok” . Megintilgangur þessa 

bæklings er að styðja fólk við að ákveða hvernig það óskar að hafa útför sína og annað sem tengist lífslokum.  

Á vefnum www.kirkjan.is  er þessi bæklingur aðgengilegur.  

 

      Með góðri kveðju;   

Sóknarnefnd Eyja- og Miklaholthrepps – Gyða, Halla og Veronika. 
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