
Sunnu dag ur 23. sept em ber
Fjöl skyldugu›s fljón usta í Gler ár kirkju kl. 11:00. Æsku l‡› skór Gler ár kirkju syng ur, leik rit og fleira.

Súpa og brau› í safn a› ar sal á eft ir á vægu ver›i.  –  Fjöl menn um.

Foreldrar ferm ingarbarna, mun i› fund inn a› lok inni fjöl skyldugu›s fljón ustu.

2. tbl. 22. árg.                  September 2007

Sagan af Rut læt ur eng an ósnort inn. Í mín um aug um var Rut 
hetja en hún gerð ist út lendingur í heima landi tengda móður
sinnar svo að tengda móðurinni gæti lið ið vel. 

Sem út lendingur fékk hún að upp lifa að sam félagið sem var 
henni nýtt tók henni sem full gildum þjóð félagsþegn og hún 
hafði kost á því að nýta sér þá sam félagssátt sem var við lýði 
að fá tækir ein staklingar nytu einnig góðs af upp skerunni á 
ökrunum. Bóas, eig andi ak ursins sýndi sam hug sinn gagn vart
henni og sá til þess að starfs fólk hans tæki hönd um sam an svo 
að Rut nyti í al vöru góðs af upp skerunni.

Mörg okk ar hafa stað ið í flutn ingum og sum okk ar hafa 
jafnvel búið er lendis og kynnst mis munandi hlið um þess að 
vera út lendingur. Nú þeg ar skól arnir eru ný byrjaðir hér á 

Akureyri þá verð um við vör við fjölda fólks með mis munandi
bakgrunn sem hef ur flutt í bæ inn okk ar. Þess um lín um er 
ætlað að minna okk ur öll á, bæði þau sem ný flutt eru í bæ inn
sem og okk ur sem búið hafa leng ur í bæn um, að með sam-
takamætti og sam hug get um við byggt upp sam félag þar sem 
öllum líð ur vel, sam félag sem nýt ur góðs af þeirri fjöl breytni
sem íbú ar þess hafa fram að færa. Krist ur kall ar okk ur til þess 
að vera hvort öðr u bræð ur og syst ur. Tök um hönd um sam an,
byggjum sam félag und ir vængj um hans.

Með kærri kveðju og von um að sjá þig í kirkj unni í vet ur.

Pétur Björg vin Þor steinsson
Djákni í Gler árkirkju

Sam taka mátt ur og sam hug ur

„Drottinn umbuni verk þitt, og laun þín verði full komin, er þú hlýt ur af Drottni, Ísra els Guði, 
þar sem þú ert kom in að leita skjóls und ir vængj um hans.“ (Rutarbók, 2:12)

Úr sunnu dagaskólaefni Þjóð kirkjunnar 2007. Höf undar myndefn is: Pét ur Björg vin og Reg ina B. Þor steinsson.
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Á hverj um degi leggja tug ir íbúa úr Gler-
árhverfi leið sína í Gler árkirkju, oft ast
í þeim er indum að taka þátt í ein um
af þeim mörgu dag skrárliðum sem í 
boði eru í kirkj unni yfir vetr artímann.
Stundum fáum við sem störf um í kirkj-
unni ábend ingar frá fólki í hverf inu
sem hljóða ein hvern veg inn svona: „Ég 
hefði kom ið ef ég hefði vit að að þetta 
væri í boði.“ Það er mið ur ef okk ur í 
kirkjunni tekst ekki að koma skila boð-
unum áfram til fólks ins í hverf inu um 
hvað er í boði hverju sinni. 

Safnaðarblaðið okk ar, sem dreift er í 
hús þrisvar sinn um á ári, er ein af þeim 
leiðum sem við höf um til að kynna starf-
ið. Að þessu sinni för um við þá leið hér 
á síðu tvö að gefa yf irlit yfir helstu starfs-
þætti eft ir því á hvaða dög um starf ið
fer fram og hvetj um við les endur til að 
kynna sér dag skrána.

Mánu dag ar
Barnakór og Æsku l‡›skór Gler ár-
kirkju æfa und ir stjórn Ástu Magn ús-
dóttur á mánu dögum. Barna kórinn er 
opinn öll um börn um úr fyrsta 
til fimmta bekk. Æf ingar eru 
klukkan 14:00 til 15:00 á hverj-
um mánu degi og er enn hægt 
að bæt ast í hóp inn. Æsku-
l‡›skórinn er fyr ir börn úr 
sjötta bekk og eldri en ekki 
er hægt að taka við fleiri fé lög-
um að sinni. Æf ingar æsku lýð-
skórsins eru klukk an 16:00 á 
hverjum mánu degi.

Nánari upp lýsingar gef-
ur Ásta kór stjóri í síma 
894 4314.

Tíu til Tólf ára starf 
Glerárkirkju (TTT) er und ir
stjórn Grétu og Val dísar. Starf ið er þeg-
ar haf ið og mættu 30 börn úr fimmta, 
sjötta og sjö unda bekk á fyrsta fund inn
en þeim sem vilja bæt ast í hóp inn er vel-
komið að mæta á næsta mánu dag. TTT 
er tóm stundastarf þar sem far ið er í leiki 
og margt skemmti legt gert. TTT hitt ist á 
mánudögum frá 17:00 til 18:00. 

Nánari upp lýsingar gef ur Gréta 
í síma 462 1340.

Tólf spora hóp ar eru starf andi á 
mánudagskvöldum í Gler árkirkju. Síð-
asta opna kvöld ið á þess ari önn er 
mánudaginn 24. september, þannig að 
þeim sem vilja bæt ast í hóp inn er bent á 

að mæta það kvöld kl. 19:30. Tólf spora 
starfið er and legt ferða lag þar sem unn-
ið er með eig in per sónu.

Nánari upp lýsingar gefa Heið-
rún í síma 862-4703 (e. kl. 16:00) 
og Anna í síma 699-7627 
(á kvöld in).

firi›ju dag ar
Ég vil, ég get, ég skal er ut anskóla-
valgrein fyr ir nem endur úr ní unda og 
tíunda bekk þar sem unn ið er að sjálfs-
styrkingu og fé lagsfærni æfð. Um 20 
nemendur eru nú skráð ir í val greinina
sem kennd er í safn aðarsal Gler árkirkju
á þriðju dögum frá 13:40 til 15:00. 
Umsjón hef ur Pét ur Björg vin Þor-
steinsson djákni en skrán ing fer 
fram í gegn um grunn skóla við kom-
andi nem enda.

Breytendur er starf að norskri 
fyrirmynd en í Nor egi nefn ist starf ið
Changemaker. Starf ið bygg ist á frum-
kvæði þátt takenda sem vilja láta gott af 
sér leiða í eig in um hverfi eða gagn vart

fólki í öðr um lönd um sem þarf á hjálp 
að halda. Breytendur er opið krökk-
um fimmt án ára og eldri. Fund ir eru á 
þriðjudögum frá 17:00 til 19:00 á neðri 
hæð Gler árkirkju. Um sjón með starf inu
hafa Marta, Stef anie og Elín Svava. 

Nánari upp lýsingar gef ur Elín 
Svava í síma 867 1877.

Kór Gler árkirkju æfir á þriðju dags-
kvöldum frá 20:00 til 22:00 und ir stjórn 
Valmars Välja ots og Hjart ar Stein bergs-
sonar. Enn er hægt að bæta við kór fé-
lögum og eru áhuga samir hvatt ir til að 
hafa sam band við org anista í kirkj unni í 
síma 464 8800. 

Hér til hlið ar er einnig að finna aug-
lýsingu um næstu tón leika kórs ins 30. 
september næst komandi.

Fermingarfræ›sla er á þriðju dög-
um fyr ir 8.1 Síðu skóla kl. 14:40.

Mi› viku dag ar
Hádegissamvera me› fyr irbæn 
og alt arisgöngu er alla mið vikudaga
klukkan 12:00 í Gler árkirkju. Hér gefst 
kirkjugestum kost ur á að taka þátt í 
bænahaldi og eiga helga stund, nokk-
urs kon ar vin í óróa hvers dagsins. Að 
stundinni lok inni er boð ið upp á létt an
hádegisverð á vægu verði í safn aðarsal.
Prestar kirkj unnar taka á móti fyr irbæna-
efnum.

Fram í miðj an nóv ember er boð ið
upp á ALFA 1 nám skei› á und an
hádegissamverunum frá 10:45 til 11:45. 
Námskeiðið er öll um opið og vel komið
að líta inn stöku sinn um eða vera alltaf 
með.

Námskei›skvöld. Miðvikudags-
kvöldin eru nám skeiðskvöld
í Gler árkirkju. Í haust er boð-
ið upp á tvenns kon ar nám-
skeið, ann að þeirra nefn ist
ALFA 1 þar sem fjall að er 
um per sónulega trú og til-
vistarspurningar. Hitt nefn ist
LIFANDI STEIN AR en þar 
er fjall að um kirkj una, helgi-
haldið, trú og dag legt líf. Þátt-
takendur á báð um nám skeið-
um hitt ast yfir kvöld verð 
kl. 19:30, fara í nám skeiðs-
hópana kl. 20:00 og enda á 
sameiginlegri helgi stund kl. 
21:30.

Nánari upp lýsingar 
gefur Pét ur Björg vin djákni í síma 
864 8451.

Fermingarfræ›sla er á mið viku-
dögum fyr ir 8.AMÓ Gler árskóla kl. 
14:10 og fyr ir 8.KJ Gilja skóla kl. 15:10.

Fimmtu dag ar
Mömmumorgun, opi› hús fyr ir for-
eldra og börn er alla fimmtu daga frá 
10:00 til 12:00. Hér hitt ast for eldrar
- oft ast mömm ur en stund um líka pabb-
ar - til skrafs og ráða gerða á með an að 
börnin leika sér eða sofa út í vagni. Boð-
ið er upp á ódýr an morg unverð.

Vik an í Gler ár kirkju

 Úr sunnudagaskólanum 16. september síðastliðinn.



„Vortónleikar“ 
Kórs 

Glerárkirkju
Vortónleikar Kórs Glerárkirkju, sem 
féllu niður sl. vor vegna veikinda Hjart-
ar Steinbergssonar söngstjóra, verða 
haldnir sunnudaginn 30. september nk. 
kl. 17:00 í kirkjunni.

Á tónleikunum syng ur kórinn efnis-
skrá sem hann flutti um borð í risastóru 
farþegaskipi, Voyager of the Seas, en 
kórinn skellti sér í siglingu með því 
um Miðjarðarhafið sl. sumar. Þar er 
íslenskt efni af ýmsum toga uppistaðan 
ásamt fleiru. Kórnum var stranglega 
bannað að flytja efni af trúarlegum toga 
um borð í skipinu, svo nú gefst áheyr-
endum tækifæri til að hlusta á efni sem 
ekki er algengt hjá kirkjukórum.

Píanóleikari með kórnum er Daníel 
Þorsteinsson og stjórnandi er Hjörtur 
Steinbergsson.

Aðgangur er ókeypis og allir eru 
hjartanlega velkomnir. 

Sjá nánar á glerarkirkja.is

Athugið að gott barna vagnaaðgengi
er að Gler árkirkju og all ir for eldrar hjart-
anlega vel komnir.

Samverur eldri borg ara, eru 
þriðja hvern fimmtu dag í mán uði í Gler-
árkirkju. Boð ið er upp á kaffi hlaðborð
á vægu verði, tón listarfólk eða aðr ir
flytjendur koma í heim sókn, lag ið er 

tekið og Guðs orð að sjálf sögðu á sín-
um stað. Fyrsta sam vera hausts ins er 
fimmtudaginn 20. sept ember. Næstu 
samverur verða 18. októ ber og 15. 
nóvember. Nán ar aug lýst í Dag skránni
hverju sinni.

Fermingarfræ›sla er á fimmtu dög-
um fyr ir 8.BKÓ Gilja skóla kl. 14:30 og 
8.2 Síðu skóla kl. 15:30.

Föstu dag ar
Kaffi-Glerbrot er opið ung lingum úr 
áttunda bekk og eldri á föstu dagskvöld-
um frá 19:00 til 21:00. Boð ið er upp 
á fjöl breytta og skemmti lega dag skrá,
opið hús og fleira. 
Umsjón hafa Stef anie og Marta.

Fermingarfræ›sla er á föstu dög-
um fyr ir 8.FP Gler árskóla kl. 13:20.

Laug ar dag ar
Kirkjuskóli fyrir börn úr fyrsta til 
fjórða bekk naut mik illa vin sælda síð-
asta vet ur og starf ið fer vel af stað núna. 
Í vet ur verð ur kirkju skólinn á hverj um
laugardegi frá 10:30 til 12:00 í kennslu-
stofu á efri hæð kirkj unnar. Sem fyrr 
munu Val dís og Gréta hafa um sjón með 
kirkjuskólanum. Nánari upp lýsing-
ar gef ur Val dís í síma 462 7618.

Sunnu dag ur
Barnastarfi› er á sín um stað alla 
sunnudaga sam hliða mess unni klukk an
ellefu. Sam eiginlegt upp haf er í mess-
unni áður en geng ið er í safn aðarsalinn
þar sem Ásta og fé lagar taka á móti 
börnunum.

Einu sinni í mán uði eru fjöl-
skyldugu›sfljónustur og eru þá all ir
aldurshópar sam an í kirkj unni all an 
tímann.

Helgihald á sunnu dögum er aug-
lýst á bak hlið safn aðarblaðsins og í 
Dagskránni í hverri viku. Kirkju gestir
eru vel komnir alla sunnu daga yfir vetr-
artímann í messu eða fjöl skylduguðs-
þjónustu kl. 11:00 fyr ir há degi. Auk 
þess er boð ið upp á létt ar kvöld messur
einu sinni í mán uði.

 Úr sunnudagaskólanum 16. sept-
ember síðastliðinn.



Fimmtudagur 20. sept ember

- Sam vera eldri borg ara kl. 15:00.

Sunnudagur 23. sept ember

- Fjöl skylduguðsþjónusta kl. 11:00.

- Kvöldguðs þjónusta með Kross bandinu kl. 20:30

Sunnudagur 30. sept ember

- Barna starf og messa kl. 11:00.

Sunnudagur 7. októ ber

- Barna starf og messa kl. 11:00. 

- Kvöldguðs þjónusta með Kross bandinu kl. 20:30

Sunnudagur 14. októ ber

- Barna starf og messa kl. 11:00.

Fimmtudagur 18. októ ber

- Sam vera eldri borg ara kl. 15:00.

Sunnudagur 21. októ ber

- Barna starf og messa kl. 11:00.

Sunnudagur 28. októ ber

- Fjöl skylduguðsþjónusta kl. 11:00.

Sunnudagur 4. nóv ember

- Barna starf og messa kl. 11:00. 

- Kvöldguðs þjónusta með Kross bandinu kl. 20:30

Sunnudagur 11. nóv ember

- Barna starf og messa kl. 11:00.
Fimmtudagur 15. nóv ember

- Sam vera eldri borg ara kl. 15:00.
Sunnudagur 18. nóv ember

- Barna starf og messa kl. 11:00.
Sunnudagur 25. nóv ember

- Fjöl skylduguðsþjónusta kl. 11:00.

Sunnudagur 2. des ember

15 ára vígslu afmæli kirkj unnar minnst
- Há tíðarmessa kl. 11:00.
-  Að ventukvöld kl. 20:30.

Athafnir í Glerárkirkju 
á næstunni

Ábyrg›arma›ur: Gunnlaugur Gar›arsson • Uppsetning: ghs • Prentun. Ásprent ehf.

Athugið!Athugið!
Hádegissamverur með fyr irbæn og alt arisgöngu eru alla mi› vikudaga kl. 12:00.

Foreldramorgnar eru alla fimmtu daga kl. 10:00 - 12:00.

Glerárkirkja
Sr. Gunnlaugur Gar›arsson
Viðtalstímar í kirkjunni þriðjudaga til föstudaga kl. 11-12 og eftir
samkomulagi. Sími á skrifstofu 464 8808. heima 462 7676 og 
farsími 864 8456.
Netfang: gunnlaugur@glerarkirkja.is

Sr. Arnaldur Bár›arson
Viðtalstímar í kirkjunni mánudaga til fimmtudaga 
kl. 13-14 og eftir samkomulagi Sími á skrifstofu 464 8802, heima 
462 6605 og farsími 864 8456.
Netfang: arnaldur@glerarkirkja.is

Pétur Björgvin fiorsteinsson djákni
Viðtalstímar í kirkjunni þriðjudaga til fimmtudaga
kl. 10-12 og eftir samkomulagi. Sími á skrifstofu
464 8807 og farsími 864 8455.
Netfang: petur@glerarkirkja.is

Starfsmenn við Glerárkirkju:
Sverr ir Pálma son, umsjónarmaður:
Við í kirkj unni dag lega kl. 11:00 til 16:00.
Sími á skrif stofu 464 8800 og far sími 864 8453.
Netfang: sverr ir@gler ar kirkja.is

Organisti í afleysingu:
Valmar Väljaots. Farsími: 849 2949.

Ráðskona:
Sig ur rós Anna Gísla dótt ir. Far sími: 848 6440.

Kirkjuverðir:
Sig ríð ur Al berts dótt ir. Farsími 847 9025.
Jón Odd geir Guð munds son. Far sími 894 4301.

Glerárkirkja, sími 464 8800  

www.glerarkirkja.is • Fax: 464 8809


