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Árlega í skammdeginu mesta heldur kirkjan þín - kirkja 
Krists - hátíð ljóssins. Þannig hefur það verið um lang-
an aldur að við minnumst fæðingar Frelsarans á þeim 
tíma árshringsins þegar minnstrar dagsbirtu nýtur við. 
Sú tilhögun að tímasetja hátíðina með þessum hætti var 
vel ígrunduð ráðstöfun. Hugsunin hér að baki var sú 
að náttúran, já öll sköpunin, tekur undir erindi Guðs 
í boðskap jólanna. Boðskapurinn um björgun Guðs í 
Kristi snertir mannlífið allt - því hann fjallar um hinstu 
rök og ráðsályktun Guðs um líf okkar allra.

Barn fæðist í heiminn - barn, sem kemur okkur 
öllum við. Þetta barn ber með sér opinberun Guðs 
um himneskt ljós, líf og gæsku, sem vara mun að 
eilífu. Fagnaðarerindið um Krist kennir að Guð vilji 
að boðskapurinn berist til allra þjóða og allra manna. 
Jólaguðspjallið er fjölskyldusaga sem enn er að gerast. 
Enn eru fjölskyldur að taka á móti Ljósinu Sanna inn 

í líf sitt og heimili. Enn eru fjölskyldur að taka á móti 
börnum í Jesú nafni - og minnast orða hans þegar hann 
tók lítið barn sér í faðm, talaði til lærisveina sinna og 
sagði: „Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, 
tekur við mér, og hver sem tekur við mér, tekur ekki 
aðeins við mér, heldur og við þeim er sendi mig (Mark.
9.37).“

Biðjum nú öll þess að hið - Sanna Ljós -  nái að lýsa 
hverju heimili og hverri fjölskyldu á komandi jólum. 
Biðjum að það upplýsi sálarsjónina svo að við lærum að 
lifa eins og lifa ber í visku og gæsku eftir Guðs vilja.

   Gleðilega jólahátíð!
   Gunnlaugur Garðarsson
   sóknarprestur.

Hið sanna ljós

„Hið sanna ljós, sem upplýsir hvern mann, kom nú í heiminn.“ (Jóh. 1.9)
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Sunnudaginn 2. desember næstkom-
andi fögnum við 15 ára vígsluafmæli 
Glerárkirkju. Það er þakkarefni hve 
starfið hefur blómstrað á þessum 
fimmtán árum og vert að geta þess 
að grunnurinn liggur að miklu leyti 
í þeim stórhug og velvild, sem íbúar 
sóknarinnar sýndu á byggingarárum 
kirkjunnar. Þann stórhug og þá velvild 
fáum við seint fullþakkað. Með sama 
hætti er framtíð starfsins í Glerárkirkju á 
herðum okkar, sem búum í Glerárhverfi 
í dag. Sóknarbörnunum er því vert að 
hugsa til þess að undirstöðurnar eru, 
eins og áður, við og sá hugur sem við 
berum til kirkjunnar okkar. 

Glerárkirkja er orðin ein af fegurstu 
kirkjum landsins með þeim stór-
kostlegu listaverkum Leifs Breiðfjörð 
sem nú prýða alla glugga kirkjuskipsins 
sem og ytri og innri aðbúnaði kirkj-
unnar. Ekki má heldur gleyma því 
sem gerist innan veggja kirkjunnar, en 
kirkjustarfið blómstrar. Með sanni má 
segja að fjölbreytni starfsins hafi aldrei 

verið meiri og ættu allir að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi.

Við sem sitjum í sóknarnefnd, prestar 
og allt starfsfólk kirkjunnar, viljum 
vinna að því að Glerárhverfi eigi fallega 
kirkjubyggingu fulla af fólki - fólki sem 
líður vel í kirkjunni sinni. Okkur lang-
ar að eiga gott samstarf við sem flesta 
einstaklinga, hópa og félagasamtök í 
sókninni. Því vonumst við til að sjá þig 
og þína, í kirkjunni á vígsluafmælinu nú 
á sunnudaginn, og einnig á aðventunni 
og um jólin, en utan þess er kirkjan auð-
vitað alltaf öllum opin, hvort sem það er 
í sorg eða gleði, einstaklingum eða fjöl-
skyldum. Við óskum þess því að sóknar-
börn taki höndum saman og hlúi að 
kirkjunni sinni og njóti um leið alls 
þess sem kirkjan okkar allra hefur uppá 
að bjóða.

Með kærri kveðju.
Helgi T. Helgason,

formaður sóknarnefndar

Horft fram á við Kór Glerárkirkju
Um þessar mundir er kórinn í fullum 
undirbúningi fyrir hátíðarmessurnar, 
aðventukvöldið og jólatónleikana sem 
eru framundan. Þetta er mikill annatími 
en hann einkennist af svo mikilli gleði 
og kátínu að allir bíða þess með óþreyju 
að fara að syngja og æfa jólasálmana og 
jólalögin. Aðal undirbúningurinn fer í 
jólatónleika kórsins. Kórinn hefur alltaf 
fengið með sér einhverja góða gesti 
á jólatónleikunum og verða jólatón-
leikarnir í ár einnig með fjölmörgum 
góðum gestum. Með kórnum að þessu 
sinni verða Karlakór Akureyrar Geysir, 
strengjasveit, Pétur Hallgrímsson á raf-
magnsgítar og margir fleiri góðir tón-
listarmenn. Munu kórarnir báðir syngja, 
bæði einir sér og svo einnig saman. 

Stjórnandi beggja kóranna er Valmar 
Väljaots.

ATH.: Jólatónleikar 
kórsins verða 
16. desember kl. 16.00.

Kirkjubær, ný kirkjumiðstöð á Akureyri, 
verður opnuð við Ráðhústorgið á 
Akureyri laugardaginn 1. desember kl. 
16, með stuttri blessunarathöfn. 

Þá verður ljósmyndasýningin, Hjálp-
arstarf í Darfúr skilar árangri, opn-
uð. Ljósmyndarinn Paul Jeffrey tók 
myndirnar. Jónas Þórisson, fram-
kvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar 
mun kynna sýninguna. Boðið verður 
upp á kakó og piparkökur fram á kvöld 
af starfsfólki og sjálfboðaliðum. Öllum 
er velkomið að líta inn.

Kirkjubær er samstarfsverkefni 
Vígslubiskupsembættisins á Hólum, 
Eyjafjarðarprófastsdæmis og Æskulýðs-
sambands þjóðkirkjunnar. Þar verð-
ur hægt að skoða efni frá Skálholtsútgáf-
unni og fá upplýsingar um kirkjustarfið. 
Opnunartími verður kl. 11-15 alla virka 
daga í desember.

Í Kirkjubæ munu starfa:  Jóna 
Lovísa Jónsdóttir umsjónarmaður Kirkju-
bæjar og framkvæmdastjóri  ÆSKÞ, 
Guðmundur Guðmundsson héraðs-
prestur og Ásta Garðarsdóttir um-
sjónarmaður vinaheimsókna. Auk 
þess munu prófastur Eyjafjarðarpró-
fastsdæmis og vígslubiskup hafa þar 
aðstöðu.

Hjálparstarfssýning 
í Glerárkirkju
Fyrsta verkefnið í Kirkjubæ verður  sýn-
ing á ljósmyndum eftir Paul Jeffrey. 
Hann starfar fyrir Alþjóðaneyðarhjálp 
kirkna, ACT, sem Hjálparstarf kirkjunn-
ar er aðili að. Ljósmyndirnar voru 
teknar í Darfúrhéraði í Súdan í júlí 
2007 og telur heildarsýningin um 230 
ljósmyndir. Þrjátíu myndir verða sýndar 
í þrem hlutum í Kirkjubæ og safnaðar-
heimilum Glerárkirkju og Dalvíkurkirkju 
í desember til að segja sögu íbúa 
Darfúr.

Utanríkisráðuneytið og Hjálparstarf 
kirkjunnar létu gera þessa sýningu og 
vilja með því sýna fram á þann árangur 
sem framlag Íslendinga hefur skilað í 
Darfúr.

Þar sem Íslendingar hafa lagt verk-
efninu lið með 12 milljónum króna er 
mikilvægt að almenningur fái að fylgjast 
með hvernig fjármunum er varið. 

Paul Jeffrey hefur náð að segja þessa 
sögu í myndum á áhrifaríkan hátt, en 
sjón er sögu ríkari.

Kirkjubær, ný kirkjumiðstöð á Akureyri, verður opnuð við Ráðhústorgið á Akureyri laugar-
daginn 1. desember kl. 16.

Ný kirkjumiðstöð á Akureyri



Það verða allir glaðir þegar þeir fá gjöf, 
en það er ekki síður ánægjulegt að gefa, 
enda stendur í bók bókanna, Biblíunni, 
að maður verði sæll af því að gefa. 
Það er líka staðreynd að sumar gjafir 
gleðja meira en aðrar og er sjálfsagt ein-
staklingsbundið hvað hverjum finnst, 
en eitt er víst að gjafabréf Hjálparstarfs 
kirkjunnar veita mikla gleði og miklu 
meira en það, hreinlega bjarga manns-
lífum í mörgum tilfellum.

Gjöf  sem gefur 
Ný vefsíða Hjálparstarfs kirkjunnar 
gjofsemgefur.is bíður upp á meira en 
20 mismunandi gjafabréf á verði við 
allra hæfi, frá 2.000.- krónum upp í 

150.000.- krónur. Hvernig væri að gefa 
geit í jólagjöf þetta árið? Hún kostar 
ekki nema 2.500.- krónur en breytir 
mjög miklu fyrir fátæka fjölskyldu í 
Úganda eða Malaví. Fjölskyldurnar, þar 
á meðal munaðarlaus börn sem búa 
ein, taka þátt í þróunarverkefni með 
Hjálparstarfi kirkjunnar. Geit gefur af 
sér mjólk, tað til áburðar, afkvæmi og 
skinn sem ýmist má nota heima eða 
selja fyrir nauðþurftum. Taðið bætir 
uppskeruna, fæðan verður fjölbreytt-
ari og heilsan batnar. Þannig er geit 
gjöf sem heldur áfram að gefa um 
ókomna framtíð. Hvernig væri að 
láta jarmið heyrast?

Verkfærakassi
Eða viltu kannski frekar 
gefa verkfærakassa fyrir 
unga iðnaðarmenn 
fyrir 8.000.- krónur. 
Í Úganda fær fjöldi 
munaðarlausra ungl-
inga kennslu í að sníða 
og sauma, múra, smíða, 
leggja pípulagnir og 
gera við hjól og bíla. 
Þegar námi er lokið fá 
nemendur helstu verk-
færi í fagi sínu að gjöf 
svo þeir geti unnið fyrir 
sér. Verkfærin verða 
grunnur að eigin at-

vinnurekstri - eða vinnu hjá öðrum 
og andvirði gjafabréfsins verður þann-
ig lifibrauð. Hvernig væri að láta 
hamarshöggin dynja?

Brunnur
Viltu kannski gerast stórtæk/ur og gefa 
brunn fyrir 150.000.- krónur. Það er 
líka hægt að gefa hlut í brunn, fyrir 
5.000.- krónur. Hreint, tært og frískandi 
vatn er undirstaða alls lífs í heimi-
num. Þó hefur 1,1 milljarður manna 
ekki aðgang að hreinu vatni. Brunnur 
breytir þessu fyrir allt að 1000 manns, 
til frambúðar. Í þorpi í Malaví eða 
Mósambik mun lífið taka stakkaskipt-
um. Heilsufar mun batna og vinnuálag 
á stúlkum og konum verður minna, 
því það er þeirra hlutverk að sækja 
vatn. Hvernig væri að láta vatnið 
seitla?

Margir möguleikar
Frelsa barn á Indlandi úr skuldaánauð, 
skóladót, grænmetisgarður, búslóð 
fyrir munaðarlaus börn, vatnstankur, 
reiðhjól, saumavél og svona mætti 
lengi telja, fjölbreytni gjafabréfanna er 
mikil.  Nú er bara að skoða vefsíðuna 
gjofsemgefur.is og velja, því „Sælla er að 
gefa en þiggja“ (Postulasagan 20:35).

Bjarni Gíslason,
fræðslu- og upplýsingafulltrúi 

Hjálparstarfs kirkjunnar

Gjöf sem kemur miklu til leiðar

Það er mikið fjör í kirkjunni á mánu-
dögum og mikið sungið, en þá daga 
koma á bilinu 70-80 börn á kóræfingar, 
annars vegar í Barnakór Glerárkirkju 
og hins vegar hjá Æskulýðskór Glerár-
kirkju.

Tæplega 40 börn eru skráð í 
Barnakór Glerárkirkju og læra þau 
ýmsa barnasálma ásamt því að æfa 
upp dagskrá sem þau flytja á tónleik-
um. Barnakórinn mun syngja við fjöl-
skylduguðþjónustu þann 16. desember 
þar sem þau taka einnig þátt í ljósahátíð 
Lúsíu. Meðlimir Barnakórsins eru á 
aldrinum 6-10 ára. Aðstoðarmaður á 
æfingum er Þröstur Heiðar.

Æskulýðskórinn fer til Þýskalands 
næsta sumar og heimsækir þar þýskan 
barnakirkjukór. Meðlimir eru 35 talsins 
á aldrinum 10-18 ára. Kórinn kemur 

fram í fjölskylduguðþjónustu einu sinni 
í mánuði ásamt því að syngja við ýmis 
önnur tækifæri. Aðalfjáröflunarleið kórs-
ins verður happdrætti (miðar eru nú til 
sölu hjá kórfélögum) og tónleikar í lok 
janúar. Á tónleikunum verða sungin lög 
úr Disney teiknimyndum og fáum við 
góða gesti, þær Birgittu Haukdal og Ínu 
Idolstjörnu.

Það er ekki hægt að segja annað 
en að ég er mjög þakklát fyrir alla 
þá foreldra sem leyfa börnum sínum 
að taka þátt í kórastarfi kirkjunnar. 
Það eflir börnin og styrkir að kynnast 
öðrum og að koma fram reglulega. 
Einnig er mjög öflugt foreldrasamstarf 
innan Æskulýðskórsins sem eflir allt 
kórastarfið til muna.

Ásta Magnúsdóttir, kórstjóri.

Frá Kvenfélaginu 
Baldursbrá

Markmið kvenfélagsins er að vinna 
að mannúðarmálum og starfsemin hjá 
okkur gengur aðallega út á  það að afla 
fjár sem síðan er gefið til góðra mál-
efna. Til dæmis keyptum við s.l. vor 
fermingarkirtla í Glerárkirkju, ásamt
því að styrkja ýmis félög og einstakl-
inga.

Fundir eru haldnir einu sinni í 
mánuði frá sept.-júní, yfirleitt þriðja 
fimmtudag hvers mánaðar. Minningar-
kort félagsins fást í Glerárkirkju og 
versluninni Fold-Önnu.

Nú nálgast jólin með eftirvæntingu 
og tilhlökkun. Við þökkum öllum þeim 
sem stutt hafa okkur og biðjum Guð að 
blessa ykkur öll. Óskum ykkur gleði-
legra jóla og farsældar á komandi ári.

   Hildur Marinósdóttir,
 formaður.

Mikið fjör
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Sunnudagur 2. desember
Barnasamvera og hátíðarmessa kl 11.00. Fimmtán ára 
vígsluafmælis kirkjunnar minnst. Sr. Jón A. Baldvinsson 
vígslubiskup prédikar. Prestar kirkjunnar og djákni 
þjóna. Kór Glerárkirkju syngur: Organisti Valmar 
Väljaots. Kaffiveitingar í safnaðarsal að athöfn 
lokinni.
Aðventukvöld kl 20:30. Ræðumaður er Jónas Þórisson 
framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar. Ljósaathöfn
og mikill söngur að venju. Kór Glerárkirkju syngur og 
leiðir söng ásamt Æskulýðskór kirkjunnar.

Sunnudagur 9. desember
Barnasamvera og messa kl 11.00. Sr. Arnaldur Bárðarson 
þjónar. Félagar úr Kór Glerárkirkju leiða söng. 
Organisti Valmar Väljaots.
Kvöldguðsþjónusta með léttri tónlist kl 20:30.
Sr. Arnaldur Bárðarson þjónar. Krossbandið leiðir söng.

Fimmtudagur 13. desember
Samvera eldri borgara kl 15.00. Kór eldri borgara 
kemur í heimsókn, lestur úr jólabókum, kaffiveitingar 
og helgistund í lok samveru. 

Sunnudagur 16. desember
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11.00. Sr. Gunnlaugur 
Garðarsson og Pétur Björgvin Þorsteinsson djákni 
þjóna. Barnakór Glerárkirkju syngur. Ljósaathöfn 
Lúsíu. Stjórnandi Ásta Magnúsdóttir. Organisti: Valmar 
Väljaots.
Jólatónleikar Kórs Glerárkirkju kl. 16.00.

Sunnudagur 23. desember – Þorláksmessa
Barnasamvera kl. 11:00

24. desember – Aðfangadagur jóla
Aftansöngur kl. 18:00. Sr. Gunnlaugur Garðarsson 
þjónar. Kór Glerárkirkju syngur. Organisti: Valmar 
Väljaots.

Miðnæturmessa kl. 23:30. Sr. Arnaldur Bárðarson og 
Pétur Björgvin Þorsteinsson djákni þjóna. Félagar 
úr Kór Glerárkirkju syngja og leiða almennan söng. 
Organisti: Valmar Väljaots.

25. desember – Jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00. Sr. Arnaldur Bárðarson 
þjónar. Kór Glerárkirkju syngur. Organisti: Valmar 
Väljaots.

26. desember – Annar dagur jóla
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 13:00. (Takið eftir tímanum) 
Sr. Gunnlaugur Garðarsson, sr. Arnaldur Bárðarson og 
Pétur Björgvin Þorsteinsson djákni þjóna. Helgileikur. 
Barna- og æskulýðskór Glerárkirkju syngja. Stjórnandi: 
Ásta Magnúsdóttir. Organisti: Valmar Väljaots.

31. desember – Gamlársdagur
Aftansöngur kl. 18:00. Sr. Haukur Ágústsson prédikar.
Sr. Gunnlaugur Garðarsson þjónar. Félagar úr Kór 
Glerárkirkju syngja. Organisti: Valmar Väljaots. 

1. janúar 2006 – Nýársdagur
Hátíðarmessa kl. 14:00. Sr. Gunnlaugur Garðarsson 
og Pétur Björgvin Þorsteinsson djákni þjóna. Félagar 
úr Kór Glerárkirkju syngja. Organisti: Hjörtur 
Steinbergsson.

Sunnudagur 6. janúar – þrettándinn
Aftansöngur  kl. 18.00 – jólin kvödd. Sr. Arnaldur 
Bárðarson þjónar. Félagar úr Kór Glerárkirkju leiða 
söng. Organisti: Hjörtur Steinbergsson.

Helgihald í Glerárkirkju 
á a›ventu og jólum

Glerárkirkja
Sr. Gunnlaugur Garðarsson
Viðtalstímar í kirkjunni þriðjudaga til föstudaga kl. 11-12 og eftir
samkomulagi. Sími á skrifstofu 464 8808, heima 462 7676 og 
farsími 864 8455.
Netfang: gunnlaugur@glerarkirkja.is

Sr. Arnaldur Bárðarson
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 Þorsteinsson djákni
Viðtalstímar í kirkjunni þriðjudaga til fimmtudaga
kl. 10-12 og eftir samkomulagi. Sími á skrifstofu
464 8807 og farsími 864 8451.
Netfang: petur@glerarkirkja.is

Starfsmenn við Glerárkirkju
Umsjónarmaður:

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

Organisti í afleysingu:
Valmar Väljaots. Far sími: 849 2949.

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

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

Glerárkirkja: Sími 464 8800

Fax: 464 8809  • www.glerarkirkja.is


