
FERMINGARFRÆÐSLA
VETURINN 2021-2022

Digranes- og Hjallaprestakall



Mætingarskylda

7/10 messur í 
Digraneskirkju eða 

Hjallakirkju

2 skipti í 
Æskulýðsfélagi geta 
komið í staðinn fyrir 

messumætingu 

Vatnssöfnun 4. 
nóvember er valfrjáls 
en getur gilt sem 1 

messumæting



Guðsþjónustur

Alla sunnudaga kl 
11:00 í 

Digraneskirkju og 
17:00 í Hjallakirkju

Mæting í 10 
messur

Má mæta 2svar á 
móti í 

Æskulýðsfélag

Mæting í 
Vatnssöfnun 4. 

nóvember gildir 
sem 1 messa.  



MINNISVERS
• Velja af heimasíðu kirknanna (eða annað úr Biblíunni)

• https://www.digraneskirkja.is/ferming/minnisvers-2/

• Börnin þurfa að læra minnisversin utanað. 

https://www.digraneskirkja.is/ferming/minnisvers-2/


SÁLMABÆKUR

• Ekki skylda en gaman að eiga. 

• Sniðugt að skrifa minnisversið inn í 
bókina.

• Ef þið viljið að eitthvert okkar prestanna
skrifi inn í bókina, má skila henni til okkar
í vikunni fyrir athöfn. 



Það sem 
börnin eiga 
að kunna

• Faðir vor

• Trúarjátningin

• Gullna reglan

• Tvöfalda kærleiksboðorðið

• Ekkert viðtal/próf en börnin skila
heimaverkefnum.



Æskulýðsfélag

Alla fimmtudaga kl 20:00-21:30 í 
safnaðarsal Hjallakirkju (neðri hæð)

Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá

Hver fundur endar með stuttri 
helgistund í kirkjunni

Hægt að mæta tvisvar í æskulýðsfélagið 
í stað messu yfir veturinn. 



Fermingar í Digranes- og Hjallakirkju

Hjallakirkja

◦ Laugardagurinn 9. apríl í Hjallakirkju kl .11.00

◦ Laugardagurinn 9. apríl í Hjallakirkju kl. 13.00

◦ Sunnudagurinn 10. apríl (pálmasunnudagur) 

í Hjallakirkju kl. 11.00

◦ Sunnudagurinn 10. apríl (pálmasunnudagur) 

í Hjallakirkju kl. 13.00

Digraneskirkja

◦ Sunnudagurinn 10. apríl (pálmasunnudagur) 

í Digraneskirkju kl. 11.00

◦ Fimmudagurinn 14. apríl (skírdagur) 

í Digraneskirkju kl. 11.00



Æfingar fyrir fermingar
Fara fram föstudag 8. apríl

Hjallakirkja

◦ Kl. 14:30-15:00 fyrir þau börn sem 

fermast kl 11:00 9. apríl

◦ Kl. 15:00-15:30 fyrir þau börn sem 

fermast kl 13:00 9. apríl

◦ Kl. 15:30-16:00 fyrir þau börn sem 

fermast kl 11:00 10. apríl

◦ Kl. 16:00-16:30 fyrir þau börn sem 

fermast kl. 13:00 10. apríl

Digraneskirkja

◦ Kl. 14:30-15:00 fyrir þau börn sem 

fermast kl 11:00 10. apríl 

◦ Kl. 15:00-15:30 fyrir þau börn sem 

fermast kl 13:00 13. apríl 



Fermingardagurinn

- Öll fermingarbörn klæðast kyrtlum,

- Mæta 45 mínútum fyrir athöfn

- Börn sitja í fremstu röðinni í kirkjunni í stafrófsröð.  

- Fermingarbörn ganga til fermingar, upp að altarinu, 

tvö og tvö saman og svara spurningum presta með 

jái.

- Ekki er risið úr sætum við fermingu barnsins.

- Allur fermingarhópurinn gengur saman til altaris í 

einu. Allir velkomnir til altaris að því loknu

- Myndatökur heimalir (ekki  með flassi). Hægt að 

taka myndir af börnunum uppröðuðum eftir messu.

- Ath. ekki má taka frá sæti í kirkjunni, mæta bara 

fyrr. Allir eru velkomnir í fermingarmessuna.



SPURNINGAR?


