
FERMINGARFRÆÐSLA
VETURINN 2022-2023

Digranes- og Hjallaprestakall



Mætingarskylda

7/10 messur í 
Digraneskirkju eða 

Hjallakirkju

2 skipti í 
Æskulýðsfélagi geta 
komið í staðinn fyrir 

messumætingu 

Vatnssöfnun er 
valfrjáls en getur gilt 

sem 1 
messumæting



Guðsþjónustur

Alla sunnudaga kl 11:00 í Digraneskirkju og 17:00 í 
Hjallakirkju

Mætingarlistar eru hjá kirkjuvörðum í Digraneskirkju 
og Hjallakirkju, börnin láta merkja við sig að messu 
lokinni. 

Æskilegt að foreldrar fylgi börnum í messur. 

Símanotkun bönnuð í messum. 

Heimilt er að skrá ekki mætingu ef mikill ófriður er í 
messu. 



Fermingarfræðsla

Skyldumæting í 
fermingarfræðslu

Fræðsla fer fram 
mánaðarlega í 

æskulýðsfélagi sem 
er á fimmtudögum kl 

20-21:30

Dagskrá má finna á 
heimasíðu undir 

„fermingar“. 

Ath. Dagskrá er birt 
með fyrirvara um 

breytingar. 

Haustnámskeið 15-18. ágúst

Ferðalag í Vatnaskóg 28-29 september

Vatnssöfnun Hjálparstarfs 3. nóvember

Endurtekið haustnámskeið 13. janúar

Foreldrafundur 9. mars

24. mars og 31. mars æfingar



Ferðalag í Vatnaskóg

28 – 29 september verður farið í Vatnaskóg

Hópurinn fer frá Digraneskirkju á miðvikudegi kl. 8 og kemur aftur á 
fimmtudegi kl. 14:30. 

Verð: auglýst fljótlega. Námskeiðið er niðurgreitt fyrir þau börn sem eru skráð 
í Þjóðkirkjuna.

Skráning: öll börnin eru skráð nema þið afbókið þau. 



Æskulýðsfélag

Alla fimmtudaga kl. 20:00-21:30

Er í safnaðarsal Hjallakirkju (neðri hæð) fyrir 
áramót og Digraneskirkju eftir áramót. 

Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá

Hver fundur endar með stuttri helgistund í 
kirkjunni

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



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

• Ganga til altaris lágmark einu sinni fyrir
fermingu

• Ekkert viðtal/próf en börnin skila
heimaverkefnum.



Heimaverkefni

Börnin leysa 3 heimaverkefni yfir veturinn

Verkefnin eru send í tölvupósti til foreldra 

Börnin hafa eina viku til að vinna verkefnin. 



Fermingar í 
Digranes- og 
Hjallapresta
kalli vorið
2023:

Laugardagurinn 25. mars 
í Hjallakirkju kl.11.00

Sunnudagurinn 26. mars í Hjallakirkju kl. 
11.00

Laugardagurinn 1. apríl í Digraneskirkju kl. 
11.00

Sunnudagurinn 2. apríl (Pálmasunnudagur) 
í Digraneskirkju kl. 11:00



Fermingardagurinn

◦ Öll fermingarbörn klæðast kyrtlum,

◦ Mæta 30-45 mínútum fyrir athöfn

◦ Börn sitja í fremstu röðinni í kirkjunni í stafrófsröð.  

◦ 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.

◦ Ekki ljósmyndari á vegum kirknanna. 

◦ Ath. ekki má taka frá sæti í kirkjunni, mæta 
bara fyrr. Allir eru velkomnir í 
fermingarmessuna.



SPURNINGAR?


