
Markmið okkar í Hollvinafélagi KvÍabekkjarkirkju er að fara í gagngerðar viðgerðir á 
kirkjunni,sem byggð var árið 1892 og lagfæringar á umhverfi hennar. Við viljum að kirkjan 
geti nýst aftur til almennra kirkjuathafna, tónleika og annara menningarviðburða.
Við sjáum fyrir okkur áningarstað, þar sem mjög merkri sögu staðarins verði gerð góð skil.

Verkefni 2021: Allir gamlir munir kirkjunnar voru fjarlægðir og þeim komið fyrir í geymslu. 
Kirkjan losuð upp og lyft af grunni. Jarðvegsskipti og nýr grunnur gerður, einangraður og 
gólfhitalagnir lagðar.
Kirkjuhúsinu lyft á nýja grunninn og fest. (lokið)

Verkefni 2022: Koma inn lögnum fyrir vatn og rafmagn ásamt ljósleiðara. Viðgerð á fótstykki 
og timburverki kringum glugga ásamt því að rétta kirkjuhúsið af. Steypa gólfplötu. Grófvinna 
lóð kirkjunnar og lóðin girt, en að hluta til bráðabirgða. (lokið. 20sept.'22) Setja í nýja glugga 
og útidyrahurð. (Gluggar settir í2.sept, 2022) Kaupa klæðningu utan á kirkjuna.

Verkefni 2023: Kirkjuhúsið klætt að utan ásamt endurnýjun á þaki og smíðaður nýr turn.

Verkefni 2024 og 2025: Unnið að viðgerðum á timburverki innan kirkjunnar,nýjar raflagnir. 
Málningarvinna, flísalögn og fleira.

Verkefni 2026: Lokafrágangur á lóð. Uppsetning skilta og merking helstu sögustaða á 
svæðinu og annar frágangur sem eftir kann að vera.

Menningarsaga staðarins í örstuttu máli:
Kvíabekkur er landnámsjörð Ólafs bekks Karlssonar frá Hálogalandi í Noregi sem nam 
Ólafsfjörð að vestanverðu. Fljótlega eftir kristnitöku mun hafa verið reist þar bændakirkja 
og árð 1326 setur Lárentíus Kálfsson Hólabiskup þar á stofn prestaspítala eða elliheimili, það 
fyrsta á Íslandi, fyrir aldraða presta. Um staðsetningu slíkrar stofnunar á Kvíabekk mun hafa 
að mestu ráðið hve fiskmeti var auðfáanlegt, bæði úr sjó og vatni. Kvíabekkur taldist til betri 
brauða Norðanlands og var sóknin ein sú stærsta á fyrri öldum. Þar munu hafa verið 24 bæir 
á meðan algengt var að 7 - 10 bæir væru í sókn. Kostur var að ekki þurfti að fara yfir fjöll eða 
sjó til tíðasöngs og húsvitjana þar sem prestakallið var innan eins fjallahrings.
Kvíabekkjarkirkja var sóknarkirkja Ólafsfirðinga allt þar til ný kirkja var tekin í notkun 1916 
í,,Horninu,, sem síðar varð Ólafsfjarðarkaupstaður.
Þessari merku sögu verður komið til skila á upplýsingarskiltum á staðnum.

Samstarfsaðilar:Sóknarnefnd Ólafsfjarðar. - Anna María Guðlaugsdóttir formaður 
Biskupstofa Katrínartúni 4 105 Reykjavík
S S Byggir ehf Akureyri - Sigurður Sigurðsson byggingameistari, ábyrgðarmaður verksins. 
Árni Helgason ehf Ólafsfirði - Árni Helgason verktaki 
Byggingafélagið Stallur ehf. Jakob Ásmundsson verktaki 
Raftækjastofan sf Ólafsfirði - Gunnlaugur Magnússon rafvirkjameistari 
Smári ehf Ólafsfirði - Björn Arason verktaki
Vélsmiðja Ólafsfjarðar hf Ólafsfirði - Ásgrímur Pálmason vélsmiðu

Fylgjast má með framkvæmdum á fésbókarsíðu Hollvinafélags Kvíabekkjarkirkju
Bankalína Hollvinafélagsins: 0348-13-400007. Kt: 661120-1850


