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Langþráður draumur sóknarbarna í Ástjarnarsókn er að rætast en jarðvegsframkvæmdir vegna byggingar safnað-
arheimilis hófust 23. ágúst. Í þessum áfanga verða útbúin bílastæði frá Ásvallalaug meðfram Ásvallabraut og Kirkjuvöll-
um að núverandi bílastæði kirkjunnar og grafið fyrir grunni safnaðarheimilis. 

Hönnun gengur vel og stefnt er að því að bjóða byggingarframkvæmdirnar út í september.
Óhjákvæmilegt er að nokkur hávaði fylgi framkvæmdum af þessu tagi en farið verður eftir reglugerð Vinnueftirlitsins 
um háværar framkvæmdir. Við biðjum nágranna kirkjunnar um að sýna þolinmæði enda á jarðvegsframkvæmdum að 
vera lokið ekki síðar en 12. september. 

Mikilvægt er að hafa í huga að húsið sem rísa mun á lóð kirkjunnar er eign sóknarbarna og mun vonandi hýsa margvís-
lega starfsemi í framtíðinni íbúum til góðs. 

www.astjarnarkirkja.is

Alfa hefst fimmtudaginn 18. 
september kl. 19:00

Alfa er lifandi og skemmtilegt nám-
skeið þar sem fjallað er um mikilvæg-
ustu atriði kristinnar trúar á manna-
máli. Samverur eru vikulega kl. 
19-22 í tíu vikur og hefjast með létt-
um kvöldverði. Auk þess verður farið 
út úr bænum í eina nótt. Námskeiðið 
kostar 10.000 kr. en auk þess fellur 
til kostnaðar við helgarferðina sem 
verður haldið niðri eins og kostur er.
Alfa-námskeiðin hafa verið haldin á 

Íslandi frá árinu 1995 og hafa mörg þúsund manns sótt 
þau sér til gagns og ánægju.

Öðruvísi Guðsþjónustur fyrsta sunnu- 
dagskvöld í mánuði í Haukaheimilinu.
Ástjarnarkirkja hefur haldið öðruvísi guðsþjónustur fyrsta 
sunnudag í hverjum mánuði síðasta ár og verður því haldið 
áfram. Sunnudaginn 4.október verður djassmessa þar sem 
hinir ýmsu sálmar fá nýtt líf í djassútsetningum. Salurinn 
verður einnig „djassaður” upp og verður hálfgerð kaffihúsa- 
stemning þetta kvöld. 1. nóvember verður svo blúsmessa 
þar sem sérstakur gestur verður blúsdrottningin Andrea  
Gylfadóttir. 
Slegið er á léttari strengi í kvöldmessunum og leikur tón-
listin þar veigamikið hlutverk þar sem Kór Ástjarnarkirkju 
syngur af fullum krafti ásamt hljómsveit hússins oftast 
skipuð þeim Friðriki Karlssyni, Þorbergi Ólafssyni og  
Matthíasi Baldurssyni. 



Starfsfólk
Dr. Kjartan Jónsson, sóknarprestur
kjartan.jonsson@kirkjan.is
S.: 565 5622, 863 2220

Viðtalstímar
Þriðjudagar kl. 10-12 
Miðvikudagar kl. 10-11:30 
Fimmtudagar kl. 10-12 
eða eftir samkomulagi

Matthías V. Baldursson 
tónlistarstjóri 
matti@astjarnarkirkja.is  
S.: 898 8966

Bryndís Svavarsdóttir 
æskulýðsfulltrúi 
bryndissvavars@gmail.com 
S.: 695 4687

Heiða Björk Ingvarsdóttir.  
starfsmaður í æskulýðsstarfi 
heida@astjarnarkirkja.is  
S: 772 6552 

Sigurður Þórisson  
kirkjuvörður 
sigurdur@astjarnarkirkja.is  
S.: 858 7228

Hólmfríður Sigríður Jónsdóttir  
Sunnudagaskóli 
holmfridursj@yahoo.com  
S.: 858 7223.

Sóknarnefnd
Geir Jónsson, formaður 
geirj@ms.is

Hermann Björn Erlingsson, ritari 
og fulltrúi í stjórn Kirkjugarða 
Hafnarfjarðar 
hermannbjorn@gmail.com

Jóhann Jóhannsson, gjaldkeri  
aldajoi@simnet.is

Heiða Björk Ingvarsdóttir, saf-
naðarfulltrúi 
heida@astjarnarkirkja.is

Helga Aðalbjörg Þórðardóttir, 
meðstjórnandi 
helgalilo@simnet.is 

Ritstjóri safnaðarblaðs:
Kjartan Jónsson
Ábyrgð safnaðarblaðs:
Sóknarnefnd Ástjarnarsóknar
Umbrot og prentun: Prentun.is

Fermingarundirbúningur
Fermingarstarf kirkjunnar fór vel af stað í ágúst með sumarnámskeiði sem 
haldið var í Víðistaðakirkju og ferð í Vatnaskóg. Þetta tókst í alla staði vel og 
það var ánægjulegt að vinna með börnunum. 

Kæri lesandi.

Nýr starfsvetur er hafinn og eftirvænting í loftinu.

Það er mikið gleðiefni að framkvæmdir við byggingu nýs safnaðarheimilis séu 
vera hafnar. Ljóst er að tilkoma þess mun bæta aðstöðu fyrir allt starf kirkjunnar 
til mikilla muna og gefa möguleika á auknu og fjölbreyttara starfi.

Vetrarstarfið hefst með hausthátíð í kirkjunni sunnudaginn 6. september sem 
hefst með fjölskylduguðsþjónustu. Síðan verða ýmis skemmtiatriði, Jón Víðis 
töframaður, Ástjarnarkirkjuhlaupið og fleirra.

Þetta markar upphafið á starfi kirkjunnar í öllum deildum.

Hin eiginlega kirkja er fólkið sem kemur saman til að uppbyggjast upp í trúnni og 
markmið starfs kirkjunnar er að skapa fjölbreyttan vettvang til þess. Við höfum 
reynt að feta nýjar slóðir í helgihaldi undanfarin misseri til að auðvelda þeim 
gönguna til kirkju sem finnst hefðbundið messuform framandi. Því hefur verið 
boðið upp á guðsþjónustur með mismundi formi og ýmsum tegundum tónlistar. 
Þessu verður haldið áfram í vetur. Tvisvar í mánuði verða kvöldguðsþjónustur. 
Fyrsta sunnudag í mánuði verða þær haldnar í veislusal Haukaheimilisins þar 
sem m.a. verður boðið upp á jazz- og blúsguðsþjónustur. Þriðja sunnudag í 
mánuði verða gospelguðsþjónustur í kirkjunni. Að öðru leyti verður helgihaldið 
hefðbundið, guðsþjónustur kl. 11 á sunnudögum og sunnudagaskóli á sama 
tíma.

Starf verður í kirkjunni fyrir alla hópa barna og unglinga auk eldri borgara og 
námskeiða.

Ég hvet alla sem hafa löngun til að leggja hönd á plóginn sem sjálfboðaliðar að 
hafa samband.

Kjartan Jónsson, 
sóknarprestur



Kór Ástjarnarkirkju

Kór Ástjarnarkirkju æfir á þriðjudögum kl.19:00 – 21:00.
Vetrarstarf kórsins er fjölbreytt og metnaðarfullt og syngur hann við hinar ýmsu 
athafnir Ástjarnarkirkju allar tegundir kirkjutónlistar.  Einning syngur hann í messum 
hefðbundna sálma og í gospel-, blús- og rokkmessum, á aðventutónleikum og margt 
fleira. Tekið er á móti nýju fólki í raddprufur í byrjun september. Áhugasamir hafið 
vinsamlegast samband við Matthías V. Baldursson stjórnanda kórsins, sem einnig er 
tónlistarstjóri kirkjunnar, á matti@astjarnarkirkja.is.

Barnakórinn
Barnakór Ástjarnarkirkju æfir á mánudögum kl.15:00 – 15:45
Fyrsta æfing vetrarins verður mánudaginn 7.september. 
Barnakór Ástjarnarkirkju er skipaður börnum á aldrinum 7 – 12 ára.
Á kóræfingum fá börnin innsýn í raddbeitingu með sérstökum raddæfingum. Einnig 
læra þau fjöldan allan af lögum en mikil áhresla er lögð á að kenna sálma og er inntak 
þeirra vel útskýrt fyrir þeim. Það er mikið líf og fjör í þessum kór og eru allir hressir 
krakkar velkomnir í hópinn. Hægt er að skrá börnin á heimasíðu kirkjunnar eða hafa 
samband beint við kórstjórann Matthías V. Baldursson á matti@astjarnarkirkja.is.

6/9 Hausthátíð
13/9 Guðsþjónusta og sunnu- 
 dagaskóli kl.11:00
20/9 Kvöldmessa 
25/9 Lofgjörðarkvöld (fös)
27/9 Guðsþjónusta og sunnu- 
 dagaskóli kl.11:00 
4/10 Djassmessa í Hauka-  
 heimilinu (Kaffihúsastuð)
11/10 Guðsþjónusta og sunnu- 
 dagaskóli kl.11:00
18/10 Kvöldmessa
23/10 Lofgjörðarkvöld (fös)
25/10 Guðsþjónusta og sunnu - 
 dagaskóli kl.11:00   
 (Siðbótardagurinn)
1/11 Blúsmessa í Haukaheim- 
 ilinu
8/11 Guðsþjónusta og sunnu- 
  dagaskóli kl.11:00   
 (Kristniboðsdagurinn)
15/11 Sundlaugarmessa   
 (Barnakór)
15/11 Kvöldmessa
22/11 Guðsþjónusta og sunnu- 
 dagaskóli kl.11:00 
27/11 Lofgjörðarkvöld (fös)
29/11 Guðsþjónusta og sunnu- 
 dagaskóli kl.11:00

Nýbakaðir foreldrar hittast í kirkjunni á þriðjudagmorgnum kl. 10-12. Samfélags-
þátturinn er í fyrirrúmi og börnin fá að leika sér á gólfinu. Bryndís Svavarsdóttir 
guðfræðingur annast stundirnar. Allir foreldrar eru hjartanlega velkomnir.

Foreldramorgnar

Messur haustið 2015

SUNNUDAGASKÓLINN

Sú nýbreytni verður í starfi kirkjunnar í vetur að boðið verður upp á kórstarf 
fyrir unglinga þar sem gleðin verður við völd. Stjórnandi verður Áslaug Helga 
Hálfdánardóttir söngkona og nýútskrifaður djákni. Þátttaka er ókeypis. 
Skráning er á heimasíðu kirkjunnar. Fyrsta æfing verður 28. sept. kl. 16.00.

Unglingakór Ástjarnarkirkju

Sunnudagaskóli er kl. 11:00 alla 
sunnudaga fram á vor en form og 
fyrirkomulag stundanna er mismun-
andi. 
Við syngjum skemmtileg lög og heyr-
um sögur úr Biblíunni á hverjum 
sunnudegi. En við gerum okkur líka 
oft dagamun og brjótum starfið upp 
á ýmsan hátt, fáum til okkar góða 
gesti og höfum suma daga með al-
veg sérstöku sniði. Nokkrir atburðir 
í starfinu hafa öðlast fastan sess og 
orðið að okkar hefðum, til dæmis ver-
kefnið Jól í skókassa, föndurdagarn-
ir, heimsókn leikhópa, Bolludagshá-
tíðin, Prinsa- og prinsessudagurinn, 
Óvissuferðin og Vorhátíðin. Það er 
því margs að vænta í starfi sunnu-
dagaskólans fram á vor. 
Öll börn, stór og smá, eru velkom-
in með okkur að gleðjast yfir elsku 
Guðs til okkar.



Bænastundir
Bænastundir verða á 
fimmtudagsmorgnum  
kl. 11:00.
Hægt er að koma 
bænarefnum til 
sóknarprestsins á 
netfanginu kjartan.
jonsson@kirkjan.is

Barnastarfið hefst 8. 
september
Yngsta deild æskulýðsstarfsins er fyrir 6-9 ára 
börn og heitir Kirkjuprakkarar en TTT er fyrir 
10-12 ára.
Kirkjuprakkarar mæta alla þriðjudaga kl. 
13:30 - 14:30 og TTT kl. 15-16.  

Í vetur verður tekin upp sú nýjung að láta skrá 
börnin í starfið, skráningarblað verður á staðnum 
eða hægt að hringja inn upplýsingar eftir 8. sept. 
Æskulýðsstarfið verður eins og undanfarin ár án 
endurgjalds.
Umsjón: Bryndís Svavarsdóttir og Heiða Björk 
Ingvarsdóttir.
Dagskrá æskulýðsstarfsins er hægt að nálgast 
á heimasíðu Ástjarnarkirkju.

Unglingastarf Ástjarnar-
kirkju
Samverurnar verða á fimmtudögum kl. 19.
Ýmislegt spennandi verður á dagskránni sem 
verður birt á heimasíðu kirkjunnar.
Umsjónarmenn verða Heiða Björk Ingvarsdóttir 
og Bryndís Svavarsdóttir.

Dagskrá kirkjunnar er á   |

Hátíðin markar upphaf vetrarstarfs Ástjarnarkirkju og 
hefst með fjölskylduguðþjónustu.
Að henni lokinni verða kynningar á hinum ýmsu starfs-
greinum safnaðarstarfsins og hægt verður að skrá þátt-
töku í þeim. Töframaðurinn Jón Víðis Jakobsson mun 
sýna mögnuð töfrabrögð og síðan verður hið árlega 
Ástjarnarkirkjuhlaup í umsjá Bryndísar Svavarsdóttur 
maraþonhlaupara. Boðið verður upp á tvær vegalengd-
ir, 1,5 km og 5 km. Allir fá verðlaunapening og ýmis veg-
leg verðlaun eru í boði. Þátttaka í hlaupunum er ókeypis 
en tekið verður á móti frjálsum framlögum til að mæta 
kostnaði. Sóknarbörn í Áslands- og Vallahverfunum eru 
hvattir til að fjölmenna og auðvitað allir Hafnfirðingar.

Fundir eru á miðvikudögum kl. 13:30-15:30. Samverurn-
ar hefjast með spjalli yfir kaffibolla enda er áhersla lögð á 
skapa gott samfélag í hópnum. Síðan er uppbyggjandi efni 
sem annað hvort góðir gestir annast eða félagsfólkið sjálft. 
Samverustundunum lýkur með stuttri helgistund. Allir eldri 
borgarar eru hvattir til að koma og vera með.

Stjörnurnar, félag eldri borgara 
Ástjarnarkirkju 

www.astjarnarkirkja.is

Hausthátíð Ástjarnarkirkju 
sunnudaginn 6. September kl. 11:00


