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Prestastefna Íslands 2012
Setningarræða biskups

Innanríkisráðherra, Ögmundur Jón-
as son, nývígður biskup Íslands, séra 
Agnes M. Sigurðardóttir, vígslu biskup ar, 
prestar, djáknar, góðir gestir 

Ég þakka hátíðina hér í Hall gríms-
kirkju í gær, er við fögnuðum nýjum 
biskupi Íslands. Séra Agnes M. Sigurðar-
dóttir er umvafin elsku og fyrirbæn 
kirkjunnar, og væntingum alþjóðar. Ég 
bið henni blessunar, hamingju og náðar 
í lífi og þjónustu allri. 

Öllum þeim fjölmörgu sem að 
hátíðinni komu þakka ég af heilu hjarta. 
Prestum og starfsfólki Dómkirkjunnar 
og Hallgrímskirkju þakka ég allt sem 
lagt var til af fegurð, gleði og góðvild. 
Hallgrímskirkju þakka ég að fá að halda 
prestastefnu hér að þessu sinni.

Við fögnum fulltrúum erlendra sam-
starfs- og systurkirkna sem heiðruðu 
okkur á þessum tímamótum, og votta 
prestastefnu virðingu og flytja kveðjur 
kirkna sinna. Aldrei áður hafa eins 
margir fulltrúar erlendra kirkna sótt 
biskups vígslu á Íslandi, aldrei eins 
margir anglikanskir biskupar, sem við 
eigum samneyti við á grundvelli Porvoo 
sam komu lagsins. Í nafni kirkjunnar 
þakka ég auðsýndan heiður og virðing, 
stuðning og samstöðu alla, sem er 
okkur ómetanleg. 

Í Fyrra Korintubréfi segir Páll postuli: 
„Náð sé með yður og friður frá Guði 
föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Ávallt 
þakka ég Guði mínum fyrir ykkur, hann 
hefur veitt ykkur náð sína í Kristi Jesú. 
Hann hefur auðgað ykkur á allan hátt 
svo að þið búið yfir allri mælsku og allri 
þekkingu. Vitnisburðurinn um Krist er líka 

staðfestur orðinn á meðal ykkar svo að 
ykkur brestur ekki neina náðargjöf meðan 
þið væntið opinberunar Drottins vors Jesú 
Krists. Hann mun einnig styrkja ykkur allt 
til enda og gera ykkur óaðfinnanleg á 
degi Drottins vors Jesú Krists. Trúr er Guð 
sem hefur kallað ykkur til samfélags við 
son sinn Jesú Krist, Drottin vorn.“

Þessa kveðju og þakkargjörð 
postulans vil ég gera að kveðju minni til 
ykkar, góðu systkin og samverkamenn. 

Prestum og djáknum sem af trú-
mennsku, auðmýkt og kærleika bera 
hita og þunga starfs dagsins á akri Guðs 
kristni á Íslandi þakka ég störf og þjón-
ustu og bið Guð að launa og blessa það 
allt. 

„Trúr er Guð sem hefur kallað ykkur 
til samfélags við son sinn Jesú Krist, 
Drottin vorn.“

Kirkjusöguleg tímamót
Við fundum öll í gær að við lifðum 
kirkjusögulegan atburð. Það voru mikil 
tímamót, afgerandi skref er hér stigið 
til jafnræðis kvenna og karla í kirkjunni. 
Því fögnum við af hjarta. Fyrir þrjátíu 
og átta árum vígðist séra Auður Eir 
Vilhjálmsdóttir fyrst íslenskra kvenna 
prestsvígslu. Þegar séra Agnes var vígð 
í septemberlok 1981, - og var eitt síðasta 
embættisverk föður míns-, þá var hún 
þriðja konan sem prestsvígðist. Nú er 
mikil breyting á orðin. 

Margt er vissulega ógert í jafn réttis-
málum kirkjunnar. En þó hefur mikið 
áunnist. Vaxandi hlutfall kvenna í 
forystu kirkjunnar segir sína sögu. Á 14 

Karl 
Sigurbjörnsson
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ára embættisferli mínum sem biskup 
hafa 69 prestar verið vígðir, 33 karlar og 
36 konur, þrír biskupar, þar af ein kona, 
og 34 djáknar, þar af þrír karlar. Nú er 
þriðjungur presta konur og konur eru 
43 af hundraði sóknarnefndarformanna, 
og brátt verða tveir þriðju biskupanna 
konur!

Það eru augljós kyn slóðaskipti í 
þjóð kirkjunni og meiri breyt ingar á 
vett vangi hinnar vígðu þjón ustu en við 
höf um séð um langan aldur. 

Séra Kristján Valur Ingólfsson var 
vígður vígslubiskup í Skálholti hinn 17. 
september s.l. Ég bið honum blessunar í 
starfi öllu og þakka samstarf og vináttu 
við hann og frú Margréti Bóasdóttur í 
áranna rás. Skálholti biðjum við bless-
un ar á þeim tímamótum sem þar eru, 
gagn ger endurskoðun á allri starfsemi 
og rekstri staðarins undir traustri 
forystu vígslubiskups og kirkjuráðs. 

Séra Jón Aðalsteinn Baldvinsson, 
vígslubiskup á Hólum, lætur brátt 
af embætti. Nýr Hólabiskup hefur 
verið kjörinn, séra Solveig Lára Guð-

mundsdóttir, og verður hún vígð hinn 
12. ágúst n.k. á Hólahátíð. Við biðjum 
nýkjörnum vígslubiskupi heilla um leið 
og við þökkum séra Jóni trúa og dygga 
þjónustu. Persónulega vil ég þakka 
einstaklega góð samskipti fyrr og síðar, 
stuðning og vináttu alla, og bið Guð 
að blessa þau séra Jón Aðalstein og 
frú Margréti Sigtryggsdóttur á þessum 
tímamótum í lífi þeirra og kirkjunnar. 
Þau hafa setið helgan Hólastað með 
virðingu og reisn, hlýja og glaðsinni 
umvefur hvern þann sem að garði þeirra 
ber. Guð launi það og blessi. 

 

Heilsað og kvatt
Á synodusárinu voru vígðir fjórir djáknar 
og fimm prestar og þar af þrír prestar 
til þjónustu í norsku kirkjunni, með 
þátt töku norska biskupsins, Ingeborg 
Midt tömme. Þetta var einstæður og 
sögu legur atburður og vitnisburður 
um samstarf systurkirkna. Nú mun um 
tugur íslenskra presta þjóna í norsku 
kirkjunni. 

Frá vígslu sr. 
Agnesar M. 
Sigurðardóttur 
Ljósm. Gunnar 
Vigfússon
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Tveir prestar hlutu lausn frá em-
bætti fyrir aldurs sakir. Tveir aðrir sögðu 
em bættum sínum lausum af öðrum 
ástæðum. Embætti rektors Skálholts-
skóla var lagt niður.

Þrír kennimenn og þrjár prestskonur 
gengu inn í helgidóminn á himnum. 
Þau eru kvödd með hugheilli þökk fyrir 
það sem þau létu Guðs kirkju í té sem 
ráðsmenn margvíslegrar náðar Guðs. 
Þau eru: séra Björn Jónsson og séra 
Andrés Ólafsson, dr. Jón Ma. Ásgeirsson, 
prófessor. Og prestskonurnar, frú Ásta 
Bjarnadóttir, frú Guðbjörg Bjarnadóttir, 
frú Guðrún S. Jónsdóttir og frú Ingibjörg 
Halldórsdóttir. 

Þau öll felum við góðum Guði í djúpri 
virðingu, þökk og kærleika, og sendum 
aðstandendum hlýja samúðarkveðju. 
Rísum úr sætum og lútum höfðum í 
hljóðri bæn.

Veit þeim, Drottinn, þína eilífu hvíld 
og lát þitt eilífa ljós lýsa þeim. Þau hvíli í 
þínum friði í Jesú nafni. Amen

Þjónandi kirkja
Yfirskrift prestastefnu að þessu sinni 
er: „Þjónandi kirkja.“ Hér er lögð fram 
skýrsla Lúterska heimssambandsins, 
„Þjónusta kirkjunnar í síbreytilegum 
að stæðum“. Það er mikill heiður og 
ánægja að einn aðalhöfundur skýrsl-
unnar, dr. Kjell Nordstokke, sem áður 
gegndi formennsku í þróun ar- og 
kristniboðsdeild Lúterska heims-
sambandsins, skuli vera hér og fylgja 
skýrslunni úr hlaði. 

Sagt er að franski rithöfundurinn, 
Simone de Beauvoir, hafi orðið hissa 
er hún las að nafna hennar, heim-
spekingurinn, Simone Weil, hafi grátið 
þegar hún frétti af hungursneyð í Kína. 
Hún sagði: „Ég öfundaði hjarta sem 
var fært um að slá með samlíðan þvert 
yfir hnöttinn“. Hún taldi þó að það 
væri mikilvægara að fólki væri gefinn 
tilgangur með lífinu en matur. Nafna 
hennar svaraði því til að það væri 
augljóst að frú de Beauvoir hefði aldrei 
liðið hungur. En hvor þeirra hafði rétt 
fyrir sér? Það er ekki auðvelt að svara 

Frá vígslu sr. 
Agnesar M. 
Sigurðardóttur 
Ljósm. Gunnar 
Vigfússon
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þeirri spurningu. Hvort er ömurlegra, 
þegar öllu er á botninn hvolft, líf án 
merkingar eða matar? 

Guði sé lof að fæst okkar hafa liðið 
skort né vita hvað hungur er, raun-
verulegt hungur. Ofgnóttin er nær-
tækara viðfangsefni okkur flestum. 
Okkar samtíð gefur okkur líka ótal 
mynstur og merkingarform lífi og 
tilveru. Þau eru óspart falboðin í 
þeirri samtíð sem skáldið, Matthías 
Jóhannessen kallar „arfleifðarbrostið 
sirkus samfélag.“ Svo virðist sem siðleysi 
græðginnar ráði gjarna för, siðblinda og 
hræsni, þar sem flest snúist um réttindi, 
kröfur, útlit og árangur, og að komast 
sem auðveldast frá vandkvæðum, en 
síður er gaumur gefinn að skyldum, 
ábyrgð, samlíðan og fórn. Og því miður 
virðist markvisst unnið að því að slíta 
rætur arfleifðar þeirra heilnæmu gilda 
sem markað hafa líf kynslóðanna.  

Við höfum áreiðanlega aldrei liðið 
hungur. En eigum við merkingu og 
tilgang lífi okkar? 

Við erum send með fagnaðarerindi 

Jesú Krists og falið að ávaxta „þann 
arf vér bestan fengum“. Sú sendiför 
er kristin kirkja. Hún snýst ekki bara 
um orð, hugmyndir, skoðanir. Jesús 
færir kærleiksboðið úr upphæðum 
hug myndanna og inn í dagsins önn 
og götunnar glaum. Í orðum hans 
og verkum sjáum við það svo skýrt 
hvernig boðorð kærleikans og afl fyrir-
gefn ing ar innar birtist í mannlegu lífi 
og hvers dags veruleika. Þar sjáum við 
hversdagsleg fyrirbæri eins og tryggð 
og trú mennsku í hinu litla, hjálpfýsi og 
örlæti, þar sem ekkert fæst að launum 
fyrir nema óþægindin og erfiðið, og 
við sjáum mátt fyrirgefningarinnar sem 
ómaði í orðum bandingjans á Golgata: 
„Faðir, fyrirgef þeim!“ Og svo það sem 
Jesús segir um þau snauðu, hungruðu, 
um fangann: „Allt sem þér gerið einum 
þessara minna minnstu … það gerið 
þér mér.” 

Þetta erum við send með sem 
kirkja! Þjónandi kirkja, send með 
boðskap, með frétt, gleðiboðskap, 
gleðifrétt, lausnarorð um Guð í Jesú 

Sr. Agnes M. 
Sigurðardóttir 
Ljósm. Gunnar 
Vigfússon
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Kristi og björgunarafrek hans sem 
gefur merkingu lífi og líka hel! Send 
með trú sem birtist í umhyggju og 
kærleika, með orð en líka með mat og 
með brauð. Altari hverrar kristinnar 
kirkju minnir á það markmið og tilgang, 
samlíðan, gestrisni og örlæti, fórnandi, 
fyrirgefandi kærleika.

Ef helgidómar og iðkun kirkj unnar 
eiga sér ekki sam svörun í sam líðan 
og góð verkum náunga kær leikans, og 
ábyrgð og trú mennsku yfir fjár munum, 
samfélagsmálum og öðrum verald-
legum viðfangsefnum og verð mætum, 
er trúin án líkama, eins og vofa, hrævar-
log. Og kirkjan andvana og til einskis.  

Við, prestar og djáknar, erum kölluð 
til þeirrar þjónustu að birta náð Guðs í 
orðum og verkum. Páll postuli segir: 
„Og ofan á allt annað bætist það sem 
mæðir á mér hvern dag, áhyggjan fyrir 
öllum söfnuðunum. Hver er sjúkur án 
þess að ég sé sjúkur? Hver hrasar án 
þess að ég líði?  Ef ég á að hrósa mér vil 
ég hrósa mér af veikleika mínum.“ (2. 
Kor.11.28-29). Páll heldur því fram að eigi 
Guðs sonur að birtast í okkur, þjónum 
hans, þá sé það umfram allt í veikleika 
okkar, ekki í vörnum okkar, styrk og 
snilld. Hin nýja mennska í Jesú Kristi 
er mennska þar sem við berum hvert 
annast byrðar og uppfyllum þannig 
lögmál Krists. Er það ekki undursamleg 
kristniboðsskipun og stefnumörkun! 
Færar leiðir til allra átta, opin landamæri, 
fallnar varnir og grímur og fyrirvarar.

Þjónusta, helgihald og fræðsla 
kirkjunnar mynda eina heild. Eitt verður 
vart frá öðru skilið í biðjandi, boð andi 
og þjónandi kirkju. Á vettvangi fræðsl-
umála og barnastarfs kirkjunnar vil 
ég lyfta sérstaklega fram að á liðnu 
synodusári var barnastarf víða afar vel 
sótt og umtalsvert meiri þátttaka en 
árið áður. Er það gleðilegt til að vita. Ef til 

vill, já, ef til vill hefur óvægin orðræðan 
um trú, kirkju og skóla vakið foreldra 
og forráðamenn til vitundar um ábyrgð 
sína. Alla vega hafa margir prestar lýst 
því hve vel foreldrar hafa fylgt börnum 
sínum eftir til barnastarfsins. Það er 
greinilegt að þar sem staðið er faglega 
að barnastarfi, af áhuga og alúð, þá ber 
það árangur. 

Um árabil hefur sjálfstyrkingar-
námskeiðið „Konur eru konum bestar“ 
verið í boði í söfnuðum landsins. 
Það er upprunalega norskt en var 
að lagað íslenskum aðstæðum og 
hefur í þeirri mynd vakið athygli út 
fyrir lands steina og nú verið þróað á 
vettvangi kvennastarfs lúterska heims-
sambandsins m.a. fyrir austur Evrópu. 
Við getum verið stolt af okkar fólki sem 
ötullega hefur unnið að þessu verki. 

Verkefnið „lífsleikni Þjóðkirkjunnar“ 
hefur verið í boði og vel þegið af stórum 
hluta framhaldsskóla landsins. Ekki síst 
sá hluti verkefnisins sem fjallar um sorg 
og sorgarviðbrögð. Ég þakka þeim sem 
að þessu verkefni koma um land allt. 

Á árinu var fagnað sjötíu ára afmæli 
Tónskóla þjóðkirkjunnar og minnst 
hefur verið aldarafmælis dr. Róberts A. 
Ottóssonar, söngmálastjóra. Ég blessa 
minningu hans og árna Tónskóla þjóð-
kirkjunnar heilla, um leið og ég votta 
virðingu og þökk því góða fólki sem 
ber uppi helga iðkun og söng helgi-
dómanna um landið hér. Unnið er að 
endurskipulagningu tónlistarfræðslu 
kirkjunnar og embættis söngmálastjóra, 
en Hörður Áskelsson fékk lausn frá 
embætti sínu s.l. haust. Vil ég þakka 
honum sérstaklega hans óþrjótandi 
elju og dugmikla forystu á þrjátíu ára 
starfsferli hér í Hallgrímskirkju sem 
markað hefur heillaspor í söng og 
tónlistarmálum kirkju og þjóðar. 

Nýlega var minnst tuttugu ára starfs-
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afmælis Fjölskyldu þjónustu kirkjunnar, 
sem nú er til húsa í Grensáskirkju. Starf 
Fjölskyldu þjónustunnar að fjöl skyldu-
ráðgjöf og starfs handleiðslu djákna og 
presta hefur verið ómetanleg auðlind í 
kirkj unni. Fjölskylduráðgjöfin og starfs-
handleiðslan er vissulega eitt verkefni 
díakoníu kirkjunnar, sem ég vil þakka 
og blessa þau sem þjónustuna veita og 
hennar njóta. 

Hjálparstarf kirkjunnar er mikil væg-
asta verkfæri kær leiks þjónustu, dia-
koníu kirkjunnar. Óum ræðileg blessun 
hefur hvílt yfir því starfi undir styrkri 
forystu Jónasar Þórissonar og hans 
góða og trausta samverkafólks. Það 
vil ég þakka og leggja ykkur, kæru 
prestar og djáknar á hjarta. Hjálparstarf 
kirkjunnar og kristniboð á að vera 
hjartans mál sérhvers vígðs þjóns og 
safnaðar þjóðkirkjunnar. 

Fögur verk með trú sterkri 
Þorsteinn Pálsson, fv. ráðherra, og fv. 
stjórnarformaður Hjálparstarfs kirkj-
unnar, ritaði umhugsunarverðan pistil 
laust fyrir jól og fjallaði um kirkju og 
kristni í samtíðinni, og sagði meðal 
annars: „Tíðarandinn hefur boðið 
flatneskjuna velkomna. Helst má engin 
hugsun vera annarri æðri. Lágkúra er 
lögð að jöfnu við háleitar hugsjónir. 
… Kirkjan á vissulega engan einkarétt 
á kærleikanum og ekki heldur öðrum 
þeim siðareglum sem boðskapur 
hennar er reistur á enda hefur hún ekki 
gert kall til þess. Hér skiptir hitt máli að 
kirkjan og þjóðin hafa átt samleið um 
þennan siðaboðskap í þúsund ár. Sýnist 
mönnum nú vera þeir tímar að nauðsyn 
beri til að greina þræðina í þeim vef 
hvorn frá öðrum?“ spyr Þorsteinn. Síðan 
segir hann: „Guðmundur Finnbogason 
prófessor átti ríkan þátt í að lyfta 

andlegri hugsun þjóðarinnar á fyrri 
hluta síðustu aldar. Hann var ekki 
sérstakur talsmaður kirkjunnar en mat 
andlegt gildi hennar fyrir menningu 
þjóðarinnar. Í ritinu Íslendingar fjallar 
hann um lífsskoðun og trú í sögulegu 
samhengi. Þar segir: „… Íslendingar 
hafa skilið, að sú trú er best, sem birtist í 
góðum verkum, og því hafa þeir unnað 
mest þeim kennifeðrum, sem jafnframt 
trúarsannindum kenndu þeim algilda 
siðspeki. Þeir hafa jafnan borið virðingu 
fyrir „þeim er fyrða gram færa/fögr verk 
með trú sterkri.““ Og svo spyr Þorsteinn: 
„Hvað vantar þessa þjóð meir nú um 
stundir en fögur verk með trú sterkri? 
…“

Svo mörg voru þau orð. Við erum 
áreiðanlega öll sammála um svarið: 
Ekkert er brýnna vorri þjóð um þessar 
mundir en fögur verk með trú sterkri! 
Hlutverk okkar er að greiða því veg! 
Móðir Teresa kallaði verk sitt meðal hinna 
snauð ustu hinna snauðu þessarar jarðar, 
„að gera eitthvað fallegt fyrir Guð.“ 

Þjónusta, diakonia kirkjunnar er „fögr 
verk með trú sterkri.“

Þjóðkirkjan hefur markað sér stefnu 
í málefnum kærleiksþjónustunnar og 
nú síðast í málefnum fatlaðra innan 
kirkjunnar. Í þrjátíu ár hefur þjóðkirkjan 
haldið úti þjónustu við heyrnarlausa 
og leitast við að rjúfa einangrun og 
styðja fjölskyldur þeirra. Séra Miyako 
Þórðarson, prestur heyrnarlausra, læt-
ur senn af embætti eftir þrjátíu ára 
þjónustu, og hefur nýr prestur heyrnar-
lausra verið valinn í hennar stað. Ég 
þakka dýrmætt brautryðjandastarf og 
þjónustu séra Miyakó og þeim mörgu 
sem stutt hafa hana og söfnuð hennar 
í starfi.

Í stefnumótun í málefnum fatlaðra 
segir: „Þjóðkirkjan starfar í ljósi þess 
að allir eru kallaðir til þátttöku í lífi 
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og samfélagi og ber reisn, virðing 
og viðurkenning og lætur það móta 
viðhorf hins kristna safnaðar til þess 
fólks sem lifir við fötlun. Þjóðkirkjan 
metur mikilvægi þess sem virkir 
þátttakendur hins kristna safnaðar en 
ekki aðeins sem þiggjendur.“ 

Kirkjan vill horfa til þess hvernig hún 
getur stuðlað að viðhorfsbreytingum 
í samfélaginu hvað varðar stöðu 
fatlaðra. Kirkjan er kölluð til að vera 
opin og umlykjandi þátttökusamfélag, 

þar sem allir rúmast inni. Hin fötluðu 
okkar á meðal eru samferðarfólk á vegi 
trúarinnar, í þeirri lærisveinafylgd þar 
sem við erum öll eitt, óháð hæfileikum 
og náðargáfum. Ég þakka öllum þeim 
sem leggja sitt að þeim mörkum. 

Framtíð þjóðkirkju
Frumvarp til nýrra kirkjulaga verður rætt 
hér, sem og staða hinnar evangelisk 
lútersku þjóðkirkju í stjórnarskrá. Nú 

Synodusslit 2012 í 
Dómkirkjunni
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liggur fyrir að þjóðin verður spurð álits 
í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu nú 
í haust um það hvort í nýrri stjórnarskrá 
eigi að vera ákvæði um þjóðkirkju. 

Samband ríkis og kirkju er í brenni-
depli á hinum Norðurlöndunum öllum, 
þar sem segja má að trúmálunum 
sé fyrirkomið með svipuðum hætti 
og séu í raun tilbrigði við sama stef. Í 
Noregi var ríkiskirkja, rekin af ríki og 
sveitarfélögum, og þar varð nú í vor 
grundvallarbreyting á stöðu kirkjunnar. 
Eftir umfangsmiklar umræður, skýrslur 
og rannsóknir þar sem niðurstaðan 
virtist nánast gefin að ríki og kirkja 
myndu skilja, að hin margvíslegu 
ákvæði norsku stjórnarskrárinnar um 
kirkjuna yrðu felld út með öllu, settust 
allir þingflokkar norska Stórþingsins 
niður og náðu samstöðu um nýtt 
stjórnar skrárákvæði, sem skilgreinir 
hina evangelísk lútersku kirkju sem 
þjóðkirkju sem njóti sem slík stuðn-
ings ríkisins. Jafnframt er trú- og lífs-
skoð un arfélögum heitinn stuðningur 
ríkisvaldsins. 

Eftir þessa stjórnarskrárbreytingu 
er staða norsku kirkjunnar hliðstæð 
þeirri íslensku í meginatriðum. Norska 
ríkisstjórnin markaði þá stefnu að styðja 
þjóðkirkjuna og viðurkenna mikilvægi 
hennar fyrir samfélagið og styðja við hið 
sögulega, trúarlega og menningarlega 
samhengi. Margir íslenskir stjórn-
málamenn hafa verið sama sinnis í 
þessum efnum og sýnt kirkjunni og 
stöðu hennar og hlutverki í samfélagi 
og menningu skilning og stuðning. Það 
á ekki síst við um innanríkisráðherra, 
Ögmund Jónasson. Hann hefur með 
styrkum og einarðlegum hætti stutt 
þjóðkirkjuna og talað máli hennar og 
það vil ég þakka heilshugar. 

Það virðist vera þung áhersla lögð 
á það að fella ákvæði um þjóðkirkjuna 
úr stjórnarskrá. Straumur almennings-
álitsins og atbeini áhrifamestu skoðana-
mótendanna hefur legið til þeirrar áttar. 
Biskupsstofa mun standa fyrir kynningu 
og upplýsingavef til að greiða fyrir 
upplýstri umræðu og skoðanaskiptum 
um þetta mál í aðdraganda væntan-

Karl afhendir 
Agnesi lyklavöldin
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legrar þjóð ar at kvæðagreiðslu um 
stjórn ar skrána. Mikil vægt er að ná 
pólitískri og sam félagslegri sátt um nið-
ur stöðu í þessu flókna og mikilvæga 
máli. Það varðar ekki aðeins stöðu og 
framtíð evangelisk-lúterskrar kirkju, 
heldur grunnþætti samfélags okkar og 
menningar.

Á fundi sínum sl. miðvikudag sam-
þykkti Kirkjuráð eftirfarandi álykt un 
vegna væntanlegrar þjóðar at kvæða-
greiðslu um endurskoðun stjórnar-
skrár innar. „Kirkjuráð minnir á að hin 
evangelisk lúterska þjóðkirkja er einn 
mikilvægasti grunnþáttur sam félagsins, 
opin, lýðræðisleg almanna hreyf ing 
sem heldur uppi þjónustu og mann-
rækt ar starfi um landið allt, opin ber 
og lög bundin stofn un sem myndar 
ramma um trúar hefð meirihluta þjóð-
arinnar, ein staklinga, fjölskyldna og 
heimila, og heldur utan um mikilvæga 
arfleifð og minningu og menningu 
sam félagsins. Í samfélagi þar sem æ 
fleiri trúarhreyfingar, trúarhættir og 
trúar hugmyndir hasla sér völl og kalla 
til áhrifa felst menningarlegur og 
samfélagslegur styrkur í því að hafa 
opna og rúmgóða þjóðkirkju sem 
stend ur vörð um grundvallargildi á 
traustum stoðum sögu og menningar.

Í vaxandi fjölmenningu hefur 
þjóð kirkjan stuðlað að virðingu og 
skilningi milli trúarbragða og menn-
ing arheima. Þjóðkirkjan er auk þess 
einn mikilvægasti menningarmiðill í 
landinu, og gegnir lykilhlutverki gagn-
vart þeim veiku í samfélaginu og sem 

samstarfsaðili við þau sem vinna að 
réttlæti og friði í heiminum. 

Mikilvægt er að pólitísk og sam-
félagsleg sátt sé um þjóðkirkjuna 
sem og aðrar grundvallarstofnanir 
menningar og samfélags. Kirkjuráð 
hvetur til þess að við væntanlega 
þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrá 
verði þess minnst, og að ný stjórnarskrá 
lýðveldisins Íslands geymi ákvæði um 
hina evangelisk lútersku þjóðkirkju 
eins og verið hefur. Jafnframt því 
verði staða og réttindi annarra trú– 
og lífsskoðunarfélaga tryggð með 
hliðstæðum hætti og gert var í stjórnar-
skrá Noregs en þar segir: „Allir þegnar 
ríkisins skulu njóta frelsis til trúar-
iðkunar. Norska kirkjan, evangelisk-
lútersk kirkja er þjóðkirkja og skal sem 
slík njóta stuðnings ríkisins. Nánar skal 
það ákvarðað með lögum. Öll trú- og 
lífs skoðunarfélög skulu njóta stuðnings 
með ámóta hætti.“ 

 

Að lokum
Góðu systkin, kæru samþjónar og 
samferðarfólk. „Ávallt þakka ég Guði 
mínum fyrir ykkur, hann hefur veitt 
ykkur náð sína í Kristi Jesú … Hann mun 
einnig styrkja ykkur allt til enda og gera 
ykkur óaðfinnanleg á degi Drottins vors 
Jesú Krists.“ 

Í þeirri bæn og þökk, von og vissu 
fel ég samveru okkar hér og vegferðina 
sem framundan er. 

Prestastefna Íslands 2012 er sett. Ljós 
Guðs og andi leiði og blessi okkur öll.
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Nývígðum biskupi Íslands Agnesi M. 
Sigurðardóttur óska ég til hamingju 
með embættið og velfarnaðar í 
vandasömu starfi um leið og ég þakka 
fráfarandi biskupi, Karli Sigurbjörnssyni, 
fyrir hans mikilvæga og dýrmæta 
framlag í þjóðlífi okkar. Persónulega vil 
ég færa honum þakkir fyrir afar gott 
samstarf þann tíma sem ég hef gegnt 
embætti ráðherra kirkjumála.

Íslenskt samfélag gengst nú 
undir miklar þrengingar en jafnframt 
breytingar sem ég tel að eigi eftir að 
verða til góðs. Að sjálfsögðu er það 
undir okkur sjálfum komið hvort svo 
verður. Þannig er það ævinlega. Því 
þjóðfélagið breytist ekki. Því er breytt. 
Það eru alltaf gerendur.

Það hriktir í gömlum bjálkum og 
burðar bitum, hvort sem það eru stjórn-
mála flokkar, verkalýðshreyfing, eða 
rétt ar kerfið. Einnig innan Þjóð kirkjunnar 
spyrja menn nú nýrra spurninga.

Samfélagið er að opnast, verða lýð-
ræðislegra – ekki í einu vetfangi heldur 
í mörgum skrefum og hef ég þá trú 
að við séum að fá forsmekkinn að því 
sem síðar verður, verða vitni að fyrstu 
hræringunum í löngu umbrota-ferli 
umsköpunar.

Nú er það ekki nýtt af nálinni að 
stofnanir og skipulag taki stakka-
skiptum, fjölmiðlun taki breytingum, 
menntun og atvinnuhættir að sama 
skapi. En þær hræringar sem ég er 
þó fyrst og fremst að horfa til eru 
djúptækari; ég er að horfa til tíðar-
andans: Hvernig þjóðfélagið hugsar 
ef þannig má að orði komast. Og 

þá sérstaklega hvort í hræringum 
samtímans megi greina hvernig 
framtíðin kemur til með að sjá samspilið 
milli einstaklings og samfélags.

Mitt mat er það að 21. öldin eigi 
eftir að verða tímabil kröfunnar um 
beint lýðræði og þá jafnframt dvínandi 
mikilvægis fulltrúalýðræðis. Þá tel ég 
að á komandi tíð munum við leggja 
aukna áherslu á almannarétt í stað 
þröngs einkaeignarréttar. Þetta er krafa 
af lýðræðislegri rót; sprottin úr baráttu 
fyrir mannréttindum; um réttinn til 
vatnsins, réttinn til auðlindanna, til 
gæða lands og sjávar og síðast en ekki 
síst, réttinn til að ráða eigin örlögum í 
lýðræðislegu samfélagi. Svo lengi sem 
einstaklingur skaðar ekki aðra skuli 
hann eiga rétt á því að lifa sínu lífi að 
eigin geðþótta, hver sem trú hans er 
eða lífsskoðnun.

Á Íslandi ríkir trúfrelsi. Hitt er þó rétt 
að Þjóðkirkjan hefur ákveðna sérstöðu. 
Ég er ekki í hópi þeirra sem telja það 
slæmt að Þjóðkirkjan hafi sérstöðu. Enda 
er sérstaða Þjóðkirkjunnar stað reynd, 
nánast óháð okkar vilja. Hún er sögulega 
ákvörðuð. En svo lengi sem Þjóðkirkja 
er við lýði hljóta menn að spyrja um 
forsendur sérstöðu hennar og í hverju 
hún felist. Í framhaldinu vilja vakna 
spurningar sem eru ekki trúarlegs eðlis 
heldur eins veraldlegar og verða má: 
Um samfélagslegt umrót og varðveislu 
menningarverðmæta. Ég veit að sumir 
vilja afnema sérstöðu Þjóðkirkjunnar í 
einu vetfangi. Aðrir vilja fara sér hægt, 
þó svo að þeir vilji breytingar. Enn aðrir 
vilja engar breytingar.

Prestastefna Íslands 2012
Ávarp innanríkisráðherra Ögmundar Jónassonar

Ögmundur 
Jónasson
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En breytingar verða. Ég held að 
svo hljóti að vera. Viðfangsefni hins 
andlega og veraldlega valds er að beina 
umræðunni og þar með þróuninni í 
jákvæðan og uppbyggilegan farveg í 
góðri sátt.

Hin miklu umbrot í þjóðfélaginu 
sem við verðum nú vitni að taka ekki 
alltaf á sig geðfelldar myndir, og ekki 
er heldur alltaf sanngirni fyrir að fara. 
Í mannréttindahraðlestinni sem nú 
brunar inn í framtíðina eru ekki allir 
farþegarnir á verðskulduðu farrými. Í 
nafni lýðræðis, frelsis og mannréttinda 
og jafnvel í nafni sanngirni, höfum við 
oft fengið að kynnast fólsku – í verki 
og í og ekki síður í orði. Þetta þekkjum 
við af sögunni og þetta þekkjum við úr 
samtímanum.

Það er rétt sem séra Hjálmar Jónsson, 
dómkirkjuprestur sagði í guðsþjónustu 
á þjóðhátíðardaginn, 17. júní, að illa 
sé komið „þegar aumasta bloggið og 
ljótasta lygin er jafnsett hæstu gildum 
og hugsjónum – og fær jafnmikið svig-
rúm í umræðu dagsins. Þegar hending 
ræður því eftir hverju er tekið og hvað 

vekur umhugsun og umræðu. Þess 
vegna er ennþá ríkari þörfin fyrir 
dómgreind og skynsemi.".

Undir þessi orð vil ég taka.
Á dögum okkar sem nú lifum hafa 

sjaldan komið þau skeið sem eins mikil 
þörf er á því og nú að spyrja um siðferði 
og gildi. Stjórnmálamaður var spurður 
hvort hans flokkur hefði þegið háa 
fjárstyrki á árum áður. Hann kvað svo 
vera en það hefði ekkert rangt verið 
gert; lögin hefðu ekki bannað þetta, 
ekkert hefði verið aðhafst í trássi við lög.

Sagan kennir að mikilvæg gildi fá 
þrifist án laga og án stofnanalegrar 
umgjarðar en jafnframt einnig siðleysi 
í skjóli þess að lagaákvæði skorti. 
Samviska og siðvit verða ávallt að 
móta viðhorf og verk, í því er vandi 
og vegsemd mennskunnar fólginn. 
Kristur barðist við stofnanaveldi sinnar 
samtíðar. Hann skilgreindi sig aldrei í 
ljósi stofnunar, eigna eða veraldlegra 
gæða. Þau gildi sem hann boðaði, 
eru hins vegar grundvöllur siðferðis 
kristinna manna, í fjölbreyttum söfn-
uðum víða um heim.

Prestsvíðgar 
konur og ein 
biskupsvígð. 
(Þegar þetta 
birtist eru 
tvær konur 
biskupsvígðar)
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En kirkjan er stofnun jafnframt 
því sem hún er félagsleg hreyfing og 
sem slík hlýtur hún að spyrja sjálfa sig 
spurninga sem þessarar: Hvers konar 
stofnun vil ég vera? Er stór stofnun 
betri en smá? Er þörf á Þjóðkirkju? Er 
ef til vill hætt við því að með áherslu á 
hið stofnanalega, hið veraldlega, þoki 
boðun fyrir umgjörð?

Í stjórnmálunum hefur þessari 
spurningu um stórt og smátt verið 
svarað af mörgum og á mismunandi 
hátt. En hið viðtekna er að stórir flokkar 
séu betri en smáir, þeir séu líklegri til 
að ná völdum og halda þeim og koma 
stefnumiðum í framkvæmd. Líklegt er 
að einhver segi að hið sama hljóti að 
gilda um kirkjur og kirkjudeildir.

Þegar ég var að feta mig af unglings-
árunum og yfir á fullorðinsárin var 
mikil gróska í pólitíkinni. Sérstaklega á 
vinstri vængnum þar sem hugur minn 
var bundinn. Flokkarnir voru margir og 
lengst til vinstri rúmaði stafrófið þá varla 
alla. Flokkarnir yst til vinstri urðu aldrei 
stórir og náðu aldrei völdum. En færa 

má rök fyrir því að pólitíkin á þessum 
tíma, gróskan í henni, hugsjónaeldarnir 
og sannfæringin hafi leitt til mikilvægra 
breytinga í þjóðfélaginu. Þannig tók 
jafnrétti kynjanna stórstígri breytingu 
til batnaðar á þessum árum, skólarnir 
opnuðust út í samfélagið, til urðu 
svokallaðar öldungadeildir fyrir fólk 
sem misst hafði af tækifæri til mennta 
í uppvextinum. Allt var þetta tilkomið 
vegna kröftugrar grasrótarumræðu.

Hugsunin um margt smátt og 
hin þúsund blómstrandi blóm hefur 
alltaf hrifð mig og almennt er ég 
talsmaður margbreytileika sem getur 
myndað fagurt en jafnframt kraftmikið 
lífsmynstur. Mér hugnast vel sú hugsun 
að margir akrar blómstri hlið við 
hlið. Þetta eru vissulega viðhorf sem 
íslenska Þjóðkirkjan hefur haft í heiðri. 
Á undanförnum misserum þykir mér 
Þjóðkirkjan hafa sýnt svo ekki verður um 
villst að hún þolir gagnrýna umræðu 
um sjálfa sig í samtíðinni og hún er 
reiðubúin að horfa opnum augum til 
framtíðar.

Frá biskupsvígslu 
sr. Kristjáns Vals 
Ingólfssonar
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Nýr biskup sagði hér í Hallgrímskirkju 
í gær að einkenni Þjóðkirkjunnar 
væri að hún stæði öllum opin. Það er 
skilningur sem mér þótti koma fram á 
aðdáunarverðan hátt þegar fráfarandi 
biskup Íslands, Karl Sigurbjörnsson tók 
á móti trúarleiðtoganum Dalai Lama 
með sameiginlegri athöfn í Hallgríms-
kirkju. Og sama afstaða og sami 
skilningur hefur komið fram í starfi 
innan Samráðsvettvangs trúfélaga en 
Þjóðkirkjan og þá ekki síst fráfarandi 
biskup hefur sýnt þessum vettvangi 
mikla ræktarsemi. Fyrir skömmu var mér 
boðið að vera viðstaddur móttöku hjá 
biskupi fyrir fulltrúa allra trúarsöfnuða á 
Íslandi og var ánægjulegt að finna fyrir 
umburðarlyndinu og þeim velvilja sem 
hann sýndi og þar ríkti.

Auðvitað aðhyllast margir engin 
trúarbrögð – hvorki kristin né nokkur 
önnur - telja þau ekki veita svör við 
gátum lífsins. Margir leita í smiðju 
fornra og nýrra heimspekinga, aðrir 
snúa sér til náttúrunnar og enn aðrir 
leita fyrst og fremst innra með sér. 

Sumir jafna samviskunni við guðdóm, 
röddinni sem býr innra með sérhverjum 
manni. Sú rödd getur reynst kröfuhörð. 
Lífsskoðunarfélög á borð við Siðmennt 
starfa í þessum anda sem mér þykir um 
margt virðingarverður.

Mér þótti gott að finna hve vel því 
var tekið af kirkjunnar hálfu þegar 
ég kynnti nýtt lagafrumvarp um lífs-
skoðunarfélög. Því miður var það ekki 
samþykkt í vor en verður vonandi á 
hausti komanda. Frumvarpið lýtur 
að því að jafna stöðu trúfélaga og 
lífsskoðunarfélaga og er í mínum huga 
brýnt mannréttindamál.

En sem áður segir þá er kirkjan 
ekki bara boðað orð. Hún er jafnframt 
stofnun sem veitir fólki atvinnu og 
veraldlegt skjól. Og kirkjurnar - þar sem 
kirkjurækið fólk kemur reglulega saman 
og hinir ókirkjuræknu eru viðstaddir 
skírnir, fermingar, giftingar og fylgja 
ástvinum til hinstu hvílu - eru þegar allt 
kemur til alls, hús sem þarf að hita upp 
og halda við, orgelið þarf að vera til 
staðar og í lagi. Efnið og andinn þurfa 

Frá biskupsvígslu 
sr. Kristjáns Vals 
Ingólfssonar
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að fylgjast að. Þetta skildi bændafólkið 
á Snæfjallaströndinni sem gaf Sigvalda 
Kaldalóns flygil forðum daga svo hann 
gæti þjónað tónlistargyðjunni og 
auðgað þannig menningu sveitunga 
sinna. Þetta gerði efnalítið fólk að 
forgangsverkefni!

Á Prestastefnu í Háskóla Íslands 3. 
maí fyrir rúmu ári hafði ég á orði að 
sem stofnun hefði kirkjan þurft að 
sæta miklum niðurskurði eins og aðrar 
stofnanir í samfélagi okkar. Því miður 
sæi ekki fram úr þeim þrengingum sem 
við væri að glíma en án þess að ég vildi 
gefa nokkur fyrirheit um framhaldið 
vildi ég engu að síður bjóða kirkjunni að 
tilnefna fulltrúa í starfshóp sem skyldi 
gera grein fyrir stöðu mála, hvernig sú 
staða væri til komin og hvaða afleiðingar 
niðurskurðurinn hefði haft. Þar með væri 
ég að bregðast við ákalli biskups sem 
lýst hefði þungum áhyggjum yfir því 
hvernig komið væri, í formlegu erindi til 
mín sem ráðherra kirkjumála.

Frá því er skemmst að segja að þessi 
nefnd var skipuð og skilaði hún álitsgerð 

sem varð til þess að sú óheillaþróun 
sem átt hafði sér stað um árabil var 
stöðvuð og er brýnt á komandi tíð að 
bæta þá skerðingu sóknargjalda sem 
var umfram þá skerðingu sem stofnanir 
almennt höfðu þurft að sæta.

Um þá hugsun sem þjóðkirkju-
hug myndin byggist á, hef ég oft farið 
orðum og þá iðulega vísað til mikil-
vægis kjölfestunnar. Mig langar til að 
rifja upp tvö tilefni þar sem ég hef gert 
þetta að umtalsefni. Í ávarpi sem ég 
flutti í upphafi Kirkjuþings árið 2010 
rifjaði ég upp fyrirlestur sem ég hafði 
hlýtt á um aðskilnað ríkis og kirkju. 
Fyrirlesari hefði sagt að við hlytum að 
stefna að fullum aðskilnaði samkvæmt 
þeirri grundvallarafstöðu að jafnræði 
skyldi ríkja milli allra trúarbragða. 
Og hann hélt vangaveltum sínum 
áfram: Kirkjan ætti að boða kristna 
trú, sagði hann, hún ætti ekki að hafa 
með höndum stjórnsýslulegt hlutverk. 
Það hljóti meira að segja að slæva 
raunverulegt ætlunarverk trúboðenda. 
En þar sem ég sat úti í sal spurði ég 

Tvær af systrum 
sr. Kristjáns 
Vals og ein 
systurdóttir; 
Sigríður, Þóra 
Fríður Björnsdóttir 
og Anna Steinlaug
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innra með sjálfum mér: Er þetta með 
öllu illt, ef niðurstaðan verður sú að gera 
boð andann/bírókratann meðvitaðan 
um ábyrgð sína í fjölmenningarlegu 
um hverfi? Er kirkja sem kappkostar 
að vera umburðarlynd; kirkja sem skil-
greinir það sem hlutverk sitt að veita 
öllum viðhorfum rými, að virða mann-
réttindi allra, líka samkynhneigðra - er 
hún ekki eftirsóknarverðari en ágeng 
kirkja, slitin úr formlegum tengslum við 
þjóðfélagið? 

Á fundi sem Innanríkisráðuneytið 
efndi til í Iðnó 7. mars sl um trúfrelsi 
kom ég inná svipaða slóð á eftirfarandi 
hátt: „Trú og trúarbrögð geta tekið 
á sig óæskilegar myndir. Það er 
verðugt sjónarmið að íhuga hvort 
þjóðkirkja með breiðan trúarskilning, 
með prestum menntuðum á dýptina 
og í anda víðsýni; þjóðkirkja með 
langa sögu og hefð sem hefur sýnt 
að hún getur staðið í fararbroddi um 
menningu og menntir, að ógleymdri 
samhjálpinni - það er vissulega verðugt 
sjónarmið - að íhuga og ræða hvort slík 

kirkja geti verið trygging fyrir því að 
trúarþörf manna finni sér síður farveg í 
öfgakenndum trúflokkum en myndi ella 
gerast, án hennar - án Þjóðkirkjunnar. 
Dæmin sanna nefnilega að slæmar og 
mannfjandsamlegar öfgar fyrirfinnast 
í flóru trúarlífsins – og að þær öfgar 
þrífast best í villtri órækt.“

En hvað er verið að fara með þessu? 
Er verið að biðja kirkjuna um að líta á sig 
sem eins konar samfélagslegan öryggis-
ventil og þá gagnvart hverju og hverjum? 
Ógnar þessi nálgun ef til vill eigin legu 
hlutverki kirkjunnar eins og hún skil-
greinir það sjálf samkvæmt trúnni?

Hinn 3. maí sl. birtist í Fréttablaðinu 
athyglisverð grein eftir guðfræðingana 
og prestana séra Sigrúnu Óskarsdóttur 
og dr. Hjalta Hugason. Þau velta fyrir 
sér hinu pólitíska ákalli sem víða 
heyrist um að kirkjan gerist eins konar 
samfélagslegur öryggisvörður. Og tilefni 
skrifa þeirra voru sjónarmið í þessa 
veru sem forsætisráðherra Bretlands, 
David Cameron, hafði þá nýlega viðrað 
gagnvart Ensku biskupakirkjunni.

Sæmdarhjónin 
frú Margrét 
Bóasdóttir og 
sr. Kristján Valur 
Ingólfsson
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Greinarhöfundar komust m.a. svo að 
orði:

„Það sem Cameron raunverulega 
kallar eftir er að kirkjan finni sig í því 
hlut verki að vera stofnun eða rammi 
utan um það sem kalla má borgaralega 
eða nánast veraldlega trú …“ Og 
greinar höfundar vara við því að kirkja 
sem gangi inn í sitt hlutverk á slíkum 
for sendum verði alltaf framlengdur 
armur ríkisvaldsins. Og orðrétt: „Ákall 
Camerons til kirkjunnar kemur okkur við 
vegna þess að íslenskir stjórnmálamenn 
skil greina oft hlutverk kirkjunnar í sam-
félaginu á sama hátt og hann.“

Grein sína enda guðfræðingarnir 
tveir á ábendingu, sem mér þykir góð 
og síðan á hvatningu inn í framtíðina.

Ábendingin er áminning um að 
kirkjan sé í reynd „hluti af langtímaminni 
samfélags“.

Hvatningin var svo aftur sú að kirkjan 
eigi ekki aðeins að gæta hefðanna 
heldur þurfi að endurskapa þær við 
síbreytilegar aðstæður, meðal annars í 
ljósi fjölhyggjunnar og auðvitað sígilds 
erindis síns um manngildi og lífsvirðingu. 
Í slíkri nálgun felist óhjákvæmilega 
áskorun um árvekni og róttækni.

Mér finnst þetta vera réttmæt sjónar-
mið, umhugsunarverð fyrir kirkjunnar 
fólk og stjórnmálamenn að sama skapi.

Í mínum huga vakna fleiri spurningar 
en ég á svör við þegar trúarbrögð eru 
annars vegar.

Hvað er að trúa? Gæti verið að trúin 
væri í eðli sínu mannleg kennd líkt og 
ótti, reiði, gleði, hrifning? Undan til finn-
ingum verður ekki komist. Og trúar til-
finningin virðist fylgja manninum hvar 
sem hann er. Skyldi það vera tilviljun?

Í einhverjum skilningi hefur flest fólk 
leitað til trúar einhvern tímann. Fæst 
okkar trúa alltaf. Sum okkar þurfa ekkert 
á trú að halda. Sumir eru hálfvolgir. 

Þannig kvað Jón Helgason í kvæði sínu 
Hálfvolgur:

Ef skip mitt í villum um höfin hrekst
og himintunglanna leiðsögn bregzt,
og sjórinn þýtur með þungum niði,
Þín ég leita drottinn.
En þegar hafrænan ljær mér lið
og landið rís yfir hafsins svið,
svo þekkja má hinar þráðu hafnir;
þér ég neita drottinn.

Trú hefur ekki með menntun að gera, ekki 
heldur vísindin, hún er ekki háð gáfum 
eða efnum eða tækifærum. Trúin er eins 
og félagi sem leggur höndina á öxlina á 
manni þegar maður er dapur, fordæmir 
ekki mistök og er örlát á fyrirgefningu.

Kirkjan sem stofnun er vissulega 
mann anna verk enda þótt í trúarlegum 
skilningi kristinna manna eigi hún sér 
upp runa í boð skap Jesú Krists. Kirkjan 
er um gjörð um lífs þjónustu. Hún er 
tæki til að taka á móti þeim okkar sem 
þarfnast að stoðar í hörð um og oft ill-
skiljanlegum heimi.

Ég er hér að fjalla um trúna sem 
mann lega þörf, ekki sem ytri opin-
beraðan sannleika. Og Þjóðkirkjan er 
vett vangurinn, skipulagið – byggingin 
sem hýsir starfið.

Að því leyti sem kirkjan er mannanna 
verk, mun hún breytast einsog tímarnir 
breytast.

Og við lifum nú tímamót í Þjóð kirkj-
unni og samfélaginu. Mót tvennra tíma. 
Kirkjan sýnir að hún lagar sig að breyt-
ing um og læknar sig af sárum í þeirri trú, 
von og kærleika, sem er markmið hennar 
og mælikvarði á hverri tíð.

Ég óska Þjóðkirkjunni, biskupum, 
prestum og djáknum og öðru starfsliði, 
að ógleymdu öllu sóknarfólki hennar, 
farsældar á þeirri björtu braut að vera 
gifturík íslenskri þjóð og landi.
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Nývígðir prestar
Cand. theol. Arndís Hauksdóttir var 
vígð 15. maí 2011, til prestsþjónustu í 
Nord-Innherad prófastsdæmi í Niðarós-
biskupsdæmi, Noregi.

Cand. theol. Brynja V. Þorsteinsdóttir 
var vígð 15. maí 2011, til prests-
þjónustu í Gauldal prófastsdæmi í 
Niðarósbiskupsdæmi, Noregi.

Cand. theol. Sigurvin Jónsson var 
vígður 15. maí 2011, til prestsþjónustu 
sem æsku lýðsprestur í Nesprestakalli í 
Reykja víkurprófastsdæmi vestra. 

Cand. theol. Þráinn Haraldsson var 
vígður 15. maí 2011, til prestsþjónustu í 
Álasundi, Nordre-Sunnnmöre prófasts-
dæmi, Möre-biskupsdæmi í Noregi.

Cand. theol. Ninna Sif Svavarsdóttir 
var vígð 2. október 2011, til 
prestsþjónustu í Selfossprestakalli, 
Suðurprófastsdæmi.

Nývígðir djáknar
Kristný Rós Gústafsdóttir var vígð 
15. maí 2011, til djáknaþjónustu í 
Ólafsvíkur og Ingjaldshólsprestakalli, 
Vesturlandsprófastsdæmi

Þórey Dögg Jónsdóttir var vígð 15. 
maí 2011, til djáknaþjónustu í Fella- og 
Hóla kirkju, Reykjavíkurprófasts dæmi 
eystra.

Ásta Ágústsdóttir var vígð 2. október 
2011, til djákna þjón ustu í Kópa vogs-
kirkju, Reykja víkur prófasts dæmi eystra.

Rut G. Magnúsdóttir var vígð 2. 
október 2011, til djáknaþjónustu Vina-
leiðar í Lágafellsskóla, Mosfells presta-
kalli.

Skipanir í embætti
Séra Kristján Valur Ingólfsson var 
skipaður vígslubiskup í Skálholti 18. 
september 2011.

Séra Óskar Ingi Ingason var 
skipaður sóknar prestur í Ólafsvíkur- og 
Ingjaldshólsprestakalli, Vesturlands-
prófastsdæmi frá 1. júní 2012.

Séra Elína Hrund Kristjánsdóttir 
var skipuð sóknarprestur í Reykhóla-
prestakalli, Vestfjarðaprófasts dæmi frá 
1. júní 2012.

Prófastar
Séra Birgir Ásgeirsson, prestur í Hall-
gríms prestakalli, var skipaður prófastur 
í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra frá 1. 
september 2011.

Séra Davíð Baldursson, sóknarprestur 
í Eskifjarðarprestakalli, var skipaður 
prófastur í Austurlandsprófastsdæmi frá 
1. febrúar 2012.

Lausn frá embætti
Séra Valdimar Hreiðarsson, fékk lausn 
frá embætti sóknar prests í Staðar-
prestakalli, Vestfjarða prófasts dæmi frá 
1. október 2011. Séra Valdimar er fæddur 
26. maí 1950 og lauk embættisprófi í 
guðfræði frá Háskóla Íslands 1979.

Guðrún Edda Gunnarsdóttir fékk 
lausn frá embætti sóknarprests í Þing-
eyrar prestakalli, Vestfjarða prófasts-
dæmi frá 1. október 2011. Séra Guðrún 
Edda er fædd 1. september 1946 og lauk 
embættisprófi í guðfræði frá Háskóla 
Íslands 1990.

Synodusárið
2011-2012
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Séra Ragnheiður Karítas Pétursdóttir, 
fékk lausn frá embætti sóknarprests í Ól-
afs víkur- og Ingjaldshólsprestakalli Vest-
ur lands prófastsdæmi frá 1. apríl 2012.

Séra Hólmgrímur Elís Bragason, fékk 
lausn frá embætti héraðsprests í Austur-
landsprófastsdæmi frá 1. júní 2012. 

Hörður Áskelsson, söngmálastjóri 
þjóð kirkjunnar sagði starfi sínu lausu frá 
1. september 2011.

Andlát

Prestar
Séra Björn Jónsson, fyrr verandi sóknar-
prestur og prófast ur í Garðaprestakalli, 
Borgar fjarðar prófasts dæmi lést 20. 
desember 2011. Hann var fæddur 
7. október 1927. Varð stúdent frá 
Menntaskólanum á Akureyri 1947 
og lauk embættisprófi í guðfræði 
frá Háskóla Íslands 1952. Eftirlifandi 
eiginkona hans er Sjöfn Pálfríður 
Jónsdóttir.

Dr. Jón Ma. Ásgeirsson, prófessor í 

nýjatestamentisfræðum við guðfræði- 
og trúarbragðadeild Háskóla Íslands, 
lést 29. janúar 2012. Hann var fæddur 
10. ágúst 1957. Varð stúdent frá 
Menntaskólanum í Hamrahlíð 1977 
og lauk embættisprófi í guðfræði frá 
Háskóla Íslands 1986. 

Séra Andrés Ólafsson, fyrrverandi 
prófastur á Hólmavík, lést 27. apríl 2012. 
Hann var fæddur 22. ágúst 1921. Varð 
stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri 
1942 og lauk embættisprófi í guðfræði 
frá Háskóla Íslands 1947. Eiginkona hans 
lést 1994.

Niðurlög embætti
Múlaprófastsdæmi lagt niður frá 1. 
desember 2011. Prófastur var séra 
Jóhanna I. Sigmarsdóttir.

Embætti héraðsprests í Þingeyjar-
prófastsdæmi lagt niður frá 1. nóvember 
2011. Prestur var séra Gylfi Jónsson.

Embætti rektors í Skálholtsskóla lagt 
niður frá 1. desember 2011. Rektor var 
séra Kristinn Ólason.

Sr. Gísli 
Gunnarsson, 
dr. Jón Ma. 
Ásgeirsson og 
sr. Hreinn 
Hákonarson
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Aukakirkjuþing 2012 er sett, 47 . 
kirkjuþing 
Verið öll velkomin til þessa samfélags í 
dag.

Til aukakirkjuþings er kallað af sérstæðu 
tilefni. Kirkjuþing 2011 samþykkti nýjar 
starfsreglur um kosningu biskups 
Íslands og vígslubiskupa. Þegar nú 
kemur að framkvæmd þeirra klingja 
viðvörunarbjöllur. Kjörstjórn við kom-
andi biskupskjör lætur í ljós skýrar og 
rökstuddar efasemdir um að þessar 
kosningar geti farið þannig fram að 
gildi þeirra verði ekki dregið í efa. 
Hættumerki séu á lofti, ekki verði unnt 
að ganga til framkvæmdar rafrænna 
kosninga í fullvissu þess að ekkert 
fari úrskeiðis. Hinar nýju starfsreglur 
kirkjuþings hafi ekki að geyma ákvæði 
um það hvernig eigi að framkvæma 
rafrænar kosningar á þann hátt sem 
fullnægjandi geti talist. Kjörstjórnin 
telur ekki unnt að líta framhjá þeirri 
áhættu að með nútíma tækni verði 
unnt að misfara með niðurstöður 
kosninga eða rekja greidd atkvæði með 
einum eða öðrum hætti til kjósenda. 
Þá sé heldur ekki unnt að tryggja með 
fullu öryggi áreiðanleika staðfestingar 
kjósanda á því að hann hafi neytt 
atkvæðisréttar síns á þann veg sem 
grundvallarreglur um leynilegar, 
frjálsar og opinberar kosningar gera 
kröfu um. Loks sé jafnræði kjósenda 
ekki tryggt þar sem gera megi ráð fyrir 
því að hluti þeirra eigi ekki rafrænt 
póstfang og þeirra vegna þurfi að gera 

sérstakar ráðstafanir sem kunni að 
vera íþyngjandi. Ég mun fjalla nánar 
um röksemdir kjörstjórnar við flutning 
þeirrar tillögu um starfsreglubreytingar 
sem liggur fyrir þessu þingi.

Það kann vel að vera að saka megi 
kirkjuþing 2011 um þá vanrækslusynd 
að hafa ekki gefið álitaefnum um 
rafrænar kosningar nægilegan gaum. 
Að hluta til að minnsta kosti verður það 
skýrt með þeirri staðreynd að tvívegis 
hefur kirkjuþing verið kosið rafrænt 
á grundvelli sams konar reglna og nú 
gilda um biskupskjör, 2006 og 2010. Í 
hvorugt skiptið voru brigður bornar á 
framkvæmd þeirra kosninga. Það segir 
hins vegar ekki alla sögu um öryggi og 
áreiðanleika rafrænna kosninga. Þrátt 
fyrir tækniframfarir og tölvubyltingar 
hafa rafrænar kosningar ekki verið 
teknar upp við kjör sveitarstjórna, 
þjóðþinga eða þjóðhöfðingja, hvorki 
hér á landi né í þeim ríkjum sem næst 
okkur standa að stjórnskipunarvenjum, 
að minnsta kosti ekki svo að mér 
sé kunnugt um. Þrátt fyrir ótvírætt 
hagræði slíkra kosninga má ætla að 
efinn um öryggi hafi staðið þeim í vegi. 
Hvað sem um það verður sagt má færa 
gild rök að því að eðlilegt sé að um 
rafrænar kosningar gildi almenn löggjöf 
í því landi þar sem þær á að framkvæma. 
Þannig háttar ekki til á Íslandi. Hafi 
síðasta kirkjuþingi orðið á í messunni 
að þessu leyti er enn tóm til að bæta 
úr áður en til kosninga um biskup 
Íslands verður gengið. Það er hluti 
af lífinu að skjátlast eða gera mistök. 

Aukakirkjuþing 2012
Setningarræða forseta kirkjuþings, Péturs Kr. Hafstein

Pétur Kr. Hafstein
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Það eru hins vegar viðbrögðin við 
mistökum sem skipta máli. Þess vegna 
er aukakirkjuþing nú kvatt saman.

Síðara mál þessa kirkjuþings lýtur 
að því að kjósa nefnd til endurskoða 
starfseglur um biskupskjör. Þótt 
starfsreglurnar séu nýjar af nálinni 
þarf að gefa ýmsum álitaefnum nánari 
gaum, svo sem um tilhögun framboða 
og framkvæmd kosninga. Annað atriði 
má nefna, sem kemur ekki til okkar 
kasta í dag, en það er sú mikilvæga 
og kirkjupólitíska ákvörðun hverjir 
eigi að hafa kosningarétt á vettvangi 
þjóðkirkjunnar. Við setningu kirkjuþings 
2009 setti ég fyrst fram þá skoðun 
að allt þjóðkirkjufólk – en ekki aðeins 
trúnaðarmenn í sóknarnefndum – ætti 
að njóta kosningaréttar til kirkjuþings 
sem fer með æðsta vald í málefnum 
þjóðkirkjunnar. Til þess hníga svo 
veigamikil rök að mínum dómi að sams 
konar tilhögun gildi um biskupskjör - 
eða að minnsta kosti að allir þeir, sem 
með einum eða öðrum hætti koma að 
kirkjulegu starfi, njóti kosningaréttar. 
Þjóðkirkjan er stærsta fjöldahreyfing 
á landinu og það skiptir margfalt 
fleiri en þá, sem nú eru á kjörskrá 
kirkjunnar, miklu máli hverjir véla 
þar um ábyrgð og áhrifamátt. Ég hef 
áréttað þessi sjónarmið á kirkjuþingum 
bæði 2010 og 2011, þar á meðal með 
þessum orðum: „Ef þjóðkirkjan vill 
vera þjóðkirkja í lífrænum tengslum 
við fólkið í landinu verður hún að leita 
til grasrótar sinnar en ekki upphefja 
sjálfa sig sem óumbreytanlega stofnun 
í guðfræðilegum skilningi. Við verðum 
að kalla miklu fleira fólk til ábyrgðar og 
ákvarðanatöku í kirkjunni, meðal annars 
með gerbreytingu á öllu fyrirkomulagi 
kosninga innan kirkjunnar, bæði bisk-
ups kosninga og kosninga til kirkju-
þings.” Ég get ekki sagt að þessi 

málflutningur minn hafi vakið mikla 
athygli eða hlotið góðar undirtektir á 
kirkjulegum vettvangi. Í aðdraganda 
þeirra biskupskosninga, sem nú standa 
fyrir dyrum, hefur þó aðeins örlað á 
þessum sjónarmiðum. Það er vissulega 
fagnaðarefni – og dropinn holar 
steininn.

Virðulega kirkjuþing.
Nú eru átakatímar í þjóðkirkjunni. Fyrir 
dyrum standa margvíslegar breytingar 
á skipulagi og stjórnarframkvæmd, 
meðal annars í frumvarpi að nýjum 
þjóðkirkjulögum sem nú er til umræðu 
og kynningar á vettvangi kirkjunnar. 
Kirkjan er þar að kalla eftir meiri 
sjálfsákvörðunarrétti og samfara því 
að sjálfsögðu meiri ábyrgð, ekki síst 
kirkjuþings. Þjóðkirkjan hefur orðið fyrir 
þeirri ágjöf að traust til hennar hefur 
beðið nokkurn hnekki. Það er brýnasta 
verkefni kirkjunnar um þessar mundir 
að endurheimta traust og trúnað og ná 
til þeirra sem af einhverjum ástæðum 
hafa ekki talið sig lengur eiga samleið 
með þjóðkirkjunni. Þetta gerist ekki í 
einni hendingu og ekki með því einu 
að kjósa nýja biskupa. Hér verður allt 
kirkjunnar fólk að leggjast á eitt, ekki síst 
kirkjuþing, sem verður á hverjum tíma 
að leita allra leiða til að styrkja ásýnd 
og stöðu þjóðkirkjunnar í samfélaginu, 
trúverðugleika hennar og heilindi.

Á þeim umbrotatímum, sem fram-
undan eru, verða allir að leggja sitt af 
mörkum til að efla einingu og samheldni 
kirkjunnar manna. Ég hef sagt það 
fullum fetum að skortur á samstöðu og 
skilningi, á hollustu og umburðarlyndi 
innan kirkjunnar eigi drjúga sök á því 
að traust á þjóðkirkjunni hafi farið 
þverrandi. Ég hef sagt að við ættum 
að verða við áskorun séra Matthíasar 
Jochumssonar og senda „út á sextugt 
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djúp sundurlyndisfjandann!” Sumir hafa 
kosið að túlka þessa hvatningu mína 
sem tilburði til þöggunar, viðleitni til 
að drepa í dróma lífræn skoðanaskipti 
og gagnrýni á það sem betur megi fara 
í kirkjunni. Ég læt mér það í léttu rúmi 
liggja en ekkert er þó fjær sanni.

Mér er ljóst að þær tillögur sem fram 
koma í frumvarpi til nýrra þjóðkirkjulaga 
þess efnis að biskupar og prestar verði 
ekki lengur embættismenn ríkisins 
heldur embættismenn þjóðkirkjunnar 
hafa mætt mikilli andstöðu af hálfu 
mjög margra í hópi hinna vígðu 
þjóna kirkjunnar og valdið óróa og 
ótta um versnandi hag og stöðu. Ég 
ber fulla ábyrgð á því að hafa lagt 
tillögu um þetta fyrir milliþinganefnd 
um þjóðkirkjufrumvarpið og fengið 
nefndina til að fylgja henni fram. Ég 
er að vísu sannfærður um að einmitt 
þetta muni framtíðin bera í skauti sínu 
eftir því sem hinni sjálfstæðu íslensku 
þjóðkirkju vex fiskur um hrygg. Engu 
að síður tel ég nú óhjákvæmilegt að 

horfast í augu við það að deilur um 
slíka breytingu verði að víkja fyrir 
brýnni hagsmunum þjóðkirkjunnar af 
samstöðu og samtakamætti við það 
mikla verkefni að kirkjan nái vopnum 
sínum og endurheimti glatað traust. 
Þörfin fyrir einingu og samhug er 
aldrei brýnni en nú þegar stöðu 
kirkjunnar sem þjóðkirkju í stjórnarskrá 
lýðveldisins hefur verið teflt í tvísýnu. Ég 
hef því í gær lagt fyrir milliþinganefnd 
um þjóðkirkjufrumvarpið og fengið 
einróma samþykki við þá tillögu 
að horfið verði frá þessu ráði við 
tillögugerð um ný þjóðkirkjulög. 
Þess í stað verði allt kapp lagt á að ná 
sem allra víðtækastri samstöðu um 
þjóðkirkjufrumvarpið að öðru leyti og 
fylgja því fram til samþykktar á næsta 
kirkjuþingi í haust og afgreiðslu á 
Alþingi á komandi vetri.

Ég bið þess að farsæld og friður megi 
fylgja störfum og ákvörðunum þessa 
aukakirkjuþings.
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Biskup, forseti og þingmenn!
Kirkjuþing unga fólksins 2011 þakkar 
biskupi, vígslubiskupum og forseta 
kirkju þings fyrir nærveru sína á kirkju-
þing unga fólksins. Það voru mikil væg 
skilaboð til unga fólksins sem sátu 
þingið að vita að yfirstjórn kirkjunnar 
láti sig málefni ungs fólks varða.

Unnar hafa verið þrjár megin 
ályktanir upp úr nefndarálitum sem 
samþykkt voru á kirkjuþinginu, þær eru 
svohljóðandi:
•	 Að þróa eigi starf fyrir ungmenni á 

fram halds skólaaldri, þar sem stað-
reyndin er sú að eftir að grunn-
skólaaldri líkur, fjarlægjast ungmenni 
sem hafa verið í kristilegustarfi til 
lengri tíma kirkjuna, þar sem lítið 
starf er í boði fyrir þennan aldur.

•	 Að niðurskurður ríkisins á sóknar-

gjöldum til íslensku þjóðkirkjunnar 
sé farinn að vega þungt að barna- og 
unglingastarfi sem unnið er í kirkjum 
landsins.

•	 Kirkjuþing unga fólksins fagnar því 
að verið sé að koma á fót nefnd sem 
hefur hagsmuni æskulýðsstarfsins 
að leiðarljósi. Lagt er til að unga 
fólkið fái að minnsta kosti 1/3 þriðja 
þeirra sæta sem eru í æskulýðsnefnd. 
Samanber þingmál nr. 21 á 
kirkjuþingi 2011.
Sem forseti kirkjuþings unga fólksins 

bendi ég á að öll nefndarálit og greina-
gerðir kirkjuþings unga fólksins verða 
aðgengileg þátttakendum kirkjuþings 
2011 og mælist ég til þess að þeir 
fulltrúar sem hér eru kynni sér þá starf 
sem fram fór á þinginu okkar og þá 
frábæru vinnu sem þar var unnin.

Fulltrúar á 
kirkjuþingi unga 
fólksins

Kirkjuþing unga fólksins 2011
Ávarp forseta kirkjuþings unga fólksins,  

Jónínu Sifjar Eyþórsdóttur

Jónína Sif 
Eyþórsdóttir
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Kirkjuþing 2011 er sett, 46. kirkjuþing 
hinnar íslensku þjóðkirkju.

Verið öll hjartanlega velkomin hingað 
í dag, þingheimur og góðir gestir. Við 
heils um sérstaklega nýjum vígslu-
biskupi í Skálholti, séra Kristjáni Val 
Ing ólfs syni. Við bjóðum hann vel-
kom inn á kirkjuþing og væntum 
mikils af samvistum og samvinnu 
við hann á þessum vettvangi og 
endra nær á akri þjóðkirkjunnar. Við 
minntumst forvera hans, séra Sigurðar 
Sigurðarsonar, á aukakirkjuþingi í 
sumar og þökkum sérstaklega framlag 
hins fallna vígslubiskups til málefna 
kirkjuþings. Við biðjum þess í einlægni 
að starfið í Skálholti megi styrkjast og 
dafna til eflingar trúarlífi og þjónustu 
þjóðkirkjunnar í landinu.

Fyrir ári síðan, þegar fyrir dyrum stóð 
að setja á laggirnar rannsóknarnefnd 
um viðbrögð og starfshætti þjóð-
kirkjunnar vegna ásakana á hendur Ólafi 
Skúlasyni biskupi um kynferðisbrot, 
sagði ég við setningu kirkjuþings að 
verkefni kirkjunnar í þessu efni væri 
nákvæmlega meitlað í ljóði Njarðar 
P. Njarðvík, Án þess að líta undan. Þar 
kemur fram að sérhver manneskja 
verði að læra að horfast svo fast í augu 
við sjálfa sig að hún neyðist til að líta 
undan. Og hvað gerist svo? Til þess að 
rísa undir því að vera manneskja og lifa 
af í hörðum heimi er ekki nema einn 
kostur í boði. Hann er sá að horfast að 
nýju í augu við sjálfan sig – án þess að 
líta undan.

Nákvæmlega þetta er þjóðkirkjan að 
gera nú um stundir og þetta verður hún 
að gera af fullri alvöru á næstu vikum, 
mánuðum og árum: Að horfast í augu 
við sjálfa sig án þess að líta undan. Á 
því mun framtíð hennar velta hvort hún 
er fær um að takast á við þann vanda 
sem felst í slíkri sjálfsskoðun um leið og 
hún færir yfirbragð sitt allt, boðun og 
verklag til þeirra hátta sem hæfa betur 
nútíð og framtíð.

Rannsóknarnefnd kirkjuþings skilaði 
ítarlegri skýrslu 10. júní síðastliðinn. 
Aukakirkjuþing var kvatt saman fjórum 
dögum síðar til þess að marka fyrstu 
viðbrögð kirkjunnar við henni og setja 
þau í málefnalegan farveg. Í mínum 
huga kom aldrei annað til greina en 
að kalla þingið saman svo fljótt sem 
verða mátti. Það var annars vegar 
vegna stöðu kirkjuþings sem æðsta 
stjórnvalds kirkjunnar og hins vegar 
vegna þeirrar ríku ábyrgðar sem þingið 
ber á framkvæmd þessa sérstæða 
og mikilvæga máls með því að hafa 
samþykkt einróma starfsreglur um 
rannsóknarnefnd kirkjuþings. Auka-
kirkjuþingið 14. júní gat hins vegar ekki 
og átti ekki að vera annað en fyrsta 
skrefið á langri vegferð til að ná tökum 
á þeim vanda sem við kirkjunni blasir 
í þessum efnum. Um slíkt gat engum 
ábyrgum manni í forystu kirkjunnar 
blandast hugur.

Í ályktun aukakirkjuþingsins var 
harmað að viðbrögð og starfshættir 
þjóðkirkjunnar vegna ásakana um 
kynferðisbrot innan hennar hefðu ekki 
alltaf verið sem skyldi. Kirkjuþing bað 

Kirkjuþing 2011
Setningarræða forseta kirkjuþings, Péturs Kr. Hafstein

Pétur Kr. Hafstein
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í einlægni þá þolendur kynferðisbrota 
fyrirgefningar sem hefðu verið órétti 
beittir í samskiptum við þjóna kirkj-
unnar og lykilstofnanir hennar. Í 
þessum fyrstu viðbrögðum kirkjuþings 
fólst að sjálfsögðu full viðurkenning 
á því að alvarleg mistök hefðu átt 
sér stað af hálfu kirkjunnar manna á 
undangengnum árum. Sú viðurkenning 
hefur síðan verið áréttuð, meðal annars 
af biskupi Íslands.

Aukakirkjuþingið kaus úr sínum 
hópi fimm manna nefnd til að undirbúa 
frekari úrbætur á þessu sviði. Markmiðið 
með starfi nefndarinnar var fyrst og 
fremst að mótaðar yrðu tillögur um 
fyrirmyndarvinnubrögð í öllu því 
er lýtur að forvörnum, fræðslu og 
viðbrögðum við kynferðislegu ofbeldi 
og áreiti á vettvangi kirkjunnar. Því 
markmiði munum við ná undir þeim 
formerkjum að þjóðkirkjan þolir ekki og 
sættir sig ekki við ofbeldi af nokkru tagi, 
hvorki kynferðislegt ofbeldi né annars 
konar yfirgang og svívirðu.

Á þeim skamma tíma sem liðinn 
er frá aukakirkjuþingi hefur þessi 
úrbótanefnd innt af hendi mikið verk 
og vinnur nú að því að leggja frekari 
grundvöll að lagfæringum og umbótum 
eins og fram kemur í áfangaskýrslu 
hennar til kirkjuþings. Það er hins vegar 
ljóst að nefndin þarf lengri tíma til að 
skila þinginu endanlegum tillögum. 
Það koma ekki allir dagar í sama böggli, 
segir máltækið. Það þýðir ekki að 
enn hafi ekkert áunnist, öðru nær. 
Nefndin hefur stofnað til nauðsynlegrar 
samræðu um forvarnir og viðbrögð 
gegn kynferðislegu ofbeldi og leitað 
samráðs og samskipta við fulltrúa 
flestra þeirra samtaka og stofnana 
sem með einhverjum hætti vinna að 
þessum viðkvæmu málum. Þá hefur 
nefndin gengist fyrir samkomulagi 

um sanngirnisbætur við þrjár þeirra 
kvenna sem rannsóknarnefndin tiltekur 
sérstaklega og telur kirkjuna hafa brotið 
gegn með mistökum í málsmeðferð 
þegar þær leituðu viðbragða hennar 
við ásökunum sínum um kynferðisbrot 
fyrir hálfum öðrum áratug. Þjóðkirkjan 
er í forystusveit þeirra sem hér vilja 
taka höndum saman og á vettvangi 
hennar hefur margt og mikið áunnist á 
undanförnum árum, höldum því til haga. 
Það var þannig eitt af fyrstu verkum Karls 
Sigurbjörnssonar í em bætti biskups 
Íslands fyrir þrettán árum að beita sér 
fyrir því að settar yrðu verklagsreglur um 
meðferð kyn ferðisbrota innan íslensku 
þjóð kirkjunnar sem síðan hafa verið að 
þróast og mótast með margvíslegum 
hætti. Fagráð um meðferð kyn ferðis-
brotamála innan kirkjunnar hefur um 
árabil unnið ómetanlegt starf sem 
sannarlega ber að þakka og meta að 
verðleikum.

Umræðan um viðbrögð við kyn-
ferðis brotum innan kirkjunnar hefur 
haldið áfram og á að halda áfram. 
Fyrir þremur vikum var hér hjá okkur 
dr. Marie Fortune, vígður prestur og 
einn virtasti fagaðili og rithöfundur 
á sviði fræðslu- og forvarnarmála í 
Bandaríkjunum um kynferðislegt of-
beldi á kirkjulegum vettvangi. Þjóð-
kirkjan studdi komu hennar hingað 
með margvíslegum hætti og er enginn 
efi á því að leiðsögn hennar muni 
nýtast okkur vel í úrbótastarfinu, bæði 
í guðfræðilegu og siðfræðilegu tilliti. 
Skýrsla rannsóknarnefndar kirkjuþings 
er að sjálfsögðu enn til umfjöllunar á 
þessu þingi og frekari ályktana eftir því 
sem kirkjuþing kýs. Umræða um hana 
og viðbrögð við kynferðislegu ofbeldi 
innan kirkjunnar yfirleitt fer fram í 16. 
máli þingsins þar sem jafnframt verður 
fjallað um störf úrbótanefndarinnar.
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Það er mikilvægt að halda því til haga 
í þessari umræðu allri að það er skýr og 
ótvíræð niðurstaða rannsóknarnefndar 
kirkjuþings að af hálfu yfirstjórnar 
kirkjunnar hafi ekki verið um að ræða 
vísvitandi þöggun eða tilraun til 
þöggunar gagnvart þeim ásökunum um 
kynferðisbrot sem í deiglunni hafa verið. 
Vissulega voru gerð margvísleg mistök í 
stjórnsýslu og mannlegum samskiptum 
eftir að ásakanir um kynferðisbrot 
höfðu verið bornar fram, þar á meðal 
í meðferð erindis Guðrúnar Ebbu 
Ólafsdóttur á árunum 2009 til 2010. 
Þau mistök eru fyllilega viðurkennd 
og mikið harmsefni. En þau fólu ekki 
í sér þöggun eða tilraun til þöggunar 
að mati rannsóknarnefndarinnar. Af 
öllum þeim atriðum sem nefndin tók 
til gagngerrar skoðunar telur hún 
að einungis yfirlýsing aðalfundar 
Prófastafélags Íslands 7. mars 1996 
hafi falið í sér tilraun til þöggunar, að 
hún hafi verið til þess fallin að bæla 
niður eða lægja opinbera umræðu 
um þær ásakanir sem fram höfðu 
komið á hendur þáverandi biskupi. 
Prófastafélagið er samráðsvettvangur 
prófasta sem eru trúnaðarmenn biskups 
Íslands hver í sínu umdæmi en telst ekki 
til yfirstjórnar þjóðkirkjunnar. Þetta 
er ekki sagt hér til að draga úr ábyrgð 
yfirstjórnar kirkjunnar á þeim mistökum 
sem hún sannanlega gerði heldur til að 
fylgja því heilræði Ara fróða að hafa það 
heldur er sannara reynist. Þetta hefur 
ýmsum, þar á meðal Ríkisútvarpinu, 
gengið miður vel að virða í umfjöllun 
um þessi viðkvæmu mál.

Þjóðkirkjan stendur nú á kross-
götum. Hún horfist í augu við sjálfa 
sig án þess að líta undan. Verkefnið er 
knýjandi: Hún á að draga skýrar víglínur 
í baráttunni gegn kynferðislegu ofbeldi. 
Hún á að hafa réttlæti og virðingu fyrir 

mannlegum tilfinningum og vanmætti 
fórnarlamba að leiðarljósi. Hún á að 
undirstrika það rækilega í allri sinni 
framgöngu og boðun að kynferðislegt 
ofbeldi sé synd í kristnum trúarskilningi. 
Hún á að umvefja þá sem til hennar 
leita og telja á sér brotið. Hún á að 
styrkja þá og leiðbeina þeim og leitast 
við að koma málum í réttan farveg 
eftir því sem unnt er. Hún á að veita 
skjól og fylgd, bæði fórnarlömbum og 
ógæfufólki. Allt þetta getur kirkjan gert 
um leið og hún virðir í einu og öllu þá 
grundvallarreglu réttarríkisins að 
sérhver maður skuli saklaus talinn þar 
til sekt hans er sönnuð. Gleymum því 
ekki að aðgát skal höfð í nærveru sálar. 
Kirkjan eða einstakir kirkjunnar menn, 
vígðir þjónar eða leikmenn, mega aldrei 
falla í þá freistni að taka sér dómsvald, 
koma fram sem rannsóknarréttur eða 
úrskurðaraðili og handhafi sannleika 
um sekt eða sýknu þeirra sem eru bornir 
sökum. Þá færi kirkjan sem siðferðilega 
ábyrg stofnun inn á háskalegar brautir. 
Hlutverk kirkjunnar er fyrst og fremst að 
vera til staðar, styðja og styrkja, fræða 
og uppörva, efla von og kærleika og 
vitund um mannlega reisn og réttlæti. 
Aðeins þannig getur hún verðskuldað 
traust og trúnað.

Virðulega kirkjuþing og góðir gestir.
„Vont er þeirra ránglæti, verra þeirra 

réttlæti”, sagði Jón Hreggviðsson í 
Íslandsklukkunni forðum tíð. Ekki verður 
hjá því komist að þessi fleygu orð leiti á 
hugann þegar horft er til þess hvernig 
stjórnlagaráð hefur skilist við tilvist 
þjóðkirkjunnar í tillögum sínum að 
nýrri stjórnarskrá. Þar er hlaupist undan 
þeim vanda að kveða á um hvort hér 
á landi skuli vera þjóðkirkja eða ekki. 
Það ákvörðunarvald er fengið Alþingi 
með orðunum: „Í lögum má kveða á 
um kirkjuskipan ríkisins” – rétt eins og 
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sérstaka heimild þurfi í stjórnarskrá til 
að Alþingi geti gegnt löggjafarhlutverki 
sínu! Hitt er þó sönnu nær að það hlýtur 
að vera einn af grundvallarþáttum 
samfélagsins og því einn þráður í 
stjórnarskrá ef hin evangeliska lúterska 
kirkja á áfram að vera þjóðkirkja á 
Íslandi. Þar að auki er það rangnefni að 
tala nú um „kirkjuskipan ríkisins” þegar 
fyrir liggur að þjóðkirkjan er ekki lengur 
ríkiskirkja heldur sjálfstæð stofnun 
sem ber réttindi og skyldur að lögum. 
Með þessari tillögugerð stjórnlagaráðs 
er því sköpuð óviðundandi óvissa. 
Þetta er raunar ekki eina dæmið um 
ófullnægjandi frágang í hugmyndum 
um nýja stjórnarskrá og nægir þar að 
nefna þær snörpu deilur sem risið hafa 
um stöðu og hlutverk forseta Íslands.

Í núgildandi stjórnarskrá, sem er að 
stofni til frá árinu 1874 og halda verður í 
heiðri þar til ný stjórnarskrá hefur komið 
í hennar stað, er tvennt sem nýtur 
sérstakrar verndar. Annars vegar þurfa 
breytingar á stjórnarskránni almennt 
að ganga í gegnum það nálarauga 
að þær kalla á þingrof og samþykki 
tveggja löggjafarþinga, fyrir og eftir 
almennar alþingiskosningar. Hins vegar 
eru breytingar á kirkjuskipaninni – og 
þar með sú spurning hvort hér skuli 
vera þjóðkirkja eða ekki – háðar því að 
Alþingi taki skýra ákvörðun um afnám 
þjóðkirkju og þjóðin fái að greiða 
atkvæði um þá ákvörðun sérstaklega. 
Það nægir ekki að leggja fram tillögu 
að nýrri stjórnarskrá þar sem engu er 
slegið föstu um þjóðkirkju á Íslandi. Í 
þjóðaratkvæðagreiðslu um slíka tillögu 
að stjórnarskrá væri að sjálfsögðu ekki 
verið að kjósa um þjóðkirkjuna sér-
staklega. Það er hins vegar stjórnar-
skrárvarinn réttur þjóðarinnar sjálfrar að 
ákveða hvort þjóðkirkja skuli vera hér 
í landi eða ekki. Framhjá þessum rétti 

þjóðarinnar verður ekki gengið með 
sjónhverfingum einum saman.

Lýðveldisstjórnarskráin kveður á 
um það að ríkisvaldið skuli styðja og 
vernda þjóðkirkjuna. Þetta er arfur 
frá gamalli tíð og engin þörf er lengur 
á slíku verndarákvæði í stjórnarskrá. 
Hér ríkir trúfrelsi og mikilvægt er 
að ríkisvaldið búi svo um hnútana í 
löggjöf að landsmenn eigi frjálst val og 
öll trúfélög njóti fyllsta réttar. Það er 
útbreiddur misskilningur, bæði meðal 
al mennings og stjórnmálamanna, að 
stuðningur almannavalds við þjóð-
kirkjuna felist öðru fremur í því að 
ríkið standi fjárhagslega straum af 
kirkjunni. Vissulega innheimtir ríkið 
með beinum sköttum sóknargjöld 
sem eru í eðli sínu félagsgjöld og 
renna til safnaða þjóðkirkjunnar eins 
og allra annarra trúfélaga í landinu 
til þess að standa undir margháttaðri 
velferðarþjónustu í nærsamfélaginu. 
Þessi sóknargjöld hafa nú verið skert 
um 20% frá fjárlögum ársins 2008 að 
teknu tilliti til úrsagna úr þjóðkirkjunni 
og stefnir í mikið óefni víðs vegar um 
landið. Hitt er þó nauðsynlegt að hafa 
í huga að fjárstuðningur ríkisins við 
þjóðkirkjuna byggist fyrst og fremst á 
samningum ríkis og kirkju, svonefndu 
kirkjujarðasamkomulagi frá árinu 1997, 
um stórfellda afhendingu kirkjujarða 
og kirkjueigna til ríkisins. Endurgjald 
ríkisins fyrir þessi verðmæti fólst í því 
að laun tiltekins fjölda starfsmanna 
þjóðkirkjunnar skyldu í framtíðinni 
koma úr ríkissjóði. Þetta samkomulag 
hefur verið lögfest og virt, meðal annars 
við þann óhjákvæmilega niðurskurð 
ríkis út gjalda sem efna hags hrunið 
kallaði á og þjóðkirkjan hefur fyrir sitt 
leyti tekið þátt í að axla. Kirkju jarða sam-
komu lagið myndi að sjálfsögðu halda 
fullu gildi sínu þótt sú leið yrði farin að 
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hin evangeliska lúterska kirkja skyldi 
ekki lengur vera þjóðkirkja á Íslandi. Allt 
tal um milljarða sparnað ríkisins við slíka 
ákvörðun er einber blekking.

Við setningu aukakirkjuþings í sumar 
greindi ég frá því að milliþinganefndin 
sem kirkjuþing kaus á síðasta ári til að 
fara yfir þjóðkirkjufrumvarpið myndi 
leggja fyrir þetta kirkjuþing ýmsar 
róttækar breytingar í því skyni að 
auka trúverðugleika þjóðkirkjunnar í 
samfélaginu. Þar má nefna að biskupar 
og prestar verði ekki lengur skilgreindir 
í lögum sem embættismenn ríkisins, 
í kirkju sem ekki er lengur ríkiskirkja, 
heldur embættismenn þjóðkirkjunnar 
sjálfrar, að staða leikmanna í kirkjunni 
verði styrkt og skipan kirkjuráðs breytt, 
kjörtími biskupa verði takmarkaður 
við tólf ár að hámarki og embætti 
vígslubiskupa efld og svo loks að 
kirkjuþing fái fjárstjórnarvald í kirkjunni 
og axli raunverulega ábyrgð á þeim 
vandasömu verkefnum sem slíku valdi 
fylgja. Allt verður þetta til umfjöllunar 
á þessu þingi og margt fleira sem 
til úrbóta stefnir. Hins vegar hefur 
verið horfið að því ráði að leggja til 
við kirkjuþing að milliþinganefndin 
starfi áfram að gerð frumvarps til nýrra 
þjóðkirkjulaga og skili kirkjuþinginu 
endanlegum niðurstöðum sínum á 
næsta ári. Þetta er fyrst og fremst 
gert til að skapa betri frið, meiri 
skilning og öflugri samstöðu um 
þær stjórnkerfisbreytingar innan 
kirkjunnar sem nauðsynlegar eru. 
Þörf á breytingum og endurbótum 
endurspeglast meðal annars í nýlegri 
skýrslu Ríkisendurskoðunar um 
biskupsstofu, sóknir og sjóði kirkjunnar 
sem brýn nauðsyn er á að kirkjuþing 
og kirkjuráð taki til gaumgæfilegrar 
skoðunar. Ég ítreka svo enn og aftur 
að þjóðkirkjan verður í auknum 

mæli að leita til grasrótarinnar, fólks-
ins í safnaðarstarfinu, ef hún vill 
endurheimta traust og trúnað og vera í 
lífrænum tengslum við fólkið í landinu, 
meðal annars með gerbreytingu á 
öllu fyrirkomulagi kosninga innan 
kirkjunnar, bæði biskupskosninga og 
kosninga til kirkjuþings.

Ágæta samkoma.
Fyrir þremur vikum kom út gagn-

merk ævisaga Þórhalls Bjarnarsonar 
biskups, Brautryðjandinn eftir Óskar 
Guðmundsson rithöfund. Þar kemur 
fram að þennan merka og frjálslynda 
forystumann þjóðkirkjunnar, sem 
kom víða við sögu þjóðar og kirkju 
og var biskup yfir Íslandi fyrir 100 
árum, dreymdi stóra og fagra drauma, 
meðal annars um sjálfstæða þjóðkirkju 
andspænis óbreyttri ríkiskirkju sem þá 
var og fríkirkjuhugmyndum sem hingað 
bárust frá Vesturheimi. Hann dreymdi 
jafnvel um aðskilnað ríkis og kirkju sem 
hann taldi þó ekki tímabæran og varð 
svo um síðir afhuga. Hugsjónir Þórhalls 
biskups um sjálfstæða þjóðkirkju hafa 
jafnt og þétt verið að fá á sig skýrari 
mynd í þroska og þróun kirkjunnar. 
Það er þjóðkirkjunni sífelld nauðsyn 
að dreyma stóra og fagra drauma og 
leggja sig alla fram um að leita jafnan 
að endurbótum í verklagi og boðun 
í því skyni að treysta og efla siðgæði 
og trúarlíf í landinu. Um leið og ég 
hvet kirkjuþing til þess að taka af festu 
og framsýni á brýnum álitaefnum í 
starfsumhverfi þjóðkirkjunnar, henni 
sjálfri og þjóðinni allri til heilla og 
blessunar, minni ég á andlátsorð 
Þórhalls biskups hinn 15. desember 
1916 og geri þau að mínum við setningu 
þessa kirkjuþings: „Guð gefi góðu mál-
efni sigur.”
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Biskup Íslands, forseti kirkjuþings, kirkju-
þingsfulltrúar og aðrir gestir.

Það er ánægjulegt að vera hér á 
hátíðlegri stundu í upphafi kirkjuþings. 
Hér mun fara fram mikilvæg umræða 
og vil ég nota þetta tækifæri til að óska 
kirkjuþingi alls góðs í störfum sínum, 
svo og íslensku þjóðkirkjunni.

Í upphafi máls míns langar mig til 
að víkja nokkrum orðum að okkar fyrri 
samskiptum.

Á prestastefnu sem haldin var í 
Háskóla Íslands 3. maí síðstliðinn sagði 
ég eftirfarandi: „Sem stofnun hefur 
kirkjan þurft að sæta miklum niður
skurði eins og aðrar stofnanir í samfélagi 
okkar. Því miður sér enn ekki fram úr 
þeim þrengingum sem við er að stríða. Án 
þess að ég vilji gefa nokkur fyrirheit um 
framhaldið – reyndar er boðaður niður
skurður á komandi ári – þá vil ég engu 
að síður bjóða kirkjunni að tilnefna tvo 
fulltrúa í starfshóp með fulltrúum innan
ríkisráðuneytisins sem meti hvaða áhrif 
niðurskurðurinn hefur haft á starfsemi 
kirkjunnar og hverjar yrðu afleiðingarnar 
ef haldið yrði áfram á þessari braut. Þar 
með er ég að bregðast við ákalli biskups 
sem lýst hefur þungum áhyggjum yfir 
stöðu mála í formlegu erindi til mín sem 
ráðherra kirkjumála.

Ég er meðvitaður um ábyrgð mína 
sem aðili að framkvæmda og fjár veit
ingarvaldi. Mitt hlutverk er meðal annars 
að halda til haga hagsmunum skatt
greiðenda og ríkissjóðs en við sem höfum 
þetta verkefni með höndum þurfum 
jafnframt að vera meðvituð um af
leiðingar gerða okkar.“

Þetta gekk eftir og hóf starfs-
hópurinn vinnu í ágústbyrjun. Til 
að honum yrði unnt að meta áhrif 
niðurskurðar fjárveitinga á starfsemi 
kirkjunnar fól hann starfsmanni sínum 
að reikna út hver þessi niðurskurður 
hefði verið allt frá því hann hófst eftir 
bankahrunið og að bera hann saman 
við þann niðurskurð sem almennt hefði 
verið hjá ríkisaðilum. Þá var jafnframt 
ákveðið að leita eftir því að fá aðgang 
að ársreikningum sókna þjóðkirkjunnar 
til að leggja mat á hvernig þær hefðu 
brugðist við niðurskurðinum og hvaða 
áhrif hann hefði haft á starfsemi þeirra.

Þjóðkirkjan fær fjárveitingar á 
nokkrum fjárlagaliðum. Tveir þeirra 
eru langstærstir, þ.e. til Biskupsstofu 
til greiðslu launa presta, prófasta og 
annarra starfsmanna þjóðkirkjunnar og 
vegna annars rekstrarkostnaðar en sá 
liður byggist á samkomulagi milli ríkis 
og kirkju frá árinu 1997. Hinn liðurinn 
er til reksturs kirkna og starfsemi sókna 
landsins en um hann giltu lög frá 1987 
um sóknargjöld o.fl. Ákvæðum þeirra 
laga um fjárhæð sóknargjalda hefur 
verið breytt árlega frá árinu 2008 með 
lögum um ráðstafanir í ríkifjármálum. 
Aðrir fjárlagaliðir eru kirkjumálasjóður, 
kristnisjóður og jöfnunarsjóður sókna. 
Eftir hrun tók kirkjan á sig skerðingu 
á fjárveitingum til biskupsstofu og 
hefur verið um það gerður árlegur 
viðaukasamningur við fyrrnefndan 
samning frá 1997 þar sem framlögin 
eru lækkuð til samræmis við almennan 
niðurskurð á flestum sviðum ríkisins 
eins og segir í honum. Enginn slíkur 
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samningur var gerður um skerðingu 
sóknargjaldanna. Sú skerðing hefur 
verið ákveðin af fjárveitingavaldinu við 
undirbúning fjárlaga ár hvert.

Við upptöku staðgreiðsluskatts 
árið 1988 urðu sóknargjöld hluti af 
skattinum en höfðu áður verið innheimt 
sérstaklega og skilað til kirkjunnar. Við 
undirbúning lagabreytingarinnar var 
þessi leið valin þar eð hún þótti einföld 
í framkvæmd og talin myndu tryggja til 
frambúðar stöðugleika á umræddum 
tekjustofnum kirkjunnar eins og sagði í 
athugasemdum með lagafrumvarpinu.

Frá því er skemmst að segja að við 
saman burð á skerðingu sókn ar-
gjaldanna og skerðingu á fjár veitingum 
til annarra ríkisaðila kom í ljós verulegur 
munur. Sóknargjöldin höfðu lækkað að 
raungildi, miklu meira en nam almennri 
skerðingu og samdrætti, nokkuð sem 
hafði meiri áhrif en ella vegna fækkunar 
sóknarbarna á sama tíma.

Tölurnar tíunda ég ekki hér en ég 
mun fljótlega gera grein fyrir þessum 
niðurstöðum í ríkisstjórn.Til þess var til 
starfshópsins stofnað að við hefðum 
á okkar vinnsluborði sem bestar 
upplýsingar um stöðu mála. Ég vil að það 
komi fram að sjálfum kom mér á óvart 
hve mikilli skerðingu sóknargjöldin hafa 
sætt umfram almennan niðurskurð 
og hlýtur það að krefjast sérstakrar 
skoðunar af hálfu okkar sem förum með 
fjárveitingarvaldið.

Staða kirkjunnar sem stofnunar er 
nú mjög til umræðu í þjóðfélaginu og 
hefur verið um nokkurt skeið. Spurt 
er hvort viðhalda eigi kirkjunni sem 
þjóðkirkju, hvort hún hafi hlutverki 
að gegna sem stofnun? Er hún rétt 
staðsett í lagaramma og regluverki 
samfélagsins?

Spurninga sem þessara á að spyrja 
gagn vart öllum stofnunum öllum 

stundum. Og ráðherra trúmála þarf 
einnig að spyrja um hlutverk – réttindi 
og skyldur – annarra safnaða og einnig 
lífsskoðunarfélaga. Á að veita lífskoðun-
ar félögum á borð við Siðmennt sömu 
réttindi og trúfélögum?

Ég er á því máli og er sammála Hjalta 
Hugasyni, prófessor við guðfræði- og 
trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands, 
þegar hann færir rök fyrir því að útfærð 
trúfrelsisákvæði séu nauðsynleg til að 
verja mannréttindi fólks sem hefur flust 
hingað búferlum og myndar trúarlega 
minnihlutahópa. Eins þurfi trúfrelsi að 
tryggja stöðu þeirra sem standa vilja 
utan allra trúfélaga og/eða hafna trú.

Í samræmi við þetta talar prófessor-
inn fyrir því að hlutur þeirra sem standa 
utan þjóðkirkjunnar og þeirra sem 
standa utan trúfélaga skuli jafnframt 
vera bættur með því að leggja trúfélög 
og lífsskoðunarfélög að jöfnu. Áður 
hef ég fjallað á þessum vettvangi um 
viðhorf mín til þessara mála og hef ég 
grun um að um sumt sé ég varfærnari 
en margur maðurinn, því ég horfi til 
Þjóðkirkjunnar sem hluta af íslenskum 
menningararfi sem vafasamt sé að 
leggja að jöfnu við önnur trúfélög og 
hreyfingar, einfaldlega vegna hinnar 
sögulegu og menningarlegu víddar, 
sem þjóðkirkjunni tengist.

En mannréttindakjarnanum í máli 
Hjalta Hugasonar er ég sammála og í 
þeim anda ákvað ég að verða við óskum 
Siðmenntar um að tryggja því félagi 
ígildi sóknargjalda og réttindi á borð 
við trúfélög. Þannig skuli Siðmennt veitt 
heimild til embættisverka, sem trúfélög 
og hið opinbera hafa annars með 
höndum. Með þessu er ekki gengið 
á rétt nokkurs manns né nokkurs 
trúarhóps. Því allir njóta trúarsöfnuðir 
þegar þessara sömu réttinda, að 
sjálfsögðu þar með talin Þjóðkirkjan.
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Í mínum huga er það grund vall ar-
atriði að allir hafi rétt til þess að velja 
sér trú, trúarbrögð eða trúleysi. Það er 
einfaldlega í samræmi við kall tímans – 
og auðvitað hefði það átt að vera kall 
allra tíma – að einstaklingar geti valið sér 
vettvang fyrir trú, mannrækt, til vistar-
spurningar og andlega þekkingarleit.

Það er staðreynd sem við þekkjum 
öll, hve gott og sameinandi það er að 
koma saman og láta minna okkur á hina 
andlegu vídd lífsins. En sú vídd verður 
þó aldrei með öllu slitin úr tengslum við 
hið veraldlega vafstur. Þess skulum við 
minnast þegar við sameinumst undir 
sameignlegu þaki. Þakið þarf að vera 
til, í eiginlegri merkingu og í kirkjunni 
starfa einstaklingar – og það á við um 
allar sambærilegar stofnanir – að þar 
starfar fólk sem lifir sinni veraldlegu 
tilveru og þarf að hafa sitt lífsviðurværi.

En hvað Þjóðkirkjuna áhrærir hljót-
um við að spyrja hvort okkur finnist 
einhvers virði að safnast saman undir 
hennar þaki á gleði- og sorgarstundum.

En hver er Þjóðkirkjan? Er hún 

stofnun, hreyfing eða samfélag? Eða er 
þetta allt eitt og hið sama? Ég kann ekki 
svarið. Hef lengi leitað þess. Sennilega 
duga hér engar alhæfingar en sérhver 
maður hefur sína sýn, sína nálgun.

Mig langar til að segja ykkur 
hvað ungur frændi minn sagði í 
minningargrein um móður mína 
í upphafi þessa árs. „… Amma var 
trúuð, sagði hann, „trúði á það góða í 
heiminum. Hún trúði á kærleikann og 
sýndi í verki hvað er að vera góður við 
náungann. Ég minnist þess ekki að hafa 
rætt trúarbrögð við ömmu, en frá blautu 
barnsbeini minnist ég ömmu ræða um 
mikilvægi kærleikans og gildi þess að 
trúa á það góða. Líklega hef ég ekki 
skilið þetta í fyrstu, en nú síðustu ár hef 
ég lært að meta sannleikann í þessum 
orðum.“ Þetta skrifaði systursonur minn 
í minningargrein um ömmu sína en hún 
lést í janúar á þessu ári, á 97. aldursári.

Já, trúuð, en aldrei heyrði ég hana tala 
um trúarbögð. Reyndar held ég að hann 
frændi minn hafi horft framhjá því – eða 
kannski ekki tekið eftir því – að amma 

Fulltrúar á 
kirkjuþingi 2011
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hans kenndi honum bænir því ofar öllu 
trúði hún á mátt bænarinnar. En í þessu 
birtist hennar – og kannski minn líka 
- skilningur á kristinni trú og boðanda 
hennar þegar best lætur; Þjóðkirkju eins 
og ég vil sjá hana, talandi til hjartans, 
nánast án þess að eftir því sé tekið, 
óáreitin en þó afgerandi.

Vinsælasta tilvitnunin í Biblíuna 
mun vera orð Páls postula úr fyrra 
Korinutubréfi, þrettánda kafla, sem 
byrjar eins og allir hér inni vita: „Þótt 
ég talaði tungum manna og engla en 
hefði ekki kærleika …“ og endar eins 
og menn muna „… en nú varir trú, von 
og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er 
kærleikurinn mestur.“

Út af þessum orðum hefur verið 
lagt oftar en nokkur maður veit og það 
eru alltaf þessi þrjú orð: trú, von, og 
kærleikur; Það er einsog þau fari aldrei 
almennilega úr tísku. Það er eiginlega 
ómögulegt að fá af þeim nóg.

En hvernig getur stofnun boðað trú, 
von og kærleika? Getur einhver stofnun 
borið ábyrgð á trú, von og kærleika? Er 
það ríkisstofnun? Undir eftirliti Ríkis-
endurskoðunar?

Eins er hægt að spyrja: Er hægt að 
segja sig frá trú, von og kærleika?

Hvar stendur Þjóðkirkjan, með sína 
þúsund ára sögu? Þjóðkirkjan sem 
stundum boðaði trúna, vonina og kær-
leikann með hörku, nísk á fyrirgefningu, 
íhaldsöm til vansa og skilningslaus á 
tísku og tíðaranda. Í því „skilningsleysi” 
hefur þó legið hennar styrkur í gegnum 
aldirnar. Hún hefur verið kjölfesta í 
lífsins ólgusjó.

Og eins og allt sem máli skiptir, hjá 
okkur, þessari litlu og fámennu þjóð, 
þá varð kirkjan virk og mótandi menn-
ingar stofnun. Kirkjan stóð og stendur 
vörð um tunguna, siðræn gildi og hefðir. 
Er hægt að segja sig úr menningunni? 

Getur einhver sagt mér það?
Kristin kirkja hefur staðist sem 

stofnun lengur en nokkur önnur í 
mannkynssögunni. Þess vegna sætir 
engri furðu að hún hafi staðið af 
sér ýmsar bylgjur undanfarinna ára, 
ágenga hugmyndastrauma, stjórn-
málabreytingar og trúarbrögð annars 
staðar frá komin.

Kannnski vildi kirkjan helst af öllu 
sleppa við að vera þjóðkirkja eða öllu 
heldur ríkiskirkja, sem þarf að sinna 
skrifstofustörfum fyrir samfélagið, 
kannski vill hún fá að vera sjálfstæð 
óháð kristin kirkja. Kirkja án eyðublaða 
og án veraldlegra yfirboðara. Kirkja 
fagnaðarerindis. Kirkja móður minnar, 
kirkja trúar, vonar og kærleika. Og þegar 
allt kemur til alls þá var það samfélagið 
sjálft sem taldi það vera hagsmuni 
heildarinnar að hafa Þjóðkirkju.

Í mínum huga hefur aðskilnaður ríkis 
og kirkju þegar farið fram og ég segi: Í 
stað þess að hrapa að ákvörðunum um 
grundvallarbreytingar skulum við taka 
rækilega umræðu um heildarhagsmuni. 
Þrátt fyrir allt þá er kirkjan – bæði 
bundin en einnig óháð trúarboðskap 
sínum – hornsteinn í okkar samfélagi; 
hún er menningsarstofnun sem geymir 
mikilvæga arfleifð úr sögu og lífi 
íslenskrar þjóðar. Og enn er það svo að 
stærsta þakið sem við sameinumst undir 
á örlagastundum er þak Þjóðkirkjunnar. 

Kirkjuþing mun nú ræða veraldar-
vafstrið, hvernig kirkjan bregst við 
í þeim þrengingum sem íslenskt 
samfélag þarf nú að takast á við 
með þverrandi tekjum. Þarna liggja 
saman leiðir kirkjunnar og ráðuneytis 
kirkjumála. En ekki síður horfum við öll 
til þess þegar kirkjan tekur nú umræðu 
um sitt raunverulega ætlunarverk; 
hvernig hún best rækir skyldur sínar við 
trúna, vonina og kærleikann. 
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Innanríkisráðherra, Ögmundur Jónas-
son, forseti Kirkjuþings, Pétur Kr. 
Hafstein, vígslubiskupar, kirkju þings-
fulltrúar, góðir gestir.

Í Harmljóðunum segir: En þetta vil ég 
hugfesta og þess vegna vona ég: Náð 
Drottins er ekki þrotin, miskunn hans 
ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni, 
mikil er trúfesti þín. (Harm.3.22-23)

Þessi orð eru mér hugstæð nú er við 
göngum til Kirkjuþings.

Það er alltaf freistandi að ímynda sér 
nú sé framtíðin tryggð og allt í föstum 
skorðum. Nei Kirkjan er alltaf að tapa, 
missa fótanna, falla – og rísa upp! 

Því náð Guðs er ný á hverjum morgni! 
Umliðið ár hefur verið sársaukafullt 

og átakamikið í kirkjunni vegna svo-
nefnds biskupsmáls.

Hvernig sem á það er litið þá er mál 
Ólafs Skúlasonar hörmulegt. Sárar og 
erfiðar tilfinningar andspænis ólýsan-
legum fjölskylduharmleik hafa snortið 
þjóðarsálina djúpt. Farið hefur verið 
vand lega gegnum viðbrögð þjóna og 
stofnana kirkjunnar við þeim mál um 
í skýrslu Rannsóknarnefndar kirkju-
þings. Kirkjuþing mun nú ræða álit 
úrbótanefndar um það hvernig brugðist 
er við ábendingum skýrslunnar.

Þegar ég tók við biskupsembætti 
einsetti ég mér að koma á umbótum 
í meðferð kynferðisbrotamála innan 
kirkjunnar. Margt hefur áunnist og ég 
treysti því að þau mál séu nú í þeim 
farvegi að viðbrögð og úrvinnsla og 
eftirfylgd kirkjunnar í þeim efnum verði 
til fyrirmyndar.

Það er kirkjunnar að vera leiðandi afl í 

þeirri siðferðisuppbyggingu sem þjóðin 
þarf svo á að halda. Við berum þar ríkar 
skyldur. Í þeirri siðferðislegu upplausn 
sem mótar samtíðina, þar sem vonleysið 
og úrræðaleysið er svo áberandi, svo 
margir finna sig í skuldaviðjum og 
fátæktargildru, einelti og annað of-
beldi er útbreitt vandamál svo víða, 
þarna hefur kirkjan verk að vinna. 
Siðferði verður ekki stýrt með lögum 
og regluverki, hversu vel sem er vandað 
til. Það þarf meira til! Hin andlegu 
verðmæti og viðmið sem rækta og næra 
virðingu og trúfesti og umhyggju fyrir 
lífinu, og þar brýst vonin fram gegnum 
vonlausar aðstæður. Þarna er hlutverk 
kirkjunnar. Þjóðin þarfnast þess að 
hatur og hefndarhugur víki og að hún 
endurheimti von og framtíðarsýn. Ég 
hvet presta og leikmenn, hvar sem er á 
vettvangi kirkjunnar, að leggja sitt að 
mörkum til þess að svo megi verða.

Alþingi Íslendinga, ríkis stjórn, sveita-
stjórnir og aðrir opin berir aðilar eru 
að glíma við erfið úr lausnarefni til að 
leysa vanda og leggja grundvöll að 
framtíðaruppbyggingu í landinu. Hlut-
verk kirkjunnar er að koma góðu fréttinni 
á framfæri við manneskjuna, hver sem 
hún er, hvaða sporum sem hún er í 
átökum lífsins og hamförum náttúru og 
samfélags, við megum aldrei gleyma lífi 
og líðan einstaklingsins og sýna það í 
verki.

Þegar gaus í Grímsvötnum með 
miklu öskufalli og ósköpum kom lítil 
frétt á vef Morgunblaðsins: „Presturinn 
var sá eini sem mundi eftir okkur!“ Við-
bragðskerfið stóðst aðdáunarlega að 

Kirkjuþing 2011
Ávarp biskups Íslands, Karls Sigurbjörnssonar

Karl 
Sigurbjörnsson
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flestu leyti og ótal margir komu þar að, 
þar á meðal prestarnir. En einn bærinn 
hafði gleymst í sortanum, enginn vitjaði 
um fólkið þar nema presturinn. Þessi 
frétt gladdi mitt gamla hjarta. Eins og 
margar ámóta fréttir fyrr og síðar af 
því þegar presturinn stendur með fólki 
sínu í áföllum og ógn, heldur utanum 
samfélagið, þjóðkirkjupresturinn, sem 
hefur aðgengi að stofnunum, heimilum, 
félagasamtökum með svo sérstökum 
hætti. Af því að hann er hluti þess stóra 
og víða, opna og djúpa samhengis 
sem þjóðkirkjan er og tákn þess stóra 
og hlýja faðms sem er Guð. Ekkert afl 
er eins ummyndandi og læknandi og 
samfélags-skapandi og kirkjan þegar 
umhyggjan og fyrirgefningin ræður 
þar för. Elska og náð þess Guðs sem 
engum gleymir þótt mennirnir gleymi 
og bregðist. Þess vegna er það líka svo 
sárt þegar við bregðumst og gleymum, 
þegar eins og það er oft orðað, „kirkjan 
bregst.“

Boðskapur kristinnar trúar, fagn-
að ar erindið er ekki ráðleggingar og 
leið beiningar heldur frétt um atburð 
sem veldur þáttaskilum: Krossinn og 
upprisan. Fréttin er ætíð ný, góða 
fréttin, fagnaðarerindið, að Guð 
yfirgefur okkur ekki, náð hans er ný á 
hverjum morgni, svo mikil er trúfesti 
hans. Hann yfirgefur okkur jafnvel 
ekki þegar við neglum hann á kross 
og leggjum hann í gröf. Jafnvel ekki 
þegar allar staðreyndir benda til þess 
að hann sé dauður og grafinn, horfinn 
úr heiminum, þá rís hann upp. Og það 
er svo yfirþyrmandi frétt að við henni 
er aðeins svar trúarinnar, vonarinnar og 
kærleikans, með ugg og ótta, en líka 
ólýsanlegri gleði.

Og hvernig komum við þeirri frétt á 
framfæri, sem kirkja? Og hverjar eru þær 
venjur sem við höfum þróað með okkur 

til að viðhalda vitund okkar fyrir því? 
Þær birtast einkum í því að heyra, að 
hlusta og að hlýða. Hvar er unnt að sjá 
kirkjuna sem við þekkjum sem tákn og 
návist þess Guðs sem engum gleymir? Í 
samfélagi sem hlýðir og iðkar orðið í trú, 
von og kærleika. Presturinn sem þjónar 
fólki sínu af trúfesti og umhyggju í bæn 
og boðun er mikilvæg birtingarmynd 
þess. Fólkið sem á vettvangi safnaðarins 
heldur utan um helgidóminn og 
helgiþjónustuna og með tryggð sinni 
við helgar venjur og helgan sið. Mæður 
og feður, ömmur og afar sem kenna 
hinum ungu að elska Guð og biðja. Guði 
sé lof fyrir allt það góða fólk og trúföstu 
þjóna! 

Það hefur verið uppörvandi að 
fylgjast með því á þessu hausti hve 
barna- og æsku lýðsstarf kirkjunnar 
hefur verið með miklum blóma svo 
víða um land. Þetta sá ég á Kirkjuþingi 
ungafólksins hér í gær og á Landsmóti 
æskulýðsfélaganna á Selfossi um 
daginn. Þarna er mikil gróska. Ótal 
margir koma þar að, prestar, djáknar, 
fræðarar, sjálfboðaliðar, með svo 
frábærum hætti. Og hvaðanæva berast 
góðar fréttir af áhuga og stuðningi 
foreldra við barna og æskulýðsstarfið 
og fermingarstörfin. Hér er kirkjan í 
sókn! Þetta er mikið gleði- og þakkar-
efni. Ég hvet sóknarnefndir og presta 
landsins að gæta þess að hlynna vel 
að þessum vaxtarsprotum sem barna 
og æskulýðsstarfið er. Það var aldrei 
mikilvægara en einmitt nú!

Ég leyfi mér að nefna hér tvær 
konur og þakka fyrir óþrjótandi elju og 
áhuga og innblástur þegar kemur að 
fræðsluefni og miðlun, það eru þær Elín 
Elísabet Jóhannsdóttir og Edda Möller, 
sem fagnar einmitt 25 ára starfsafmæli 
í þágu útgáfustarfs þjóðkirkjunnar 
um þessar mundir. Við eigum öll mikla 
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þakkarskuld að gjalda henni, og því 
góða fólki sem hún virkjar með sér til 
góðra verka.

Kærleiksþjónusta kirkjunnar í 
söfnuðunum og hjálparstarf heima og 
heiman verður æ ríkari þáttur í þjónustu 
kirkjunnar. Því góða fólki sem að því 
kemur vil ég þakka. Þjónustan við þau 
sem minna mega sín, og 
talsmannshlutverk í þágu þeirra sem 
rödd þeirra heyrist vart á vettvangi 
dagsins. Efnahagskreppa bitnar fyrst og 
sárast á þeim fátæku. Þegar mat-
vælaverð fer upp úr öllu valdi þá þrengir 
verulega að barnafjölskyldum hér 
heima og fátækum þjóðum heimsins. 
Fyrir liggur að um 40 af hundraði 
heimila á Íslandi er í verulegum greiðslu-
vanda. Starf Hjálparstarfs kirkjunnar að 
innanlands aðstoð hefur vakið heims-
athygli, sem sjá má af verðlaunum 
Evrópu sam takanna, Euro diakonia, því 
til handa, en verðlaunin voru afhent í 
aðalstöðvunum í Brussel á dögunum. 
Þær Ragnheiður Sverris dóttir, djákni, og 
Vilborg Oddsdóttir, félags ráðgjafi, 
veittu verð laun unum við töku. Verð-
launin eru veitt fyrir vel skipulagt og 
árangursríkt hjálparstarf, gott skipulag 
og samstarf við sjálfboðaliða og fyrir að 
hafa brugðist fljótt við áhrifum 
kreppunnar á bágstadda á Íslandi. Þetta 
og þátttaka þjóðkirkjunnar í baráttu-
samtökum gegn fátækt og félagslegri 
einangrun í Evrópu, EAPN, samstarf á 
vettvangi alþjóðlegra kirknastofnana 
um þróun ar hjálp og neyðaraðstoð, og 
starf kristniboðsins sem sannarlega 
gegnir miklu hlutverki að mann úð ar-
málum og þróunarstarfi, allt þetta þarf 
að komast af alvöru á dagskrá 
safnaðanna í landinu og verða hjartans 
mál presta, djákna og safnaðanna.

Kærleiksþjónusta kirkjunnar birtist 
líka þeirri í vímuvarnastefnu kirkjunnar 

sem liggur fyrir kirkjuþingi nú, og varðar 
eitt alvarlegasta samfélagsvandamál 
sem við er að etja í samtímanum. Það 
sem að kirkjunni snýr í þeim efnum 
er viðbrögð hvað varðar starfsfólk 
kirkjunnar, sem og fræðsla og uppeldi 
sem miðar að mótun heilbrigðrar 
menningar og lífsstíls. Svo vil ég minna 
á að stefnumörkun um kristniboð er á 
dagskrá kirkjuþings að þessu sinni, sem 
og stefnumótun í málefnum fatlaðra. 
Þar er lögð áhersla á að fatlaðir eru ekki 
aðeins þiggjendur, heldur veitendur 
í samfélaginu, með sínar náðargáfur 
samfélaginu til blessunar.

Nú eru þrjátíu ár síðan formlegt 
kirkjustarf hófst meðal heyrnarskertra, 
Kirkja heyrnarlausra var stofnuð 
og séra Miyakó Þórðarson, prestur 
heyrnarlausra var vígð til að þjóna þeim 
sem háðir eru táknmáli og fjölskyldum 
þeirra. Við óskum þeim til hamingju á 
tímamótum. Nú hefur íslenskt táknmál 
verið lögleitt á Íslandi og leggur það 
kirkjunni sérstakar skyldur á herðar.

Ég vil geta þess að á prestastefnu, 
sem haldin verður í júnímánuði að þessu 
sinni, munu málefni þjónandi kirkju 
verða á dagskrá. Indverski presturinn 
og mannréttindafrömuðurinn Father 
Martin mun koma og verða aðal ræðu-
maður. Hjálparstarf kirkjunnar hefur 
um árabil stutt mannréttindastarf 
samtakanna, Social Action Movement í 
Tamil Nadu, sem hann setti á laggirnar 
fyrir aldarfjórðungi og hefur stýrt allt 
til þessa. Samtökin hafa m.a. beitt sér 
fyrir stofnun verkalýðsfélaga meðal 
hinna snauðustu og réttlausustu allra 
öreiga. Eins hafa samtökin leyst fjölda 
ánauðugra barna úr skuldaánauð, 
meðal annars fyrir dyggan stuðning 
íslensks almennings að tilstuðlan 
Hjálparstarfs kirkjunnar.

Þegar leitast er við að skilgreina 
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þjóðkirkjuna, eðli hennar og þróun og 
horft til framtíðar hennar þá skulum við 
hafa þetta allt í minni. Þjónandi kirkja 
heima og í alþjóðlegu samhengi.

Kirkjuráði hefur verið mikill vandi á 
höndum að mæta stórfelldum tekjumissi 
þjóð kirkjunnar, sjóða kirkjunnar og 
sókna landsins. Höfum við þurft að velta 
við hverjum steini. Ég vil þakka innan ríkis-
ráð herra, Ögmundi Jónassyni, skilning 
hans á þessum málum. Nefnd sem hann 
skipaði í vor vinnur nú að því að meta 
áhrif tekjuskerðingarinnar á þjónustu 
sóknanna. Samkvæmt upplýsingum 
ráð herra þá hafa sóknargjöld lækkað 
um 20% frá fjárlögum ársins 2008 að 
teknu tilliti til úrsagna úr þjóðkirkjunni. 
Á sama tíma hafa greiðslur til stofnana 
innan ríkisráðuneytisins hækkað vegna 
verð lagsbóta um 5%. Þetta er um-
hugsun ar vert. Við höfum verið í góðri 
trú í samskiptum við ríkið um að mæta 
áföllum þjóðarbúsins og tekið undir 
þau sjónarmið að þjóðkirkjunni væri 
ekki vandara um en öðrum að taka á sig 
skerðingar. Hér kemur í ljós að söfnuðir 

og sameiginlegir sjóðir þjóðkirkjunnar 
og önnur trúfélög hafa þurft að axla 
þyngri byrðar en aðrir.

Kirkjuráð taldi mikilvægt að fá úttekt 
á stjórnsýslu og starfsemi Biskupsstofu 
og sjóða kirkjunnar. Skýrsla þar að 
lútandi liggur hér fyrir á kirkjuþingi. 
Þar eru margvíslegar ábendingar sem 
snúast um verkaskiptingar hjá yfirstjórn 
og skipulag fjármála og þjónustu. Flest 
af því sem þarna er bent á hefur verið 
til umfjöllunar á kirkjulegum vettvangi 
fyrr og síðar, svo sem í starfi nefndar 
um nýtt þjóðkirkjulagafrumvarp og 
þarfnast nánari skoðunar og víðtækrar 
samstöðu. Það er kirkjuþings að 
ákvarða um það hvernig málum verði 
fyrirkomið, kirkjuþings og svo auðvitað 
alþingis. Augljóslega bíður mikið verk til 
að ná samstöðu um grundvallaratriði í 
þessum efnum.

Einnig var gerð umfangsmikil endur-
skoðun á rekstri Skálholts. Því miður 
reyndist nauðsynlegt að endurmeta 
frá grunni allar fjárhagsforsendur, 
starfsemi og rekstur. Nýr vígslubiskup, 

Guðjón 
Arngrímsson 
greinir frá 
hugmyndum um 
tilgátukirkju í 
Skálholti
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sr. Kristján Valur Ingólfsson, mun ásamt 
biskupsritara, Þorvaldi Karli Helgasyni, 
leiða enduruppbyggingu starfseminnar.

Rekstur og starfsemi Tónskóla þjóð-
kirkjunnar er líka til gagngerrar endur-
skoðunar. Unnið er að því að finna leiðir 
til að auka samstarf allra þeirra aðila 
sem koma að kirkjusöng- og tón list-
ar málum með það í huga að nýta fjár-
muni sem best jafnframt því sem við 
gætum þess mikilvæga þáttar í starfi 
safnaðanna um land allt sem tónlistin er 
og sú mikla menningargróska sem grær 
í skjóli hennar.

Fjölskylduþjónusta kirkjunnar, sem 
verður tuttugu ára í janúar n.k., hefur 
einnig verið endur skipulögð miðað við 
gjörbreyttar forsendur og hefur nú 
fengið aðstöðu hér í húsnæði Grensás-
kirkju. Verður hún þar í nábýli við 
Hjálparstarfið og stefnt er að því að efla 
enn hið góða samstarf sem þar hefur 
verið í þróun. Við höfum þurft að skerða 
þjón ustu Fjöl skyldu þjón ust unnar, samt 
hefur mikilvægi hennar aldrei verið 
meir en einmitt nú, þegar fjöl skyldur 
landsins eiga svo margar í vök að verjast 
og þessi grunneining sam félagsins er 
að takast á við áföll og erfið leika. Svo 
má ekki gleyma mikil vægi Fjölskyldu-
þjónustunnar fyrir hand leiðslu presta 
og djákna sem ég legg mikla áherslu á 
að sé ætíð í boði og stór hluti vígðra 
þjóna nýtir sér.

Því miður höfum við einnig þurft að 
leggja niður prestsembætti og draga 
saman starfsemi. Því miður hafa sóknir 
þurft að segja upp starfsfólki, djáknum, 
æskulýðsfulltrúum og organistum. 
Þetta er sársaukafullt, því fylgir sorg 
og missir. Við verðum öll að takast með 
ábyrgð á við gjörbreyttar forsendur. Og 
leita sóknarfæra til að geta sótt fram 
með auknum styrk og þrótti. Við ætlum 
að vera enn sem fyrr biðjandi, boðandi 

og þjónandi þjóðkirkja á Íslandi sem eys 
af lindum hins dýrmæta arfs trúar og 
menningar sem okkur hefur verið falinn. 
Við treystum á stjórnvöld og almenning 
að styðja þjóðkirkjuna í því!

Þegar Kirkjuþing leggur á ráðin um 
það hvernig takmörkuðum fjármunum 
okkar verði best varið, þá verðum við að 
horfast í augu við hvernig við auðsýnum 
trúfesti í þessu þjóðfélagi sem við erum 
send til að þjóna, hvernig við erum trú 
í þeim iðuköstum umbreytinganna 
sem yfir ganga, trú í því smáa, trú yfir 
því litla. Það er ekki auðvelt. Því það 
að halda trú er ekki hið sama og að 
breytast ekki. Að vera staðfastur er 
ekki það sama og vera staðnaður. Lífið 
er breytingum undirorpið, allt er að 
breytast, nema Guð og miskunn hans 
sem er ný á hverjum morgni.

Fyrir nær 39 árum vígðist ég til 
prestsþjónustu og játaðist ævi-
tryggðum kirkju Krists og erindi 
hennar fyrir altari Dómkirkjunnar. Nú 
er þjónustutími minn senn á enda, en 
skipunartími minn í embætti biskups 
Íslands rennur út í lok næsta árs, eftir 15 
ára þjónustu. Tel ég rétt að nýr biskup 
taki við næsta sumar. Því er þetta 
síðasta kirkjuþing sem ég mun sitja. 

Ég mun kveðja embætti mitt með 
þakk læti í huga fyrir það góða fólk sem 
með mér hefur fetað veginn og á vegi 
mínum hefur orðið á vettvangi kirkju og 
sam félags. Ég hef notið mikillar gæfu í 
starfi og þjónustu á samleið með slíku 
fólki. Ég bið því öllu blessunar. Forseta 
kirkju þings þakka ég ómetanlegan 
stuðning og hollráð og óska honum, 
kirkju þingi og starfsliði þess heilla og 
vel farn aðar í vandasömum störfum sem 
bíða.

Náð Guðs er ekki þrotin, miskunn 
hans ekki á enda, hún er ný á hverjum 
morgni. Mikil er trúfesti hans.
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Virðulega kirkjuþing.
Þá erum við komin að leiðarlokum 
í þessari lotu sem hefur í senn verið 
krefjandi og gefandi. Sú hugsun 
verður æ áleitnari að kirkjuþing þurfi 
að koma saman oftar en einu sinni 
á ári til þess að geta í raun gegnt því 
mikilsverða hlutverki að fara með 
æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar. 
Aukakirkjuþing voru kvött saman í 
ár og í fyrra en þar á undan var það 
nánast óþekkt. Þessi auka kirkjuþing 
voru haldin vegna sérstakra aðstæðna, 
annars vegar vegna niður skurðar kröfu 
ríkisins og erfiðrar fjárhagsstöðu þjóð-
kirkjunnar og hins vegar vegna skýrslu 
rann sókn ar nefndar kirkju þings um við-
brögð og starfs hætti kirkjunnar vegna 
ásakana um kyn ferðisbrot. Með frum-
varpi til nýrra þjóð kirkjulaga, sem 
væntan lega fær brautar gengi á næsta 
ári, sækist kirkju þing eftir enn meiri 
ábyrgð og ákvörð unar valdi, þar á meðal 
raun verulegu fjár stjórnarvaldi innan 
kirkjunnar. Náist þetta fram er enginn 
efi á því að kirkjuþing þurfi að koma 
saman að minnsta kosti tvisvar á ári. Hér 
skiptir líka máli að forysta kirkjuþings í 
stefnumarkandi málum kirkjunnar á svo 
mörgum öðrum sviðum en fjármálum 
kallar á meiri samfellu og stöðugleika í 
störfum og ákvörðunartöku þingsins. 
Vikutími að hausti nægir ekki lengur til 
þess að kjörnir fulltrúar á kirkjuþingi nái 
að koma sjónarmiðum og stefnumótun 
í viðunandi farveg til þess að kirkjuþing 
geti haft þau áhrif sem því eru 
nauðsynleg til þess að veita raunhæfa 
forystu. Að þessu þarf að gefa gaum á 

næstu misserum vegna þess að í umróti 
samtímans aukast kröfur til kirkjunnar 
og hún verður að gera allt sem í hennar 
valdi stendur til að reynast vandanum 
vaxin.

Eftir aukakirkjuþingið í sumar um 
einhuga fyrstu viðbrögð við skýrslu 
rannsóknarnefndar kirkjuþings var 
ómaklega að því vegið. Sumir sögðu 
að kosning úrbótanefndarinnar hefði 
verið til þess eins fallin að kæfa málið 
og svæfa þótt öllum hugsandi mönnum 
hefði átt að vera ljóst að hér var aðeins 
verið að stíga fyrsta skrefið. Öðrum 
sýndist, með orðum Páls postula til 
Korintu manna, að nú væri „hagkvæm 
tíð”, nú væri „hjálpræðisdagur” fyrir alla 
forystu þjóðkirkjunnar, hvern ein asta 
kirkju þingsfulltrúa, forseta kirkjuþings, 
kirkjuráð og biskup Íslands, að stíga 
til hliðar og viðurkenna að henni hefði 
mistekist að stýra skipinu heilu út 
úr brotsjónum – og var þó rétt verið 
að láta úr höfn! Í forystugrein Frétta-
blaðsins skömmu eftir aukaþingið var 
sagt að margir hafi bundið vonir við 
kirkjuþingið og viðbrögð þess hljóti 
því að vera mikil vonbrigði öllum þeim 
sem vilji vera þátttakendur í samfélagi 
kirkjunnar og vilji treysta fulltrúum 
hennar. Hér er á ferðinni mikil dómharka 
án allrar ábyrgðar, án sanngirni og án 
sannleiksleitar. Öll þessi viðbrögð bera 
vott um vanstillingu og veikburða 
kristilegt þolgæði og eru í raun og 
veru í algjörri mótsögn við málefnalegt 
framlag ykkar kirkjuþingsfulltrúa, 
bæði á aukaþinginu og á þessu þingi. 
Um það verður ekki lengur deilt að 

Kirkjuþing 2011
Þingslitaræða forseta kirkjuþings, Péturs Kr. Hafstein

Pétur Kr. Hafstein
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þjóðkirkjan er í forystu þeirra sem vilja 
taka höndum saman um fyrir myndar-
vinnubrögð vegna ásakana um ofbeldi 
og misnotkun á kirkjulegum vettvangi. 
Það hefur ljóslega sýnt sig í störfum 
þessa kirkjuþings og það mun koma enn 
betur í ljós í þeim viðamiklu verkefnum 
á þessu sviði sem framundan eru.

Fyrir þetta kirkjuþing voru lögð 36 
mál. Tíu þeirra voru þingmannamál, 
kirkjuráð flutti 15 mál, biskup Íslands 
átta mál, forsætisnefnd eitt mál og 
innanríkisráðherra eitt mál. Auk þess var 
sú nýlunda á þessu kirkjuþingi að undir 
sérstöku málanúmeri voru lagðar fram 
til umræðu skýrslur þjóðmálanefndar 
og hins svonefnda framtíðarhóps 
kirkjuþings. Verkaskiptingu nefnda var 
þannig háttað að allsherjarnefnd fékk 
12 mál til meðferðar, fjárhagsnefnd 
tíu mál og löggjafarnefnd 13 mál. 
Kirkjuþing hefur afgreitt þessi mál 
með níu starfsreglum, 21 þingsályktun, 
einu frumvarpi til laga um breytingu 
á þjóðkirkjulögum auk breytingar á 
stofnskrá fyrir Stofnun dr. Sigurbjörns 

Einarssonar og stað festingar á reglum 
um Þingvalla kirkju. Í fyrsta skipti í 
sögunni voru allir formenn og vara-
formenn nefndanna konur og þær hafa 
allar skilað verki sínu vel og örugglega 
þannig að mikill sómi er að. Fyrir það 
skulu þær hafa heila þökk okkar hinna.

Flest eru þessi mál þýðingarmikil í 
starfi og stefnumörkun þjóðkirkjunnar. 
Þau eru öll borin fram af góðum huga 
og vilja til umbóta. Sum þeirra lúta að 
hinni veraldlegu ásýnd sem á hverjum 
tíma verður að svara kalli samtíma síns 
og þeim veruleika sem við lifum í. Önnur 
vísa fram á veg til þátttöku kirkjunnar 
í samfélaginu og þeirrar trúarlegu og 
siðferðilegu forystu sem kirkjunni ber 
að veita til að geta risið undir því heiti í 
vitund almennings að vera þjóðkirkja, 
kirkja sem er öllum opin og alltaf til 
reiðu og til þess búin að þjóna og líkna, 
boða fagnaðarerindi Krists bæði í orði 
og ekki síður í verki, smáu verki og stóru. 
Þannig kirkja hlýtur að eiga brýnt erindi 
við samtíma sinn og þar liggur ábyrgð 
kirkjuþings að treysta þær undirstöður.

Kirkjuráð, forseti 
kirkjuþings 
og biskupar í 
nóvember 2011



43

Í upphafi þessa kirkjuþings greindi 
biskup Íslands frá því að hann myndi 
láta af embætti á sumri komanda. Og 
nú í lok þingsins hefur komið fram 
sams konar yfirlýsing frá vígslubiskupi 
á Hólum. Þetta eru mikil straumhvörf 
í kirkjunni og það er sannarlega mikil 
eftirsjá að þessum tveimur öðlingum 
þótt þeir muni engan veginn hverfa 
úr vitund og veruleika kirkjunnar. Það 
er ekki aðeins von mín heldur miklu 
fremur vissa að þeir muni áfram verða 
öflugir leiðtogar trúarinnar og vegvísar 
kirkju og kristni hér á landi um langa 
hríð. Þótt ég vilji ekki líta svo á að upp 
sé runnin kveðjustund hlýt ég engu að 
síður að færa þeim báðum einlægar 
þakkir kirkjuþings fyrir mikið eljuverk og 
framúrskarandi störf í þágu þingsins um 
árabil og ekki síður gjöfula samveru og 
samvistir í önnum og erli margra þinga. 
Við óskum þeim báðum og fjölskyldum 
þeirra gæfu og Guðs blessunar um 
ókomna tíð.

Ég vil að lokum færa kirkjuþingi 
innilegustu þakkir fyrir góðar sam-
verustundir og samvinnu, málefnalegar 
umræður, ótrúlega elju og vönduð 
vinnubrögð. Ég þakka einnig og 
ekki síður starfsfólki þingsins fyrir 
frábærlega vel unnin störf, bæði hér 
á þinginu og í aðdraganda þess. Ég 
þakka húsráðendum hér, sóknarpresti 

og starfsfólki Grensáskirkju hlýju og 
velvild í garð kirkjuþings fyrr og síðar. 
Í þessari kirkjulegu mannlífsmiðstöð 
sem hér stendur er Fjölskylduþjónusta 
og Hjálparstarf kirkjunnar einnig til 
húsa. Öllu því góða fólki sem þar starfar 
færi ég fyrir hönd kirkjuþings bæði 
þakkir fyrir ómetanleg störf og elju og 
fyrirbænir um styrk í því mannræktar- 
og hjálparstarfi sem yfir stendur 
í hringiðu efnahagsþrenginga og 
upplausnar og erfiðleika alltof margra 
heimila í landinu.

Við hófum þetta kirkjuþing með því 
að hlýða á unaðslega tónlist. Þar var 
meðal annars sunginn sálmurinn Mikli 
drottinn, dýrð sé þér eftir séra Kristján 
Val Ingólfsson vígslubiskup í Skálholti. 
Það fer vel á því að enda þetta þing 
með öðrum texta víglubiskupsins um 
þann frið sem ég vona að fylgi öllum 
kirkjuþingsmönnum og starfsfólki 
þingsins heim á leið og á leiðarenda:

Þér friður af jörðu fylgi nú
og friðurinn himni frá.
Og lækjanna friður sé með þér
og friður um höfin blá.
Djúp kyrrð komi yfir þig.
Guðs frið gefi Drottinn þér.

Kirkjuþingi 2011 er slitið.
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Aukakirkjuþing 2012 er sett, 47. 
kirkjuþing.

Verið öll velkomin til þessa samfélags 
í dag.

Til aukakirkjuþings er kallað af sér-
stæðu tilefni. Kirkjuþing 2011 samþykkti 
nýjar starfsreglur um kosningu biskups 
Íslands og vígslu biskupa. Þegar nú 
kemur að framkvæmd þeirra klingja 
við vörunarbjöllur. Kjörstjórn við kom-
andi biskupskjör lætur í ljós skýrar og 
rökstuddar efasemdir um að þessar 
kosningar geti farið þannig fram að 
gildi þeirra verði ekki dregið í efa. 
Hættumerki séu á lofti, ekki verði unnt 
að ganga til framkvæmdar rafrænna 
kosninga í fullvissu þess að ekkert 
fari úrskeiðis. Hinar nýju starfsreglur 
kirkjuþings hafi ekki að geyma ákvæði 
um það hvernig eigi að framkvæma 
rafrænar kosningar á þann hátt sem 
fullnægjandi geti talist. Kjörstjórnin 
telur ekki unnt að líta framhjá þeirri 
áhættu að með nútíma tækni verði 
unnt að misfara með niðurstöður 
kosninga eða rekja greidd atkvæði með 
einum eða öðrum hætti til kjósenda. 
Þá sé heldur ekki unnt að tryggja með 
fullu öryggi áreiðanleika staðfestingar 
kjósanda á því að hann hafi neytt 
atkvæðisréttar síns á þann veg sem 
grund vallarreglur um leynilegar, frjálsar 
og opinberar kosningar gera kröfu 
um. Loks sé jafnræði kjósenda ekki 
tryggt þar sem gera megi ráð fyrir því 
að hluti þeirra eigi ekki rafrænt póst-
fang og þeirra vegna þurfi að gera 
sérstakar ráðstafanir sem kunni að 
vera íþyngjandi. Ég mun fjalla nánar 

um röksemdir kjörstjórnar við flutning 
þeirrar tillögu um starfsreglubreytingar 
sem liggur fyrir þessu þingi.

Það kann vel að vera að saka megi 
kirkjuþing 2011 um þá vanrækslusynd 
að hafa ekki gefið álitaefnum um 
rafrænar kosningar nægilegan gaum. 
Að hluta til að minnsta kosti verður það 
skýrt með þeirri staðreynd að tvívegis 
hefur kirkjuþing verið kosið rafrænt 
á grundvelli sams konar reglna og nú 
gilda um biskupskjör, 2006 og 2010. Í 
hvorugt skiptið voru brigður bornar á 
framkvæmd þeirra kosninga. Það segir 
hins vegar ekki alla sögu um öryggi og 
áreiðanleika rafrænna kosninga. Þrátt 
fyrir tækniframfarir og tölvubyltingar 
hafa rafrænar kosningar ekki verið 
teknar upp við kjör sveitarstjórna, 
þjóðþinga eða þjóðhöfðingja, hvorki 
hér á landi né í þeim ríkjum sem næst 
okkur standa að stjórnskipunarvenjum, 
að minnsta kosti ekki svo að mér 
sé kunnugt um. Þrátt fyrir ótvírætt 
hagræði slíkra kosninga má ætla að 
efinn um öryggi hafi staðið þeim í vegi. 
Hvað sem um það verður sagt má færa 
gild rök að því að eðlilegt sé að um 
rafrænar kosningar gildi almenn löggjöf 
í því landi þar sem þær á að framkvæma. 
Þannig háttar ekki til á Íslandi. Hafi 
síðasta kirkjuþingi orðið á í messunni 
að þessu leyti er enn tóm til að bæta 
úr áður en til kosninga um biskup 
Íslands verður gengið. Það er hluti 
af lífinu að skjátlast eða gera mistök. 
Það eru hins vegar viðbrögðin við 
mistökum sem skipta máli. Þess vegna 
er aukakirkjuþing nú kvatt saman.

Aukakirkjuþing 2012
Setningarræða forseta kirkjuþings, Péturs Kr. Hafstein

Pétur Kr. Hafstein
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Síðara mál þessa kirkjuþings lýtur 
að því að kjósa nefnd til endurskoða 
starfsreglur um biskupskjör. Þótt starfs-
reglurnar séu nýjar af nálinni þarf að 
gefa ýmsum álitaefnum nánari gaum, 
svo sem um tilhögun framboða og 
framkvæmd kosninga. Annað atriði 
má nefna, sem kemur ekki til okkar 
kasta í dag, en það er sú mikilvæga 
og kirkjupólitíska ákvörðun hverjir 
eigi að hafa kosningarétt á vettvangi 
þjóðkirkjunnar. Við setningu kirkjuþings 
2009 setti ég fyrst fram þá skoðun 
að allt þjóðkirkjufólk – en ekki aðeins 
trúnaðarmenn í sóknarnefndum – ætti 
að njóta kosningaréttar til kirkjuþings 
sem fer með æðsta vald í málefnum 
þjóðkirkjunnar. Til þess hníga svo 
veigamikil rök að mínum dómi að sams 
konar tilhögun gildi um biskupskjör – 
eða að minnsta kosti að allir þeir, sem 
með einum eða öðrum hætti koma að 
kirkjulegu starfi, njóti kosningaréttar. 
Þjóðkirkjan er stærsta fjöldahreyfing 
á landinu og það skiptir margfalt 
fleiri en þá, sem nú eru á kjörskrá 
kirkjunnar, miklu máli hverjir véla 
þar um ábyrgð og áhrifamátt. Ég hef 
áréttað þessi sjónarmið á kirkjuþingum 
bæði 2010 og 2011, þar á meðal með 
þessum orðum: „Ef þjóðkirkjan vill 
vera þjóðkirkja í lífrænum tengslum 
við fólkið í landinu verður hún að leita 
til grasrótar sinnar en ekki upphefja 
sjálfa sig sem óumbreytanlega stofnun 
í guðfræðilegum skilningi. Við verðum 
að kalla miklu fleira fólk til ábyrgðar og 
ákvarðana töku í kirkjunni, meðal annars 
með ger breytingu á öllu fyrirkomulagi 
kosninga innan kirkjunnar, bæði 
biskups kosninga og kosninga til kirkju-
þings.” Ég get ekki sagt að þessi mál-
flutningur minn hafi vakið mikla 
athygli eða hlotið góðar undirtektir á 
kirkjulegum vettvangi. Í aðdraganda 

þeirra biskupskosninga, sem nú standa 
fyrir dyrum, hefur þó aðeins örlað á 
þessum sjónarmiðum. Það er vissulega 
fagnaðarefni – og dropinn holar 
steininn.

Virðulega kirkjuþing.
Nú eru átakatímar í þjóðkirkjunni. 

Fyrir dyrum standa marg víslegar breyt-
ingar á skipulagi og stjórnar fram-
kvæmd, meðal annars í frumvarpi að 
nýjum þjóðkirkjulögum sem nú er til 
umræðu og kynningar á vettvangi 
kirkjunnar. Kirkjan er þar að kalla eftir 
meiri sjálfsákvörðunarrétti og samfara 
því að sjálfsögðu meiri ábyrgð, ekki síst 
kirkjuþings. Þjóðkirkjan hefur orðið fyrir 
þeirri ágjöf að traust til hennar hefur 
beðið nokkurn hnekki. Það er brýnasta 
verkefni kirkjunnar um þessar mundir 
að endurheimta traust og trúnað og ná 
til þeirra sem af einhverjum ástæðum 
hafa ekki talið sig lengur eiga samleið 
með þjóðkirkjunni. Þetta gerist ekki í 
einni hendingu og ekki með því einu 
að kjósa nýja biskupa. Hér verður allt 
kirkjunnar fólk að leggjast á eitt, ekki síst 
kirkjuþing, sem verður á hverjum tíma 
að leita allra leiða til að styrkja ásýnd 
og stöðu þjóðkirkjunnar í samfélaginu, 
trúverðugleika hennar og heilindi.

Á þeim umbrotatímum, sem fram-
undan eru, verða allir að leggja sitt af 
mörkum til að efla einingu og samheldni 
kirkjunnar manna. Ég hef sagt það 
fullum fetum að skortur á samstöðu og 
skilningi, á hollustu og umburðarlyndi 
innan kirkjunnar eigi drjúga sök á því 
að traust á þjóðkirkjunni hafi farið 
þverrandi. Ég hef sagt að við ættum 
að verða við áskorun séra Matthíasar 
Jochumssonar og senda „út á sextugt 
djúp sundurlyndisfjandann!” Sumir hafa 
kosið að túlka þessa hvatningu mína 
sem tilburði til þöggunar, viðleitni til 
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að drepa í dróma lífræn skoðanaskipti 
og gagnrýni á það sem betur megi fara 
í kirkjunni. Ég læt mér það í léttu rúmi 
liggja en ekkert er þó fjær sanni.

Mér er ljóst að þær tillögur sem fram 
koma í frumvarpi til nýrra þjóðkirkjulaga 
þess efnis að biskupar og prestar verði 
ekki lengur embættismenn ríkisins 
heldur embættismenn þjóðkirkjunnar 
hafa mætt mikilli andstöðu af hálfu 
mjög margra í hópi hinna vígðu 
þjóna kirkjunnar og valdið óróa og 
ótta um versnandi hag og stöðu. Ég 
ber fulla ábyrgð á því að hafa lagt 
tillögu um þetta fyrir milliþinganefnd 
um þjóðkirkjufrumvarpið og fengið 
nefndina til að fylgja henni fram. Ég 
er að vísu sannfærður um að einmitt 
þetta muni framtíðin bera í skauti sínu 
eftir því sem hinni sjálfstæðu íslensku 
þjóðkirkju vex fiskur um hrygg. Engu 
að síður tel ég nú óhjákvæmilegt að 
horfast í augu við það að deilur um 

slíka breytingu verði að víkja fyrir 
brýnni hagsmunum þjóðkirkjunnar af 
samstöðu og samtakamætti við það 
mikla verkefni að kirkjan nái vopnum 
sínum og endurheimti glatað traust. 
Þörfin fyrir einingu og samhug er 
aldrei brýnni en nú þegar stöðu 
kirkjunnar sem þjóðkirkju í stjórnarskrá 
lýðveldisins hefur verið teflt í tvísýnu. Ég 
hef því í gær lagt fyrir milliþinganefnd 
um þjóðkirkjufrumvarpið og fengið 
einróma samþykki við þá tillögu 
að horfið verði frá þessu ráði við 
tillögugerð um ný þjóðkirkjulög. 
Þess í stað verði allt kapp lagt á að ná 
sem allra víðtækastri samstöðu um 
þjóðkirkjufrumvarpið að öðru leyti og 
fylgja því fram til samþykktar á næsta 
kirkjuþingi í haust og afgreiðslu á 
Alþingi á komandi vetri.

Ég bið þess að farsæld og friður megi 
fylgja störfum og ákvörðunum þessa 
aukakirkjuþings.
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Inngangur 
Biskup Íslands, er forseti kirkjuráðs 
lögum samkvæmt. Auk þess sitja í 
ráðinu fjórir fulltrúar kjörnir af kirkju-
þingi til fjögurra ára, tveir leikmenn og 
tveir guðfræðingar. Kosið var til kirkju-
ráðs til fjögurra ára á kirkju þingi í nóv-
ember mán uði 2010. Kjörnir full trúar 
í kirkjuráði eru Ásbjörn Jónsson hrl., 
sr. Gísli Gunnarsson, sóknar prestur í 
Glaum bæjar prestakalli, Húnavatns- og 
Skaga fjarð ar prófastsdæmi, sr. Gunn-
laug ur Stefánsson, sóknar prestur í Hey-
dala presta kalli, Austur lands prófasts-
dæmi og Katrín Ásgrímsdóttir, fram-
kvæmda stjóri Sól skóga ehf. Vara menn 
þeirra eru Birna G. Konráðsdóttir, Svana 
Helen Björns dóttir, sr. Solveig Lára 
Guð mundsdóttir og dr. Sigurður Árni 
Þórðarson. 

Hinir kjörnu kirkjuráðsmenn og 
vara menn þeirra sitja allir á kirkjuþingi. 
Forseti kirkjuþings situr fundi kirkju-
ráðs þegar kirkjuþingsmálefni eru til 
umfjöllunar og forsætisnefnd að jafnaði 
tvisvar á ári. Pétur Kr. Hafstein lét af 
embætti forseta að eigin ósk á tíma-
bilinu. 

Vígslubiskupar sitja fundi ráðsins 
þegar málefni biskupsstólanna eru 
rædd. 

Framkvæmdastjóri kirkjuráðs fram-
fylgir ákvörðunum ráðsins og sinnir 
margháttaðri stjórnsýslu á vegum þess. 

Störf kirkjuráðs 
Störf kirkjuráðs byggjast á lögum 
um stöðu, stjórn og starfshætti þjóð-

kirkjunnar nr. 78/1997 svo og starfs-
reglum um kirkjuráð nr. 817/2000. Þar 
er kveðið á um verkefni kirkjuráðs 
sem fer með framkvæmd þeirra sam-
eigin legu verkefna þjóðkirkjunnar 
sem lög og stjórnvaldsreglur ætla því 
og erinda sem vísað er til þess, m.a. 
af hálfu kirkjuþings, prestastefnu, 
samtökum leikmanna, Alþingis og 
ráðherra. Kirkjuráð undirbýr kirkjuþing 
í samráði við forseta kirkjuþings. Þá 
undirbýr ráðið flest þingmál og veitir 
kirkjuþingsfulltrúum, sem þess óska 
aðstoð, og ráðgjöf. Kirkjuráð annast 
almennt framkvæmd ákvarðana þings-
ins ef annað er ekki ákveðið af kirkju-
þingi. Kirkjuráð hefur yfirumsjón með 
fjármálum og fasteignamálum þjóð-
kirkjunnar. Kirkjuráð er stjórn Jöfnun-
arsjóðs sókna og kirkjumálasjóðs og 
úthlutar úr sjóðunum á grundvelli 
umsókna og fjárhagsáætlana stofnana. 
Í fjármálaumsýslunni felst m.a. að gera 
fjárhagsáætlanir og fjárlagatillögur 
og árita ársreikninga þeirra sjóða sem 
ráðið stýrir og leggur fram á kirkjuþingi. 
Kirkjuráð veitir sóknum margháttaða 
ráðgjöf um fjármál. 

Hér verður stuttlega gerð grein fyrir 
störfum kirkjuráðs tímabilið 1. júní 2011 
til 31. maí 2012. 

Helstu viðfangsefni sem ráðið hefur 
fjallað um utan hefðbundinna mála eru 
sem hér segir: 

Viðaukasamningur 
við Samkomulag íslenska ríkisins og 
þjóðkirkjunnar um kirkjujarðir og 

Störf kirkjuráðs
Guðmundur Þór Guðmundsson, framkvæmdastjóri

Guðmundur Þór 
Guðmundsson
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launagreiðslur presta og starfsmanna 
þjóðkirkjunnar frá 10 . janúar 1997 

Vegna áframhaldandi niðurskurðarkröfu 
ríkisins á hendur þjóðkirkjunni árið 
2012 var þriðja árið í röð gerður nýr 
tíma bundinn viðaukasamningur við 
Sam komulag íslenska ríkisins og þjóð-
kirkj unnar um kirkjujarðir og launa-
greiðslur presta og starfsmanna 
þjóð kirkjunnar frá 10. janúar 1997. 
Samnings viðaukinn felur í sér tíma-
bundna breytingu á fjárframlögum frá 
ríkinu samkvæmt framangreindu kirkju-
jarða sam komulagi vegna kröfu ríkisins 
á hendur kirkjunni um hag ræðingu í 
fjármálum. Í viðaukanum fellst þjóð-
kirkjan á að leggja sitt af mörkum og 
hreyfa ekki andmælum við að framlög 
ríkisins samkvæmt samningi frá 10. 
janúar 1997 verði lækkuð á árinu 2012 
til samræmis við almennan niðurskurð á 
flestum sviðum ríkisins. Kirkjuþing 2011 
samþykkti viðaukasamning þennan. 

Lækkun tekna 
Fjárlög fyrir árið 2012 fólu í sér 3% 
niðurskurð á öllum fjárlagaliðum Biskups 
Íslands. Kirkjuþing 2011 samþykkti skerð-
ingu á samnings bundnum greiðslum 
árið 2012 sam kvæmt kirkju jarða sam-
komulagi ríkis og kirkju frá 1997. Áfram 
hefur verið unnið að ýmsum hag ræð-
ing ar að gerðum í rekstri m.a. verið 
dregið úr umfangi rekstrar í Skálholti og 
Fjölskylduþjónustu kirkjunnar. Rekstur 
Tónskólans hefur verið til endur skoðunar. 
Þeirri megin reglu hefur áfram verið fylgt 
að ráða almennt ekki í störf sem losna hjá 
Biskupsstofu og stofnunum kirkjunnar. 

Skerðing sóknargjalda 
Innanríkisráðherra skipaði nefnd 
um fjármál þjóðkirkjunnar, vegna 
mikillar skerðingar sóknargjalda frá 

árinu 2009. Nefndin skilaði skýrslu þar 
sem fram kemur m.a. að sóknargjöld 
hafa verið skert um 25% umfram 
framlög til reksturs annarra aðila sem 
sætt hafi skerðingu til samræmis við 
almennan niðurskurð frá fjárlögum 
ársins 2008. Þá er gerð grein fyrir 
alvarlegri fjárhagsstöðu margra 
safnaða þjóðkirkjunnar vegna þessa 
niðurskurðar. Skýrslan hefur verið 
birt og unnið er að málinu af hálfu 
kirkjuráðs. Skýrslan er birt í heild sinni á 
vef kirkjunnar. 

Aukakirkjuþing 
Haldin hafa verið tvö aukakirkjuþing 
á tímabilinu sem þessi skýrsla tekur 
til. Fyrra þingið var haldið til að ræða 
efni skýrslu rannsóknarnefndar þeirrar 
sem kirkjuþing 2010 kaus. Hið síðara til 
að breyta starfsreglum um kosningu 
biskups Íslands og vígslubiskupa á þann 
veg að fallið er frá rafrænni kosningu og 
póstkosning tekin upp þess í stað. 

Biskupskjör 
Kirkjuráð hefur beitt sér fyrir kynn ing ar-
fundum frambjóðenda við kjör biskups 
Íslands og útgáfu kynningarefnis, en á 
tímabilinu hefur farið fram kosning til 
embættis vígslubiskups í Skálholti og 
biskups Íslands. 

Fasteignaumsýsla 
Unnið hefur verið að sölu fasteigna 
kirkju mála sjóðs á grundvelli sölu-
heimilda sem kirkjuþing 2011 veitti. 

Lokið var við að reisa nýjan prests-
bústað á prestssetursjörðinni Stafholti 
í Borgarfirði, Vesturlandsprófastsdæmi. 



49

Þingsályktun um nýja stjórnarskrá 
Kirkjuþing 2011 ályktaði að skora á 
Alþingi að hafa ákvæði um íslenska 
þjóðkirkju í því frumvarpi til nýrrar 
stjórnarskrár sem þingið afgreiðir með 
formlegum hætti eða leggur undir 
ráðgefandi þjóðaratkvæði. Að öðrum 
kosti verði þess gætt að ákvörðun 
um afnám þjóðkirkju úr stjórnarskrá 
verði tekin á þann veg sem núgildandi 
stjórnarskrá býður svo að þjóðin sjálf fái 
notið þess réttar að greiða sérstaklega 
atkvæði um slíka ákvörðun. Kirkjuráð 
hefur undirbúið viðbrögð kirkjunnar 
og eflingu kynningarstarfs um starf-
semi hennar á grundvelli ályktunar 
kirkjuþings m.a. með því að undirbúa 
vef þar sem fjallað er um málið. 

Úttekt Ríkisendurskoðunar  
á þjóðkirkjunni 
Ríkisendurskoðun skilaði kirkjuráði 
skýrslu um Biskupsstofu sóknir og 
sjóði kirkjunnar í nóvember 2011 og 
var skýrslan kynnt á kirkjuþingi. Unnið 
hefur verið að ýmsum breytingum í 
samræmi við ábendingar Ríkis end-
ur skoðunar, m.a. nýju skipuriti fyrir 
Biskupsstofu. Sumar ábendinganna 
útheimta þó lagabreytingar. 

Skálholt 
Fasteignaumsýsla í Skálholti hefur verið 
færð til fasteignanefndar þjóðkirkjunnar 
og bókhald staðarins til Biskupsstofu. 
Ríkisendurskoðun vann að beiðni 
kirkjuráðs fjárhagslega úttekt á Skálholti 
og skilaði skýrslu þar að lútandi. 
Unnið hefur verið að breytingum 
á rekstri og skipulagi Skálholts í 
hagræðingarskyni. Kirkjuráð tók 
ákvörðun um stjórnskipulag Skálholts 
þ.e. einkum stöðu vígslubiskups. Þá var 
stofnuð staða skrifstofustjóra Skálholts, 
í stað stöðu framkvæmdastjóra og 
lögð niður staða rektors Skálholtsskóla 
svo og bókara. Unnið hefur verið að 
athugun á samstarfi kirkjunnar og 
aðila í ferðaþjónustu um byggingu 
miðaldadómkirkju (tilgátuhúss) í Skál-
holti. 

Samstarfssvæði 
Unnið hefur verið að því að hrinda 
samþykkt kirkjuþings um sam-
starfssvæði kirkjunnar í fram kvæmd. 

Hér hefur verið stiklað á stóru um 
störf kirkjuráðs. Vísað er til fundargerða 
kirkjuráðs á vef kirkjunnar til frekari 
fróðleiks og upplýsinga. 

Nýi prests
bústaðurinn í 
Stafholti 
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Grundvöllur
Samkvæmt lögum um  Kristnisjóð, Jöfn-
unar sjóð sókna og Kirkjumálasjóð ber 
Biskups stofu að sjá um reikningshald 
þeirra. Biskupsstofa annast einnig reikn-
ings hald samkvæmt samkomulagi fyrir, 
Tónskóla þjóð kirkjunnar, Kirkjugarða-
sjóð, Strandar kirkju og Strandar kirkju-
garð, Hinn almenna kirkjusjóð og ýmsa 
aðra sjóði í vörslu biskups Íslands. Frá 
og með árinu 2012 sér Biskupsstofa um 
reikningshald Skálholts. Ríkis endur-
skoðun endurskoðar reikningshald 
þessara sjóða og stofnana. 
 

Starfsemi
Meginverkefni fjármálasviðs Biskups-
stofu er að halda utan um bókhaldsgögn 
og meðhöndla þau og breyta þeim í 
upplýsingar sem nýtast stjórnendum til 

ákvörðunar í rekstri sjóða og stofnana. 
Biskupsstofa annast reikningshalds- og 
greiðsluþjónustu ásamt launaþjónustu 
og áætlanagerð fyrir stofnanir og sjóði 
kirkjunnar. Markmiðið er að sníða 
þjónustuna að þörfum kirkjunnar með 
það að leiðarljósi að stuðla að betri 
nýtingu fjármuna hennar. 

Starfsmenn fjármálasviðs eru Sigríður 
Dögg Geirsdóttir, fjármálastjóri, Hildur 
Gunnarsdóttir, féhirðir, Magnhildur 
Sigurbjörnsdóttir, verkefnisstjóri, Ólína 
Hulda Guðmundsdóttir, bókari, Ólöf 
Kristjánsdóttir, aðalbókari og Vigdís 
Helga Eyjólfsdóttir, bókari.

Niðurskurður ríkis á fjárlögum 2011
Niðurskurður árið 2011 var um 7,6% í 
heild miðað við árið á undan.

Sigríður Dögg 
Geirsdóttir

Fjármálasvið Biskupsstofu
Sigríður Dögg Geirsdóttir, fjármálastjóri

Fjárlagaliður Fjárlög 2011 Fjárlög 2010 Mism. % Mism. kr.
06-701 Þjóðkirkjan 1.319,8 1.382,1 -4,5% -62,3
06-705 Kirkjumálasjóður 233,3 257,4 -9,4% -24,1
06-707 Kristnisjóður 76,3 82,2 -7,2% -5,9
06-735 Sóknargjöld 1.632,0 1.800,0 -9,3% -168,0
06-736 Jöfnunarsjóður sókna 302,0 333,0 -9,3% -31,0
Samtals 3.563,4 3.854,7 -7,6% -291,3
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Sóknargjöld
Á árinu 2008 var sóknargjaldið 872 
kr. fyrir hvern einstakling 16 ára og 
eldri í þjóðkirkjunni. Sóknargjaldið 
lækkaði í 833 kr. árið 2009, var 767 
kr. árið 2010 og lækkaði niður í 
698 kr. árið 2011. Ef breytingar á 
sóknargjaldinu hefðu verið í samræmi 
við breytingar á fjárframlögum til 
stofnana innanríkisráðuneytisins - hefði 
sóknargjaldið vegna ársins 2011 átt að 
vera um 906 kr. Ef sóknargjaldið hefði 
tekið breytingum frá árinu 2008 eins og 
lög um sóknargjöld gera ráð fyrir hefði 
gjaldið átt að vera kr. 930 kr. árið 2011. 
Vegna skerðingar á sóknargjöldum 
lækka greiðslur frá ríkinu til Jöfnunar-
sjóðs sókna og Kirkjumálasjóðs í sama 
hlutfalli og sóknargjöld.

Biskupsstofa 
Meginhlutverk Biskupsstofu er að 
annast stjórnsýslu þjóð kirkjunnar. Jafn-
framt innir Biskupsstofa af hendi marg-
vís lega sam eigin lega þjónustu fyrir 
kirkjulegar stofnanir. Samkvæmt árs-
reikningi 2011 er 10,6 m.kr. halli í saman-
burði við 5,6 m.kr. tekjuafgang á árinu 
2010. Skuld við ríkissjóð var 300 þús.
kr. í árslok 2011 í stað 1,3 m.kr. skuldar í 
árslok 2010.

Kristnisjóður
Kristnisjóður starfar skv. lögum nr. 
35/1970 og er hlutverk hans m.a. að 
styðja hvers konar starfsemi kirkjunnar 
til eflingar kristinni trú og siðgæði með 
þjóðinni, svo sem útgáfu á hjálpar-
gögnum í safnaðarstarfi og kristilegu 
fræðsluefni, enn fremur að styrkja 
félög og stofnanir, sem vinna að 
mikilvægum verkefnum á kirkjunnar 
vegum. Tekjur Kristnisjóðs eiga að 

samsvara 15 árslaunum presta eða 92,8 
m.kr. samningi ríkis og kirkju. Framlag 
á fjárlögum 2011 var hinsvegar 76,3 
m.kr. Í ársbyrjun 2006 voru verkefni 
Kristnisjóðs færð yfir á Kirkjumálasjóð. 
Ársreikningur Kristnisjóðs árið 2011 er 
því aðeins fólginn í tilfærslu fjármuna 
frá Kristnisjóði til Kirkjumálasjóðs.

Jöfnunarsjóður sókna
Jöfnunarsjóður starfar skv. lögum um 
sóknargjöld o.fl. nr. 91/1987. Hlutverk 
sjóðsins er m.a. að veita styrki til þeirra 
sókna sem hafa sérstöðu umfram 
aðrar sóknarkirkjur og að leitast við 
að jafna aðstöðu og styrkja sóknir 
þar sem sóknargjöld nægja ekki fyrir 
nauð synlegum útgjöldum. Jafnframt 
annast sjóðurinn fjársýslu með 
veittum lánum Kirkjubyggingasjóðs. 
Þá hefur Jöfnunarsjóður heimild til 
að veita ábyrgðir, sbr. reglugerð um 
Jöfnunarsjóð sókna. Tekjur miðast við 
18,5% ofan á sóknargjöld og breytist 
gjaldið í hátt við breytingu á meðal-
tekju skattsstofni eins og sóknargjöldin. 
Niðurskurður ríkis á sóknargjöldum 
hefur bitnað á tekjum Jöfnunarsjóðs 
sókna. Tekjuhalli á rekstri frá árinu 2009 
er að mestu tilkominn vegna útgreiðslu 
hluta höfuðstóls ábyrgðardeildar Jöfn-
un ar sjóðs.

Kirkjumálasjóður
Kirkjumálasjóður starfar samkvæmt 
lögum nr. 138/1993. Hlut verk Kirkju-
mála sjóðs er m.a. að kosta við hald 
prests setra, að standa straum af 
kostnaði við kirkju þing, kirkju ráð, 
Presta stefnu, biskups garð, fjöl skyldu-
þjón ustu, tón skóla, starfsþjálfun 
guð fræði kandídata og ýmis önnur 
verkefni. Í ársbyrjun 2008 fluttust fast-
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eignir og langtímaskuldir Skálholts 
til Kirkjumálasjóðs. Tekjur sjóðsins  
miðast við 14,3% ofan á sóknargjöld. 
Niðurskurður ríkis á sóknargjöldum 
hefur bitnað á tekjum Kirkjumálasjóðs. 
Fasteignir og jarðir Kirkjumálasjóðs 
eru færðar á fasteignamati í efna hags-
reikningi, nema Skálholtskirkja er færð 
á brunabótamati. Í ársbyrjun 2011 var 
rekstur Fjölskylduþjónustu kirkjunnar 
sameinaður Kirkjumálasjóði. Á árinu 
2011 er tekjuhalli á rekstrarreikningi 

Kirkjumálasjóðs um 54,9 m.kr. Seldar 
voru eignir á árinu sem ekki var 
talin þörf fyrir að verðmæti 100,4 
m.kr. Andvirði 80,5 m.kr. eignasölu 
var greitt til Biskupsstofu til að 
tryggja þjónustu kirkjunnar þrátt 
fyrir rýrnandi tekjustofna og er það 
helsta skýring tekjuhalla ársins 2011 
hjá Kirkjumálasjóði. Langtímaskuldir 
jukust milli ára og er meginástæðan 
lántaka vegna byggingar prestsseturs í 
Stafholti.

Biskupsstofa
 2011  2010  2009 2008  2007 
Rekstur   
Tekjur 251.504 241.620 187.854 145.444 140.444 
Gjöld  (1.580.313) (1.617.843)  (1.675.152) (1.664.431) (1.578.794) 
Stofnkostn (1.586) (285)  (606) (2.426) (1.343)
Framlag ríkis  1.319.800 1.382.100 1.482.300 1.515.600 1.443.800
Tekjuafgangur (-halli)  (10.595) 5.592  (5.604) (5.813) 4.107

Efnahagur     
Veltufjármunir  2.148 22.439  7.243 9.779 20.190
Eignir alls 2.148 22.439  7.243 9.779 20.190

Höfuðstóll  (13.064) (2.469)  (8.061) (2.457) 1.813
Skammtímaskuldir  15.212 24.908  15.304 12.236 18.377
Eigið fé og skuldir alls 2.148 22.439  7.243 9.779 20.190

Fimm ára yfirlit í þús. kr. á verðlagi hvers árs 
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Kristnisjóður
 2011 2010 2009 2008 2007
Rekstur     
Tekjur  76.300 82.200 87.900 92.500 89.400 
Gjöld  (76.430) (82.201) (88.251) (92.501) (89.401)
Rekstrarafgangur (-halli) (130) (1) (351) (1) (1)
Fjármunatekjur (-gjöld) 2 6 103 84 142
Tekjuafgangur (-halli) (128) 5 (248) 83 141

Efnahagur     
Fastafjármunir  0 0 0 0 0 
Veltufjármunir  14 390 137 535 453
Eignir alls 14 390 137 535 453

Eigið fé  14 142 137 385 303 
Langtímaskuldir  0 0 0 0  0
Skammtímaskuldir  0 248 0 150 150
Eigið fé og skuldir alls 14 390 137 535 453

 Jöfnunarsjóður sókna 

 2011 2010 2009 2008 2007
Rekstur     
Tekjur  296.982 331.869 361.671 376.606 340.108
Gjöld  (320.116) (397.374) (431.955) (393.711) (359.084)
Rekstrarhagn (-halli) (23.134) (65.505) (70.284) (17.105) (18.976)
Fjármunatekjur 9.618 8.313 17.350 46.402 33.259
Tekjuafgangur (-halli) (13.516) (57.192) (52.934) 29.297 14.283

Efnahagur     
Fastafjármunir  50.815 32.214 44.054 54.660 43.720
Veltufjármunir  150.193 162.667 212.955 264.508 247.436
Eignir alls 201.008 194.881 257.009 319.168 291.156

Höfuðstóll  175.676 189.192 246.384 299.317 270.020
Langtímaskuldir  0 0 0 0  0
Skammtímaskuldir  25.532 5.689 10.625 19.851 21.136
Eigið fé og skuldir alls 201.008 194.881 257.009 319.168 291.156
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Kirkjumálasjóður 

 2009 2008 2007  
Rekstur     
Tekjur  602.976 612.967 524.714  341.505  176.556
Gjöld  (543.213) (605.480) (434.025) (351.163) (171.054)
Rekstrarhagn. (-halli) 59.763 7.487 90.689 (9.658) 5.502
Stofnkostnaður (11.420) (5.046) (2.264) (1.036)  0
Fjármunatekjur (-gjöld) (60.343) (64.353) (10.062) (1.608) (1.089)
Tekjuafgangur (-halli) (12.000) (61.912) 78.363  (12.302) 4.413 
   
Efnahagur     
Rekstrarfjármunir  6.218.052 6.124.200 4.370.440  255.571  104.572
Veltufjármunir  153.862 103.453 179.124  44.953  24.732 
Eignir alls 6.371.914 6.227.653 4.549.564  300.524  129.304 
   
Höfuðstóll  5.973.837 5.798.673 4.195.808  255.209  91.107
Langtímaskuldir  326.662 113.607 164.977  17.148  27.983 
Skammtímaskuldir  71.415 315.373 188.778  28.166  10.214 
Eigið fé og skuldir alls 6.371.914 6.227.653 4.549.563  300.523  129.304
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Biskup Íslands, herra Karl Sigur-
björnsson setti 26. Leik manna stefnu 
þjóð kirkj unnar í Kefla víkur kirkju í 
fimmtánda sinn. Hann fór með bæn 
og flutti síðan ávarp. Þar hvatti hann 
leikmannastefnufulltrúa til að gleyma 
ekki að þeir eru fulltrúar safnaðanna 
í landinu, víðfeðmustu almanna-
hreyfingu landsins, sem þjóðkirkjan 
er. Biskup lýsti áhyggjum sínum af 
neikvæðri umræðu um kirkjuna, 
sem víða má finna og spurði hver 
tilgangurinn sé. Í ræðu hans kom einnig 
fram að þjóðin verði að segja til um 
hvort kirkjan á að vera þjóðkirkja, í því 
frumvarpi til þjóðkirkjulaga sem varðar 
framtíð þjóðkirkjunnar í stjórnarskrá, 
sem trúlega fer í þjóðaratkvæðagreiðslu 
vegna tillagna Stjórnlagaþings. Hann 
hvatti leikmannastefnufulltrúa til að láta 
í sér heyra um framtíð þjóðkirkjunnar. 
Að lokum þakkaði hann góð samskipti 
og samstarf við leikmannastefnuna. 
Síðan var gengið til safnaðarheimilis 
Keflavíkurkirkju. Ávarp biskups má sjá í 
fundargerð leikmannastefnunnar.

Formaður leikmannaráðs, Marinó 
Þorsteinsson flutti skýrslu ráðsins og 
greindi frá reikningum. Skýrsluna og 
reikninga má sjá í fundargerð. 

Aðal fundarefni stefnunnar voru tvö: 

I Þjóðkirkjufrumvarpið í undirbúningi

Dr. Hjalti Hugason flutti erindi um 
frumvarp að nýjum þjóðkirkjulögum 
sem lagt verður fyrir kirkuþing 2012. 
Frumvarpið gerir ráð fyrir auknu 
sjálfstæði kirkjunnar og auknu hlutverki 

kirkjuþings. Frumvarpið setur fremst 
ákvæði um sóknina og grasrótina 
og byggir þannig á grunneiningum 
kirkjunnar og auknu hlutverki 
kirkjuþings. Miklar umræður urðu um 
erindi dr. Hjalta.

II Er kirkjan á krossgötum? 

Börkur Gunnarsson, blaðamaður, Krist-
rún Heimisdóttir, lektor í lögfræði og 
dr. Pétur Pétursson prófessor í guð-
fræði fjölluðu um þetta efni frá ólíkum 
sjónarmiðum. Börkur ræddi um þá 
breytingu sem orðið hefur á orð ræðu 
og skoðunum þegar kirkjan er ekki 
lengur vald sem ekki má gagnrýna 
heldur einn kostur af mörgum. Pétur 
fjallaði meðal annars um fyrstu þjóð-
kirkju lögin og breytingar á þeim, 
þróun þjóðkirkjunnar, þá kirkjusýn 
sem þar liggur að baki og möguleika 
á breytingum. Kristrún ræddi um 
stöðu kirkjunnar í tengslum við stöðu 
samfélagsins í heild. Hún hvatti til 
þess að kirkjan og fólk sem innan 
hennar starfar, sem hljóta að vilja 
vinna að því að bæta samfélagið ætti 
að losa samfélagið úr vítahring reiði, 
niðurbrots og vanhelgunar. Í pall-
borðsumræðum og almennum um-
ræðum barst talið meðal annars að 
sjálfsmynd og ímynd kirkjunnar. Meðal 
annars var rætt um það hvort kirkjuna 
skorti sjálfstraust, samband kirkju og 
fjöl miðla, uppbygging kirkjunnar og 
áhrif þess á snertifleti við fjölmiðla. Þá 
var bent á að ekki skyldi vanmeta mátt 
hvers og eins til að hafa áhrif – bæði á 
fjölmiðla og viðfangsefni þeirra og á 

Marinó 
Þorsteinsson

Leikmannastefna  
þjóðkirkjunnar 2011

Marinó Þorsteinsson
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stjórnmálamenn og stofnanir. Það skipti 
máli í lýðræðissamfélagi að beita sér og 
segja skoðun sína.

Í tilefni þess að þetta var síðasta 
leikmannastefnan í biskupstíð Karls 
Sigurbjörnssonar var honum afhent 
gjöf í þakklætisskyni fyrir farsæl störf í 
þágu leikmanna.

Leikmannaráð skipa:
Aðalmenn:
Formaður: Marinó Þorsteinsson, Reykja-
vík ur prófastsdæmi vestra.
Ritari: Þórdís Friðbjörnsdóttir, Húna-
vatns- og Skaga fjarðarprófastsdæmi.
Meðstjórnandi: Jón Hákon Magnússon, 
Reykja víkurprófastsdæmi vestra.

Varamenn:
Guðný Guðnadóttir, Suður prófasts-
dæmi
Jón Oddgeir Guðmundsson, Eyjafjarðar- 
og Þing eyjar prófastsdæmi.
Helgi Hjálmsson, Kjalarness prófasts-
dæmi.

Skoðunarmaður reikninga er Bergur 
Torfason.

Leikmannastefnuna sátu um 40 
fulltrúar og gestir. 

Lagðar voru fram þrjár ályktanir 
á fundinum og tvær þeirra voru 
samþykktar samhljóða en einni var 
vísað til Leikmannaráðs til umfjöllunar.

Ályktun 1
Háttvirtur innanríkisráðherra Ögmund-
ur Jónasson. 
Leikmannastefna þjóð kirkjunnar sem 
haldin var í Kefla vík urkirkju dagana 13. 
og 14. apríl 2012 vill árétta að ríkið hefur 
með einhliða ákvörðunum á síðustu 
árum tekið sífellt stærri hluta innheimts 
sóknargjalds til sín. Það hefur verið 
réttlætt af ríkisvaldinu annars vegar 
með miklum niðurskurði ríkistekna 
vegna bankahrunsins og hins vegar 
með því að hér sé um að ræða framlag 
sem ríkið hafi fullt sjálfdæmi um sem er 
fjarri sanni.

Fulltrúar á 
Leikmannastefnu 
2012
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Leikmannastefnan lýsir þungum 
áhyggjum af þessari þróun, enda er 
um að ræða félagsgjöld sóknanna 
sem er grundvöllur kirkjustarfsins 
í heimabyggð. Er nú svo komið að 
ekki er unnt að halda úti grunnstarfi 
í mörgum sóknum Íslands, þar sem 
laun og annar rekstrarkostnaður auk 
fjármagnskostnaðar hefur hækkað 
verulega á þessu tímabili.

Leikmannastefnan vekur athygli 
ráðherra á því að sóknargjöld hafa 
lækkað um 20% frá árinu 2008 að teknu 
tilliti til úrsagna úr þjóðkirkjunni. Á 
sama tíma hafa greiðslur til stofnana 
innanríkisráðuneytisins hækkað vegna 
verðlagsbóta um 5%. Er hér því um 
að ræða brot á jafnræði sem er mikið 
óréttlæti í garð trúfélaga.

Leikmannastefnan skorar því á 
innanríkisráðherra að beita sér fyrir 
því að sóknargjöldin verði leiðrétt 
til samræmis við þróun fjárveitinga 
til stofnana innanríkisráðuneytisins 
þannig að sóknargjöldin verði kr. 

919 á mánuði fyrir hvern gjaldanda á 
árinu 2012 og renni óskert til sókna 
þjóðkirkjunnar eins og vera ber.“

Ályktun 2
Leikmannastefna 2012 hvetur til að í 
nýrri eða endurskoðaðri stjórnarskrá 
verði ákvæði um evangelísk-lúterska 
þjóðkirkju. Leikmannastefnan hvetur 
kirkjustjórnina til að beita sér fyrir 
stefnumarkandi umræðu og fræðslu um 
núverandi tengsl ríkis og kirkju ásamt 
hugsanlegum breytingum á þeim.

Ályktun 3
– vísað til Leikmannaráðs til umfjöllunar.

Leikmannastefna 2012 leggur 
áherslu á að þjóðkirkjan er sjálfstætt 
trúfélag og sem slíkt geta þjónar hennar 
eki verið opinberir embættismenn. 
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Ég þjónaði Skálholtsumdæmi fyrstu 
mánuði starfs ársins þar til nýr Skálholts-
biskup, sr. Kristján Valur Ingólfsson, var 
vígður hinn 18. september. Fór ég m.a. 
tvær ferðir til Vestfjarða til að eiga tal 
við presta og sóknarnefndir um breytta 
skipan þjónustunnar á því svæði sem 
áður hét Vestur- Ísafjarðarsýsla.

Að vanda reyndist utanumhaldið 
um Hóladómkirkju og þá fjölbreyttu 
starfsemi sem henni tengist ærið starf. 
Hólanefnd, sem ég veiti forstöðu, 
fer með forræði kirkjunnar sem og 
Auðunarstofu fyrir hönd ríkisins. Aðrir 
nefndarmenn voru sr. Dalla Þórðardóttir 
prófastur, Skúli Skúlason rektor og 
Björg Baldursdóttir formaður Hóla-
sóknar. Framkvæmdastjóri nefndar-
innar var Málfríður Finnbogadóttir 
og ritari Margrét Sigtryggsdóttir. Við 
kirkjuna starfa Laufey Guðmundsdóttir, 
kirkjuvörður í hlutastarfi, og hefur sér 
til fulltingis starfsmenn yfir sumar-
mánuðina. Þeim störfum gegndu sr. 
Hjörtur Pálsson í fullu starfi kirkjuvarðar 
auk þess sem hann tók að sér 
messusöng og ýmsa aðra helgiþjónustu. 
Í hlutastarfi var Nanna Westlund. Sam-
vinna var við ferðaþjónustuna á Hólum 
um afleysingaþjónustu sem Magnús 
Ástvaldsson gegndi. Mikill straumur 
ferðafólks kemur heim á staðinn og þá 
fyrst og fremst til að skoða dómkirkjuna 
og Auðunarstofu. Margir þeirra vilja 
leiðsögn sem veitt er gegn vægu gjaldi.

Oft er óskað sérstaklega eftir nær-
veru minni og leiðsögn. Reyni ég að 
sinna því kalli eftir bestu getu, sé í því 
gullið tækifæri til að ná til fólks með 

boðskapinn góða sem staðurinn er 
hlutgerfingur fyrir og saga hans vitnar 
svo sterklega um.

Helgihald er í kirkjunni alla daga 
sumars og tvisvar í viku endranær. 
Að því koma margir. Ég hef lagt á það 
áherslu að fá presta stiftisins til að efna 
til messuferða heim að Hólum. Tónleikar 
voru á hverjum sunnudegi frá 19. júní 
til ágústloka. Komast færri flytjendur 
að en vilja. Er ég þakklátur öllum þeim 
fjölda mikilhæfra listamanna sem 
lagt hafa sumartónleikunum lið fyrir 
lítið kaup en mikil hlaup. Kostnaður 
við tónleikahaldið skiptist á milli 
Guðbrandsstofnunar á Hólum og Hóla-
dómkirkju.

Hólahátíð var haldin dagana 12.-
14. ágúst. Dagskráin var eins og 
endranær fjöbreytt og vönduð. Á 
föstudagskvöldið 12. var opnuð sýning 
í Auðunarstofu á krossum Jóns Geirs 
Ágústssonar, þjóðhaga á Akureyri. Af 
því tilefni flutti dr. Einar Sigurbjörnsson 
erindi og svaraði fyrirspurnum um 
táknmál krossins. Á laugardeginum 
voru gengnar pílagrímagöngur heim 
að Hólum um Heljardalsheiði og frá 
Flugumýri. Þá leiddi ég helgigöngu 
í Gvendarskál þar sem ég söng 
pílagrímamessu við altari Guðmundar 
góða. Sr. Gunnar Jóhannesson flutti 
hugvekju. Ungmennafélagið Hjalti 
efndi til kapphlaups frá Grunnskólanum 
upp í Gvendarskál og ratleikur var 
fyrir alla fjölskylduna um Hólaskóg. 
Að vanda var grillveisla um kvöldið. 
Á sunnudeginum var samkoma í 
Auðunarstofu kl. 11 helguð minningu 

Vígslubiskup Hólastiftis 
Jón Aðalsteinn Baldvinsson

Jón Aðalsteinn 
Baldvinsson
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Halldóru Árnadóttur, konu Guðbrands 
biskups. Þar talaði Sólveig Jónsdóttir, 
forvörður, um legstein sem fannst 
í pörtum í grunni kirkjunnar við 
endurgerð hennar á árunum 1988-
1990. Bendir flest til þess að um sé að 
ræða legstein Halldóru. Steinunn hefur 
unnið að rannsókn á honum og sett 
hann saman eins og kostur er. Hann er 
nú til sýnis í forkirkjunni. Einnig flutti 
Málfríður Finnbogadóttir ávarp, en 
hún hefur haft veg og vanda af þessu 
verkefni fyrir hönd Hólanefndar. Sr. 
Dalla Þórðardóttir prófastur prédikaði 
við hátíðarmessuna. Fyrir altari þjónuðu 
auk mín þau sr. Gunnar Jóhannesson, 
sr. Sigríður Gunnarsdóttir og sr. Hjörtur 
Pálsson. Biskup Íslands lýsti blessun. 
Lestur úr ritningunni önnuðust Skúli 
Skúlason rektor og Björg Baldursdóttir 
form. sóknarnefndar. Við messuna og á 
hátíðarsamkomunni söng Kammerkór 
Norðurlands, stjórnandi Guðmundur 
Óli Gunnarsson. Organisti var Sigrún 
Magna Þórsteinsdóttir. Messu kaffi 
var í skólahúsinu gamla. Á há tíð ar-

sam komunni flutti Sig mundur Davíð 
Gunnlaugsson Hóla ræðuna. Skáld 
hátíðarinnar var Einar Már Guð munds-
son. Kammerkór Norðurlands söng.

Þriðja Barokkhátíðin á Hólum var 
haldin dagana 23.-26. júní. Haldnir voru 
fyrirlestrar, dans kenndur og sýndur og 
fernir tónleikar haldnir auk þess sem 
sungin var barokkmessa. Nýtur hátíðin 
síaukinna vinsælda. Ríkíní hátíðin var 
haldin síðastu helgina í ágúst. Var hún 
helguð tónlist tengdri dýrlingum. Fluttir 
voru fyrirlestrar um helstu dýrlinga 
miðalda, kveðskapinn og sönginn sem 
saminn var þeim til dýrðar. Sungin var 
messa úr Grallara Guðbrands biskups. 
Að hátíðinnni stendur áhugafólk um 
fornan tónlistararf Íslendinga. Er ég 
í stjórnum félaganna beggja sem að 
hátíðunum standa. Báðar voru þær vel 
sóttar og að þeim mikill fengur. 

Nokkur undanfarin ár hefur Gvendar-
dagur 16. mars, verið haldinn hátíðlegur 
á Hólum. Er það samvinnuverkefni 
Hóladómkirkju, Guðbrandsstofnunar og 
Menntaskólans á Akureyri. Markmiðið er 

Kristín og Ástbjörn 
Haraldsbörn 
stíga dans á 
Barokkhátíðinn á 
Hólum. 
Ljósm. Pétur 
Halldórsson
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að kalla fólk til samræðu um siðfræðileg 
málefni samtímans. Að þessu sinni 
fjallaði dr. Páll Skúlason prófessor um 
sið ferð is grundvöll háskóla. Á Gvendar-
degi er úthlutað styrkjum úr Áheitasjóði 
Guðmundar góða. Að þessu sinni 
féll styrkurinn 300.000 kr. í hlut vel-
ferðarsjóðsins Vonar, sem er á vegum 
kirkju, kvenfélaga og rauðakrossdeildar 
í Norður- Þingeyjarsýslu.

Rekstur Guðbrandsstofnunar á Hól-
um, sem að mestu leyti er á mínum 
hönd um, hefur liðið fyrir stór minnkandi 
framlög úr ríkissjóði. Hins vegar hefur 
kirkjan staðið betur við sinn hlut, þó 
hann sé að sjálf sögðu fremur smár. Engu 
að síður hefur stofnunin getað tekið á 

móti all mörgum fræði- og listamönnum 
til dvalar auk þess sem hún stendur að 
sumart ónleikunum í dómkirkjunni eins 
og áður segir. Útgáfustarfsemi og öðru 
því sem stofnuninni er ætlað að sinna 
hefur orðið að skjóta á frest. Með mér í 
stjórn sitja þeir Skúli Skúlason rektor og 
Einar Sigurbjörnsson prófessor.

Að venju stóð Prestafélag hins forna 
Hóla stiftis í samvinnu við vígslubiskup 
fyrir samveru presta og guðfræðinga á 
vordögum á hvert. Þetta árið stóðu þeir 
yfir dagana 20.-22. maí. Erindi fluttu sr. 
Jóna Lovísa Jónsdóttir, dr. Gunnlaugur 
A. Jónsson og dr. Sigurjón Árni 
Eyjólfsson. Ég söng messu fyrir hópinn 
að vanda og bauð til kaffispjalls heima 

Finnski flautu
kvartettinn Q 
Consort lék á 
Barokkhátíðinni. 
Fyrirliðinn, Petri 
Arvo hélt einnig 
fyrirlestur um 
sögu flautunnar.
Ljósm. Pétur 
Halldórsson
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í stofu. Samveran var sæmilega sótt og 
öll hin ánægjulegasta.

Námskeið í tíðasöng fyrir presta 
og organista var haldið dagana 28.-
29. okt. Forgöngu um það hafði 
sóknarpresturinn, sr. Gunnar Jóhannes-
son. Leiðbeinendur voru Glúmur Gylfa-
son, sr. Kristinn Ólason og sr. Kristján 
Valur Ingólfsson.

Ég vísiteraði Hríseyjarprestakall og 
prédikaði við messu í báðum sóknar-
kirkjunum. Einnig vísiteraði ég Ólafs-
fjarðar prestakall og prédikaði í Ólafs-
fjarðarkirkju. Var okkur hjónum for-
kunnar vel tekið og voru heim sóknirnar 
hinar ánægjulegustu. Í báðum presta-
köllunum var einkar ánægjulegt að eiga 
fundi með sóknarnefndunum og öðru 
áhugafólki um safnaðarstörfin. Færi 
ég því góða fólki einlægar þakkir fyrir 
hlýjar og höfðinglegar móttökur.

Auk þjónustu minnar við Hóla dóm-
kirkju á stórhátíðunum og oft endranær, 
prédikaði ég af ýmsum tilefnum vítt og 
breytt um stiftið. Telst mér svo til að ég 
hafi flutt 36 ræður á starfsárinu. Ég sótti 
alla héraðsfundi stiftisins, biskupafundi, 
kirkjuþing, prófastafund, auk fjölmargra 

annarra funda og ráðstefna sem of 
langt mál yrði upp að telja. Þá veitti 
ég forystu nefnd um framtíðarskipan 
sókna, prestakalla og prófastsdæma 
á suðveturhorninu. Var hún skipuð af 
biskupafundi að tilhlutan kirkjuráðs. 
Hélt nefndin 10 vinnufundi og skilaði 
áliti sem lagt verður fyrir kirkjuþing á 
hausti komanda.

Kona mín, Margrét Sigtryggsdóttir, 
starfaði ötullega við hlið mér þetta 
umliðna starfsár eins og öll þau ár 
sem ég hef verið í þjónustu kirkjunnar. 
Endurtek ég það sem ég hef svo oft 
áður sagt að án hennar yrði mér erfitt 
um vik að gegna þeim störfum sem 
ég hef verið kallaður til. Fylgir hún 
mér nánast hvert sem ég fer og er mér 
ávallt til halds og trausts. Þá stendur 
hún sýknt og heilagt fyrir mikilli risnu 
á Hólastað. Þjóðkirkjan á henni mikla 
skuld að gjalda eins og svo mörgum 
prestsmökum fyrr og síðar.

Þar sem þetta er síðasta ársskýrsla 
mín í embætti vígslubiskups Hóla-
um dæmis bið ég eftirmanni mínum 
allra heilla í starfi og þjóðkirkju Íslands 
blessunar Guðs í bráð og lengd.
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Séra Sigurður Sigurðarson, vígslubiskup 
í Skálholti lést eftir erfiða baráttu við 
illvígan sjúkdóm hinn 25. nóvember 
2011 og var borinn til grafar í Skálholti 
að viðstöddu miklu fjölmenni 4. 
desember 2010. Séra Sigurður var 
vígður vígslubiskup árið 1994 og settist 
þá að í Skálholti ásamt konu sinni 
Arndísi Jónsdóttur.

Séra Sigurður var alla tíð staðfastur 
ármaður kristni og kirkju í landinu. Hvar 
sem hann kom við sögu sýndi hann 
hæfileika hins trausta leiðtoga. Þjónusta 
hans var öll til fyrirmyndar. Hann bjó að 
ríkulegri arfleifð í líturgískum efnum 
á þeim góða grunni sem lagt hafði 
séra Sigurður Pálsson, faðir hans og 
vígslubiskup Skálholtsstiftis 1966-1983. 
Við séra Sigurður áttum gott samstarf 
um fimm ára skeið í Skálholti sem 
ekki bar skugga á. Hann reyndist mér 
umhyggjusamur yfirmaður.

Hinn 18. september 2011 var sá er 
þetta ritar vígður biskups vígslu í Skál-
holts dómkirkju af biskupi Íslands, herra 
Karli Sigurbjörnssyni. Fyrir altari þjónuðu 
auk biskups séra Egill Hallgrímsson, 
dóm kirkju prestur í Skál holti og sóknar-
prestur Skálholtsprestakalls, sr. Kristinn 
Ólason, rektor í Skálholti og sr. Jóni 
A. Baldvinssyni, vígslubiskup Hóla-
umdæmis. Ritningarlestur önnuðust 
Pétur Kr. Hafstein, forseti kirkju þings, 
Þórey Dögg Jónsdóttir, djákni og 
Solveig Fiske, biskup í Noregi. Famuli 
voru sr. Sigurvin Jónsson og Þórey 
Dögg Jónsdóttir, djákni. Sr. Halldóra 
Þorvarðardóttir, prófast ur í Suður-
prófastsdæmi, lýsti vígslu. Vígsluvottar 

voru séra Jón Aðalsteinn Baldvinsson, 
biskup á Hólum, séra Ragnheiður Karitas 
Pétursdóttir sóknarprestur í Ólafsvíkur 
og Ingaldshólsprestakalli, séra Jón 
Helgi Þórarinsson sóknarprestur í 
Langholtsprestakalli, og biskuparnir 
Jógvan Friðriksson, Færeyjabiskup, 
Karsten Nissen biskup í Viborg fyrir 
dönsku kirkjuna, Solveig Fiske biskup 
í Hamar fyrir norsku kirkjuna, Ragnar 
Persenius biskup í Uppsala fyrir sænsku 
kirkjuna, Matti Repo biskup í Tampere 
fyrir finnsku kirkjuna, David Hamid 
biskup í Gibraltar, fulltrúi erkibiskupsins 
í Kantaraborg og Heinz Georg 
Öestreicher fulltrúi EMB í Þýskalandi.

Það var sannarlega mikið gleðiefni 
fjölskyldunnar að flytjast aftur í Skálholt 
og heyra fólkið segja: Velkomin heim! 

Eftir að hafa verið rektor Skálholts-
skóla 1992-1999 tel ég mig hafa nokkra 
yfirsýn yfir starfsemina í Skálholti eins 
og hún var á þeim tíma, og þó margt 
hafi breyst mun sú reynsla vonandi 
nýtast mér í starfi vígslubiskups. 

Vígslubiskup hefur sem kunnugt er 
starfs reglur til leiðbeiningar í störfum 
sínum, en þeim til viðbótar gerði 
kirkjuráð í febrúar 2012 sérstaka bókun 
um hlutverk og skyldur vígslubiskups í 
Skálholti sem er eins konar erindisbréf. 
Með þeirri bókun fól kirkjuráðið mér 
mikla ábyrgð. Ég vil sannarlega freista 
þess að axla þá ábyrgð eftir því sem 
Guð gefur mér náð til.

Aðkoman í Skálholti síðastliðið 
haust var erfið vegna mikilla skulda 
sem hlaðist höfðu upp á undanförnum 
árum. Engin leið er að sætta sig við 

Kristján Valur 
Ingólfsson

Vígslubiskup Skálholtsstiftis 
Kristján Valur Ingólfsson
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nokkuð annað en algjöran viðsnúning í 
þeim efnum þó að það muni ekki takast 
á einu ári, og alls ekki nema með velvilja 
og biðlund biskups Íslands, kirkjuráðs 
og kirkjuþings. Kirkjuráð hefur þegar 
tekið til sinna ráða sem vonandi munu 
duga. Í Skálholti eru framundan mörg 
aðkallandi kostnaðarsöm verkefni, 
sérstaklega varðandi viðhald og 
umhirðu dómkirkjunnar, en á næsta ári 
munum við fagna hálfrar aldar afmæli 
hennar. Þegar er hafinn undirbúningur 
Skálholtshátíðar 2013 sem haldin verður 
sunnudaginn 21.júlí og þá helgi alla.

Eftir svo skamman tíma í embætti 
er ekki ástæða til að fjölyrða frekar um 
störf vígslubiskups. 

Forveri minn í embætti séra Sigurður 
Sigurðarson ritaði í árbókina fyrir árið 
2008 eftirfarandi orð sem eru í fullu 
gildi:

Af sögu Skálholtsstaðar er auðlært það 

sem gildir um kirkjuna alla að kjör kirkju 
og þjóðar fara ávalt nokkuð saman bæði 
í andlegu og efnalegu tilliti. Við megum 
líka vænta þess að uppkomi raddir um nýja 
kirkjuskipan og fyrst af öllu tengsl ríkis og 
kirkju í öllu því sem efnisleg gæði varðar. 
Þannig tel ég að við lifum nú í nýjum 
skilningi breytingatíma framundan.

Hið fyrsta ráð gagnvart því hlýtur 
að vera að við eigum að halda ró okkar 
og stilla okkur um að segja margt að 
óyfirveguðu máli eða byggja orð okkar 
á nokkrum hégómlegum „populisma“. 
Við þufum að leggja enn ríkari áherslu 
á að grandskoða ritningarnar til að 
meta guðfræðilegt ildi viðbragða okkar. 
Sérstaklega skulum við nú íhuga orðin úr 
fyrsta Pétursbréfi sem segja: Auðmýkið 
yður undir Guðs voldugu hönd, til þess að 
hann á sínum tíma upphefji yður. Varpið 
allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber 
umhyggju fyrir yður.

Við vígslu 
Kristjáns Vals 
Ingólfssonar
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Eftirfylgd með syrgjendum
Mikið hefur farið fyrir verkefnum á sviði 
eftirfylgdar með syrgjendum á s.l. ári. 
Þannig flutti ég ein 11 fræðsluerindi 
um sorg og sorgarviðbrögð á 9 
stöðum um land allt, auk funda á 
nokkrum stöðum með kennurum, 
prestum og fulltrúum sorgarsamtaka. 
Þá var ég í samstarfshópi er stoð fyrir 
samkomu á aðventu fyrir syrgjendur í 
Grafarvogskirkju en á þeim vettvangi 
hefur einnig verið fjallað um hvernig 
auka megi eftirfylgd með syrgjendum. 
Sömuleiðis hef ég verið í samstarfshópi 
er staðið hefur fyrir stuðningi fyrir þau 
sem misst hafa í sjálfsvígum, þá.m. 
samveru í Dómkirkjunni 10. september 
á alþjóðlegum degi sjálfsvígsforvarna. 
Á vegum þess hóps var stofnuð vefsíða 
www.sjalfsvig.is Þess utan er ég 
formaður fyrir Nýja dögun, samtök um 
sorg og sorgarviðbrögð en þau samtök 
hafa staðið fyrir öflugu fræðslustarfi 
fyrir syrgjendur auk þess að bjóða upp á 
nokkra stuðningshópa fyrir syrgjendur. 

Endurskoðun vímuvarnarstefnu
Unnið hefur verið að endurskoðun á 
vímuvarnarstefnu þjóðkirkjunnar og 
var ný vímuvarnasrstefna samþykkt 
á kirkjuþingi 2011 þar sem m.a. er 
að finna verkferla þegar upp kemur 
vímuefnavandi á meðal starfsfólks 
kirkjunnar.

Fermingarstörfin
Unnið hefur verið að þróun ferm ing-
ar vefs www.ferming.is og er sá vefur 
ætlaður fyrir fermingarbörnin sjálf og 
fjölskyldur þeirra.

Lífsleikni þjóðkirkjunnar 
Veturinn 20011-2012 var fræðsla á 

vegum Lífsleikni Þjóðkirkjunnar í stórum 
hluta af framhaldsskólum landsins. Það 
var í verkahring undirritaðs að halda 
utan um það verkefni en að auki fór 
ég sjálfur í þrjá framhaldsskóla með 
verkefnið. Fræðarar verkefnisins eru 
prestar, djáknar eða sérmenntaðir 
æsku lýðs fulltrúar og hefur alltaf verið 
lögð áhersla á faglegan grunn starfsins 
og að fræðarar fái þjálfun til að sinna 
fræðslunni..

Eins og alltaf var fræðsluefnið Sorg 
– hvernig bregst ég við sorg? oftast 
notað, enda er mest áhersla lögð á 
það. Verkefnið Vonin – hvernig hjálpa ég 
syrgjandi vini? var einnig mikið notað.

Konur eru konum bestar – 
útrásarverkefni

Á s.l. ári var tekið upp samstarf við 
kvennastarf Lútherska heims sam-
bandsins um að koma á framfæri 
innan kirkna þeirra verkefninu Konur 
eru konum bestar. Nú er búið að þýða 
verkefnið á ensku og verður það boðið 
á sam starfsvettvangi kvennastarfsins 

Starfið á árinu

Fræðslusvið Biskupsstofu
Halldór Reynisson, verkefnisstjóri

Halldór Reynisson
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hjá Lútherska heimssambandinu, m.a. í 
Austur-Evrópu.

Bibliodrama –  
biblíusögur í hlutverkaleik
Ég tók þátt í verkefni fimm landa 
um bibliodrama en það er aðferð að 
segja biblíusögu með leik listarívafi og 
hlutverkaleik. Þátttakendur ganga á 
vit sögunnar og lifa sig inn í hlutverk 
hennar með margvíslegri tækni 
leikrænnar tjáningar. Þetta er ný en þó 
forn leið til að skoða sögur Biblíunnar 
í ljósi eigin sögu og upplifunar. Þessi 
aðferð getur nýst vel fyrir fullorðna en 
einnig ungt fólk í eldra æskulýðsstarfi 
og er ætlunin að innleiða þetta verkefni 
hér í kirkjustarfi.

Afleysingar – prestsþjónusta
Á árinu sinnti ég prestsþjónustu fyrir 
íslenska söfnuðinn í Lúxemborg fram 
á haust en þá tók sr. Sjöfn Þór við því 
verkefni. Að auki sinnti ég afleysingu 
á Höfn í Hornafirði í rúml. tvær vikur 
og síðan mánaðarlegri helgarvakt á 
Akranesi, auk stórhátíða.

Nefndarstörf – annað
Ég gegndi störfum sem formaður 
samkirkju nefndar á árinu, var skipaður 
formaður skólaráðs Skálholtsskóla, 
sat í stjórn Skálholtsútgáfunnar, auk 
tilfallandi verkefna er lutu að sam-
skiptum við fjölmiðla.

Barna- og unglingastarf 
Elín Elísabet Jóhannsdóttir

Til umhugsunar:
Þetta starfsár hefur einkennst af miklum 
önnum. Þar sem samstarfsfólki mínu 
á gamla fræðslusviði (sem nú hefur 
verið sameinað þjónustusviði) hefur 
ýmist verið sagt upp störfum vegna 
samdráttar, eða verið sett, meðfram 
sínum störfum hér í afleysingar út 
um land, þannig að það hefur ekki 
getað verið hér nema hluta af sínum 
starfstíma.

Þar að auki hefur fagmenntuðu og 
fastráðnu fólki í fræðslugeira kirkjunnar 
fækkað til muna og eykur það ástand 
kröfurnar um að héðan frá þjónustusviði 
sé sterkur bakhjarl og aðgengileg og 
fagleg þjónusta.

Ég hef fundið fyrir aukinni þörf fyrir 
ráðgjöf og leiðsögn víða hjá starfsfólki 
í fræðslustörfum kirkjunnar þar sem 
fólk með mismikla reynslu og þekkingu 
hefur tekið til starfa þar. 

Þegar svona stendur á þarf maður 
að vera tilbúinn til að hugsa útfyrir 
kassann. Hlusta á fólkið og reyna að 
skilja hvers það þarfnast.

Til að reyna að létta fólki störfin tók 
ég upp á því að grafa upp gamla teikni-
pennann og gera fræðsluna einfaldari 
með því að stórauka myndefnið. 

Ég hef þefað uppi hugmyndir í 
kirkjum landsins hvar sem ég hef náð til 
þeirra og reynt að kortleggja og skilja 
hverjar þarfirnar raunverulega eru t.d. 
með því að senda út stuttar kannanir 
og vil ég nota tækifærið og þakka öllum 
sóknarprestum landsins fyrir þolin-
mæðina sem þeir hafa sýnt mér þegar 
þeir hafa fengið slíkar sendingar frá mér. 

Sem betur fer á ég marga sam verka-
menn hingað og þangað um landið sem 
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hafa verið duglegir að gauka að mér 
hugmyndum, efni, hvatningu, leiðsögn 
og gagnrýni en ég hef tamið mér að 
vinna allt sem á efnisveituna fer fyrir 
opnum tjöldum þannig að allir sem vilja 
geta séð nákvæmlega í hverju ég er að 
vinna hverju sinni og hvernig ég er að 
gera það. 

Ég geri mér vel grein fyrir því 
að ýmis legt sem á efnisveituna fer 
mætti lesa betur yfir og skoða, spá 
og spekúlera en eins og staðan hefur 
verið höfum við hvorki haft mannskap 
né tíma til þess að sinna því eins vel 
og óskandi væri. Vinnulagið litast því 
að því umhverfi sem við erum í núna: 
Litlir peningar, fátt starfsfólk, meira 
starfsálag, erfiðleikar varðand ímynd og 
stöðu kirkjunnar. Þá er bara að setja upp 
„gulu gúmmíhanskana” og bretta upp 
ermarnar og gera sitt besta. 

Ég hef komist að raun um að starfs-
fólk í fræðslustörfum kirkjunnar vill hafa 
aðgang að fjölbreyttu efni. Það vill þó 
hafa frelsi til að velja og hafna og setja 
sitt eigið mark á fræðsluna. Fólk sem 
starfar með börnum og unglingum vill 
mikið myndefni, DVD auk smellinna 
hugmynda sem virka. Það er líka ljóst 
að starfsfólkinu er umhugað um að 
skila sínu starfi vel. En eins og hér á 
þjónustusviði er það oft fáliðað með 
lítinn tíma. Þetta er breiður hópur alls 
konar fólks með mismunandi bakgrunn, 
menntun, hæfileika og á ólíkum aldri. 

Sumir eru sjálfboðaliðar sem hafa 
lítinn tíma. Einhverjir finna sig útbrunna 
og hafa misst móðinn í öllum þessum 
mótbyr.

Um leið og þetta gerist, virðist að-
sókn í fræðslunámskeið hvers konar 
hafa dregist saman, eins og sjá má hér 
síðar í kaflanum.

Ég vil því hvetja alla þá sem starfa við 
fræðslu innan kirkjunnar, hvort sem um 

er að ræða presta, djákna eða leikmenn 
að koma á þau námskeið sem í boði 
eru eða sjá til þess að einhver úr þeirra 
kirkju fari. Senda einnig unglingana 
á leiðtoganámskeið og tryggja 
þannig framtíð góðs vinnulags innan 
kirkjunnar.

Með kveðju, 
Elín Elísabet Jóhannsdóttir

Verkefni þessa starfsárs:
Efnisveita kirkjustarfsins hefur verið í 
áframhaldandi þróun á þessu starfsári 
og er hún mjög mikið notuð af starfsfólki 
kirkjunnar, bæði prestum, djáknum 
og öðrum fræðurum. Markmiðið er að 
bæta aðgengi starfsfólks kirkjunnar 
að ýmis konar fræðsluefni fyrir alla 
aldurshópa. Markmiðið er ekki að 
miðstýra því sem kennt er í kirkjum 
landsins, heldur að styðja við starfið 
og gefa fólki hugmyndir. Allt efnið á 
efnisveitunni er unnið þannig að hægt 
er að fylgjast með því á vinnslustigi 
og setja inn athugasemdir. Á það við 
um allt fræðsluefni barnastarfsins, 
æskulýðsdaginn o.fl.

Frá upphafi hafa notendur efnis-
veit unn ar verið duglegir að senda 
inn hugmyndir eða óskir um eitthvað 
ákveðið efni og hefur verið leitast við að 
mæta óskum sem flestra.

Nokkuð hefur verið um beiðnir frá 
einstaka grunnskólakennurum um að fá 
aðgang að veitunni.

Fræðsluefni fyrir barnastarf
Út kom nýtt efni fyrir barnastarfið, 6-9 
ára starfið og TTT og Barnatrú.is

Sú nýbreytni var á efninu að það var 
mun myndrænna en nokkru sinni fyrr:

– Hverri biblíusögu fylgdi mynda-
sería sem að gengileg er á efnisveitunni. 
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Mynda seríunum fylgdu einnig textar 
þannig að hægt var að sýna myndir 
og segja frá með hjálp tölvu og skjá-
varpa. Eins voru eldri sögur mynd-
skreyttar á sama hátt þannig að hægt 
var að sýna þær líka. Elín Elísabet 
mynd skreytti bæði biblíusögurnar 
og aðrar sögur með efninu. Um er að 
ræða mörg hundruð teikningar alls en 
þær voru allar unnar á dagvinnutíma 
meðfram öðrum störfum Elínar. Þessar 
myndaseríur setti Elín síðan upp sem 
mjög einfaldar hreyfimyndir með 
lesnum texta inn á barnatrú.is og nýttu 
sumir sunnudagaskólar sér það efni 
beint af barnatrú .is.

– Auk þessarar nýbreytni í fræðslu-
efninu var gerður DVD diskur með 
mörgum stuttum þáttum þar sem Haf-
dís, Klemmi og vinir þeirra fylgdu eftir 
boð skap Biblíusögunnar. Diskur þessi 
var sérstaklega gerður fyrir barnastarfið 
og ekki seldur á almennum markaði 
og má segja að það efni hafi víðast 
hvar slegið í gegn. Diskurinn var unnin 
í samstarfi við Skálholtsútgáfu og 
Bróðerni sem einnig gaf út diskinn 
Daginn í dag og kom út um síðustu jól. 

Hugmyndir úr Krílasálmum voru auk 
þess settar í barnaefnið auk mynda til 
að lita.

Efnið bar yfirskriftina Miðlum fjársjóði 
IV og samanstóð af 32 samverum. Efnið 
var birt á Efnisveitunni, en einnig var 
hægt að kaupa útprentað leiðtogahefti 
hjá Skálholtsútgáfunni. Hverri samveru 
fylgdu fallegar, klassískar Biblíumyndir í 
stíl við gömlu Ljósgeislamydirnar og var 
aftan á hverri mynd bæn eða vers. 

Elín útbjó einnig sérstakt efni fyrir 
TTT þar sem hægt var að nýta sömu 
biblíu myndaseríurnar og DVD. 

Höfundur og teiknari barnaefnis 
vetrarins var Elín Elísabet Jóhannsdóttir.

Höfundar DVD efnisins voru: 

Þorleifur Einarsson, Guðmundur Karl 
Brynjarsson og Guðni Már Harðarson. 

Undirbúningur fyrir næsta starfsár 
Undirbúningur fyrir næsta starfsár 
barna starfsins hófst í janúar sl. og er í 
fullum gangi. Nánar mun vera sagt frá 
þeirri vinnu í næstu Árbók. 

Erlend samskipti
Þann 7. nóvember fór Elín á sam-
norr ænan fund á vegum NSS í Kaup-
manna höfn þar sem umræðuefnið var 
barnastarfið og sjálfboðaliðar. Norð-
menn greiddu allan kostnað við ferðina.

Krílasálmar
Sérstakt efni var samið fyrir Krílasálma 
sem er námskeið fyrir ungabörn og 
foreldra þeirra.

Guðný Einarsdóttir og Diljá 
Sigursveinsdóttir sömdu efnið og 
var það sett inn á efnisveituna ásamt 
kennslumyndböndum.

Könnun um stöðu 
sunnudagaskólans

Í mars í fyrra var gerð könnun á stöðu 
sunnudagaskólans í öllum prestaköllum 
landsins. Þessi könnun var gerð að 
mestu leyti óbreytt núna í mars og 
er tilgangurinn bæði sá að sjá hvort 
breytingar eru á starfinu milli ára 
og hvaða aðstöðu kirkjurnar hafa til 
þess m.a. að sýna efni með skjávarpa 
svo eitthvað sé nefnt. Þátttaka í 
könnuninni var mjög góð og virðist 
sunnudagaskólinn heldur vera að sækja 
í sig veðrið. Niðurstöður könnuninar 
voru sendar til allra sóknarpresta.
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Innandyranámskeiðin haustið 2011
Að þessu sinni voru Innandyra-
námskeiðin kölluð Haust nám skeið og 
boðið upp á fræðsludaga fyrir starfs-
fólk kirkjunnar á mun víðari grunni en 
áður. Námskeiðið var haldið í Selja-
kirkju dagana 29.-31.ágúst. Prófasts-
dæmunum á landsbyggðinni var 
síðan boðið upp á haustnámskeið þar 
sem velja mátti um tvö á þeim nám-
skeiðum sem boðið var uppá í Selja-
kirkju. Boðið var upp á námskeið í 
Holti í Önundarfirði, 7. september, en 
það féll niður vegna ónógrar þátttöku. 
Námskeið var haldið á Akureyri 2. 
september, Egilsstöðum þann 10. 
september Þann 12. september var 
námskeið haldið á Hvolsvelli. Þann 17. 
september í Gautaborg. Stykkishólmi 
22. september.

Undirbúningur undir haust nám-
skeiðin haustið 2012 hófst á vor-
mánuðum.

Samstarf vegna unglingastarfs
Vegna samdráttar í starfsmannahaldi 
tók Elín við málefnum unglingastarfsins 
fyrir hönd Biskupsstofu.

Elín heldur utan um æskulýðslistann, 
sem er netlisti fyrir starfsfólk í barna- 
og unglingastarfi en það sem er sett 
inn á þann lista þarf að fara í gegnum 
nálarauga hennar. Þessi listi hefur 
virkað mjög vel í gegnum tíðina. Halda 
þarf utanum skráningar og hefur það 
verið gert með aðstoð Örvars Hafsteins 
Kárasonar.

Utanumhald um unglingastarf þjóð-
kirkjunnar felst í miklu samstarfi við 
félaga samtök innan kirkjunnar. Því 
eru haldnir samstarfsfundir og sam-
ráðsfundir með ÆSKÞ, ÆSKR, ÆNK og 
KFUM og K. Á þessum fundum voru við-
burðir og námskeið skipulögð. 

Farskólinn og Grunnnámskeiðið
Námskeið fyrir leiðtogaefni þ.e. efnilega 
leiðtoga í barna- og unglingastarfi 
kirkjunnar frá 14 ára aldri voru haldin 
í samstarfi við prófastsdæmi víða um 
landið. Farskólarnir voru sem hér segir:

Farskóli leiðtogaefna í Reykjavík og 
ná grenni 19 þátttakendur voru í Far-
skólanum í vetur og lauk honum með 
út skrift í 28. mars í Digraneskirkju. Um-
sjón með skólanum hafði Sigríður Rún 
Tryggvadóttir.

Um leið voru sex ungmenni útskrifuð 
af Grunn námskeiðinu. Farskóli leið toga-
efna og Grunn námskeiðið er sam starfs-
verkefni Biskupsstofu, ÆNK, ÆSKR og 
ÆSKÞ.

Grunnnámskeið fyrir ungleiðtoga var 
haldið dagana 7.-9. október. Þátttakan 
var fremur dræm. Fræðarar: Dagný 
Halla Tómasdóttir og Margrét Ólöf 
Magnúsdóttir

Námskeið fyrir presta, djákna og 
æskulýðsfulltrúa/leiðtoga.

Haldin voru nokkur samstarfsnámskeið 
á vegum Biskupsstofu ÆSKR, KFUM og 
KFUK og ÆNK. Það var áberandi erfitt 
að fá fólk til þess að mæta á námskeiðin 
jafnvel þótt dagskráin hafi verið 
spennandi og vönduð og kostnaður 
við það að senda fólk á þessi námskeið 
hverfandi lítill. Hefur sú ályktun m.a. 
verið dregin af þessu að mikill sam-
dráttur í kirkjum landsins komi skýrt 
fram þarna, þar sem fækkað hefur 
í röðum æskulýðsfulltrúa sem hafa 
bæði nýtt sér þessi námskeið og vísað 
sínu samstarfsfólki á þau. Til þess að 
barna- og unglingastarf fái að blómstra 
áfram innan kirkjunnar er mikilvægt 
að prestar og sóknarnefndarfólk sé 
vakandi fyrir því að senda fólk á þessi 
námskeið og virkja það til góðra verka. 
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Námskeiðin eru alltaf vel auglýst á lista 
starfandi presta, djáknalistanum og 
æskulýðsleiðtogalistanum. Auk þess 
er alltaf fjallað um þessi námskeið á 
kirkjan.is.

Námskeiðin voru þessi:
Haustnámskeið leiðtoga 21 . sept-
em ber . Námskeiðið var haldið á Holta-
veginum í húsi KFUM og K. Yfirskrift 
námskeiðsins var Gleði og kraftur. 
Kennari á námskeiðinu var: Anna Lóa 
Ólafsdóttir náms- og starfsráðgjafi. 
Þátttakendur á námskeiðinu voru um 
20.
Námskeið fyrir æskulýðsfulltrúa 18 . 
nóvember . Vigfús Bjarni Albertsson sá 
um fræðsluna en fjallað var um trú og 
sjálfsmynd.
Febrúarnámskeið í Grensáskirkju 
sem halda átti 8. febrúar féll niður 
vegna ónógrar þátttöku.

Vornámskeiðið Fjóla var haldið á 
Holtavegi miðvikudaginn 23. maí og 
var það samstarfsverkefni ÆSKÞ, ÆSKR, 
ÆNK, KFUM og K og Biskupsstofu. 

Fræðarar á námskeiðinu voru María 
Ellingsen og Nanna Hlíf Ingvadóttir. 
Námskeiði var sæmilega sótt af leið-
togum í barna- og unglingastarfi og var 
afar gagnlegt og skemmtilegt – en það 
má segja að dagskrá febrúarmótsins 
hafi verið notuð á þessu námskeiði.

Landsmót æskulýðsfélaganna 
var haldið á Selfossi 29. -30.október. 
Þetta er ein fjölmennasta samkoma 
kirkjunnar á landinu og er mikilvægt 
að hlúa að þessu blómlega starfi sem 
þrátt fyrir niðursveiflu er svona sterkt. 
Um 500 ungmenni voru á Landsmóti 
æsku lýðs félaganna. Dagskrá mótsins 
var fjölbreytt að vanda. Boðið var upp 
á fjöl breytt hópastarf, kvöldvökur, 
ball og helgistundir. Mótið sem er það 
stærsta til þessa heppnaðist það í alla 
staði mjög vel. Allt utanumhald var í 
höndum ÆSKÞ og Landsmótsnefndar. 
Séð var um fréttir af mótinu héðan frá 
Biskupsstofu

Æskulýðsdagurinn var haldinn 
hátíð legur í söfnuðum landsins 4. 

Frá landsmóti 
æskulýðsfélaga.
Ljósm. Bogi 
Benediktsson
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mars og gerði Elín sérstakt fræðsluefni 
fyrir hann sem fór inn á efnisveituna 
og samanstóð af „verkstæðavinnu” 
fyrir breiðan aldurshóp og tillögu að 
æskulýðsmessu.

Æskulýðsnefnd sett á laggirnar
Kirkjuþing stofnaði æskulýðsnefnd. 
Í henni voru tveir fulltrúar frá hverju 
prófasts dæmi auk fulltrúa frá ÆSKÞ og 
KFUM og K. Elín sat fundinn sem fulltrúi 
Biskupsstofu og ritari nefndarinnar. 
Pétur Björgvin Þorsteinsson er formaður 
en Jónína Sif Eyþórsóttir varaformaður. 
Elín Elísabet Jóhannsdóttir, ritari 
og fulltrúi Biskupsstofu. Nefndin 
fundaði í fyrsta skipti í Skálholti 31. 
maí-1. júní. Þáverandi biskup, Hr. Karl 
Sigurbjörnsson setti fundinn. Stefnt er 
að öðrum fundi í haust.

Mikil vinna er í kringum nefndina og 

væri rétt að íhuga hvort ritari og fulltrúi 
frá Biskupsstofu eigi ekki að vera sitt 
hvor aðilinn.

Nefndin hefur skilað af sér skýrslu 
sem var til sýnis á Prestastefnu nú í júní.

Samstarf við Skálholtsútgáfu
Undirrituð situr í útgáfuráði og stjórn 
Skálholtsútgáfu. Í því eru fólgnar 
fundasetur þar sem ákvarðanir um 
útgáfumál eru teknar auk þess að eiga 
frumkvæði að því sem gefa þarf út fyrir 
barnastarfið, en það er mikilvægt að 
fræðslumál kirkjunnar og útgáfufélag 
séu samstíga. 

Á þessu starfsári hef ég m.a. komið 
að gerð bókarinnar Katla og Ketill koma 
á óvart, DVD disknum Daginn í dag, 
DVD diski fyrir sunnudagaskólann og 
jóladagatali fyrir leikskólana; Það er svo 
mikið í húfi hjá honum Stúfi.

Frá landsmóti 
æskulýðsfélaga.
Ljósm. Bogi 
Benediktsson
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Á sviði verkefnisstjóra guðfræði og 
þjóðmála á þjónustusviði eru sam-
kirkju mál og samskipti við önnur trúar-
brögð auk upplýsingamála, ýmissa 
málefna er snerta samskipti kirkju og 
þjóðfélags og stefnumótun kirkjunnar. 
Fjallað er um samkirkjumál í skýrslu 
samkirkjunefndar og samtarfsnefndar 
kristinna trúfélaga og upplýsingamál í 
skýrslu um upplýsingamál. 

Þvertrúarleg samskipti
Samráðsvettvangur trúfélaga fagnaði 
fimm ára afmæli þann 24. nóvember 
2011. Af því tilefni var hátíðardagskrá í 
Ráðhúsi Reykjavíkur. 

Á hátíðarfundinum flutti Steinunn A. 
Björns dóttir, ritari samráðsvettvangsins, 
stutt yfirlit um starfsemi Samráðs-
vett vangs trúfélaga fyrstu fimm árin. 
Ávörp fluttu hr. Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, hr. Ögmundur Jónasson, 
innanríkisráðherra og Bee McEvoy, 
fulltrúi Bahá´í samfélagsins í Sam-
ráðs vettvangi trúfélaga. Sr. Þórhallur 
Heimis son flutti erindi er nefndist 
„Staða trúarbragðanna við upphaf 21. 
aldar.“

Milli erinda fluttu tónlist þau Hilmar 
Örn Hilmarsson allsherjargoði, Anna 
Sigga Helgadóttir og Aðalheiður Þor-
steins dóttir. 

Fundarstjóri var Einar Skúlason, fv. 
fram kvæmda stjóri Alþjóða húss og 
fyrsti upp lýsinga fulltrúi samráðsvett-
vangsins.

Í tilefni af fimm ára samstarfi trú-
fé laganna bauð Karl Sigurbjörnsson, 

biskup Íslands, fulltrúum þeirra í 
biskups garð. Hilmar Örn Hilmarsson, 
alls herjar goði, þakkaði biskupi fyrir 
hönd trúfélaganna, stuðning og hvatn-
ingu til þessa starfs frá upphafi. 

Að samráðsvettvanginum standa 
16 trúfélög og í þeim hópi eru kristin 
trú félög og fulltrúar frá trúfélögum 
múslima, bahá´ía, búddista, ása trúar-
félagsins og fleiri félögum. Mark mið 
vettvangsins er að stuðla að um-
burðar lyndi og virðingu milli fólks af 
ólík um lífs viðhorfum, trúarhópum og 
trúar brögðum og standa vörð um trú-
frelsi og önnur mannréttindi.Samráðs-
vettvangur trúfélaga er opinn öllum 
skráðum trúfélögum. 

Verkefnisstjóri hefur verið ritari Sam-
ráðs vettvangs trúfélaga frá upphafi. 
Fulltrúar trúfélaganna hittast að jafn-
aði á tveggja mánaða fresti til að ræða 
sameiginleg mál, skipuleggja sam eigin-
leg verkefni, kynnast trú og siðum hvers 
annars og deila skoðunum.

Mannréttindaskrifstofa Íslands. 
Þjóðkirkjan er aðili að Mann rétt inda-
skrifstofu Íslands. Undanfarin ár hafa 
full trúar í stjórn verið Steinunn A. 
Björns dóttir, verkefnisstjóri, og Toshiki 
Toma, prestur innflytjenda.

Í mars ár hvert sér Mann rétt inda-
skrifstofan um að skipuleggja hér á 
landi Evrópuviku gegn kynþáttamisrétti 
sem þjóðkirkjan tekur þátt í með fjölda 
ungs fólk í samvinnu við ÆSKR, ÆSKÞ, 
KFUM, KFUK, Rauða krossinn og fleiri. 
Ungt fólk úr kirkjunni tók þátt í að 
dreifa kynningarefni þann 23. mars 

Guðfræði- og þjóðmálasvið
Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir, verkefnisstjóri

Steinunn
Arnþrúður 
Björnsdóttir
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s.l. og var yfirskrift vikunnar: „Einhver 
eins og ég” að stóð fyrir við burðum í 
verslunarmiðstöðvum á höfuð borg ar-
svæðinu, Akureyri og Ísafirði, dreifði 
kynn ing arefni og ræddi við fólk um 
kyn þáttafordóma. Sr. Toshiki Toma 
hefur átt sæti í undirbúningsnefnd 
þessa viðburðar frá upphafi. 

Stefnumótun – Samstarfssvæði
Stofnun samstarfssvæða var fylgt 
eftir með ráðgjöf og fræðslu. Fulltrúar 
biskupsstofu sóttu héraðsfundi og 
fræðslufundi til að kynna málið og svara 
fyrirspurnum. Á nokkrum svæðum er 
þetta samstarf komið á og gengur vel 
en þar er enn margt óunnið.

Helgisiðasvið
Kristján Valur Ingólfsson, verkefnisstjóri

Kristján Valur 
Ingólfsson

Með nýju skipuriti Biskupsstofu við alda-
mót var stofnað til verkefnisins Helgi-
hald og kirkjutónlist. Hlutverk þess sviðs 
er að vera Biskupi Íslands og starfsfólki 
kirkjunnar til ráðgjafar í málefnum 
helgisiðanna og kirkjutónlistarinnar og 
stýra endurskoðun og nýsköpun í þeim 
málaflokki. Verkefnisstjóri hefur verið frá 
upphafi Kristján Valur Ingólfsson, og fór 
með báða málaflokka þangað til Hörður 
Áskelsson var skipaður söngmálastjóri. 
Auk þess þjónaði Kristján Valur 
Þingvallaprestakalli frá árinu 2004 og 
var fastráðinn lektor við Guðfræðideild 
í hálfu starfi 2000-2008. Verkefni 
Helgi siðasviðs hafa ætíð fallið náið að 
verkefnum Kirkjutónlistarsviðsins sem 
var undir stjórn Söngmálastjóra þjóð-
kirkjunnar til hausts 2011, en síðan þá 
hefur því miður ekki verið starfandi 
söngmálastjóri. 

Þrjár nefndir starfa í tengslum við 
þessi svið: Helgisiðanefnd, Hand bók-
ar nefnd og Sálmabókarnefnd. Þessar 
nefndir bera ábyrgð á endurskoðun 
Handbókar og Sálmabókar kirkjunnar 
sem stendur yfir.

Í Helgisiðanefnd sitja dr. Einar Sigur-
björnsson, sr. Kristín Þórunn Tómas-
dóttir og sr. Kristján Valur Ingólfsson 

sem er formaður. Nefndin er skipuð af 
biskupi og skal hún vera leiðbeinandi 
og ráðgefandi um málefni helgisiðanna. 
Þá safnar nefndin upplýsingum um nýj-
ungar og þróun í málaflokknum og við-
heldur tengslum við kirkjur erlendis. 
Þar er fyrst og fremst um að ræða 
systur kirkjurnar á Norðurlöndum og 
aðrar lútherskar kirkjur í Þýskalandi og í 
Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Í Sálmabókarnefnd sitja dr. Einar 
Sigur björnsson, formaður, Hörður 
Áskels son, söngmálastjóri, sr. Jón Helgi 
Þórarinsson, sóknarprestur, sr. Lena 
Rós Matthíasdóttir, prestur, Hjörtur 
Pálsson, skáld og prestur og dr. Margrét 
Eggertsdóttir, bókmenntafræðingur. 
Einnig starfa með nefndinni sr. Kristján 
Valur Ingólfsson og sr. Kristín Þórunn 
Tómasdóttir sem er ritari nefndarinnar. 
Unnið er að þvi að ljúka vinnu við 
sálmahefti með um það bil 150 nýjum 
sálmum sem áformað er að gefa út 
haustið 2012.

Í Handbókarnefnd sitja sr. Kristján 
Valur Ingólfsson formaður, sr. Jóhanna 
Sig mars dóttir sóknarprestur, sr. Þor-
valdur Karl Helgason biskupsritari, 
sr. Guðni Már Harðarson, prestur, sr. 
Gunnlaugur Garðarsson, sóknarprestur 
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og sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir. Vara-
menn eru sr. Bryndís Malla Elídóttir, 
héraðsprestur og sr. Bragi Skúlason 
sjúkrahúsprestur. Einnig starfa með 
nefndinni dr. Einar Sigurbjörnsson og sr. 
Kristín Þórunn Tómasdóttir sem er ritari 
nefndarinnar. 

Handbókarnefnd hefur verið að 
störfum í núverandi mynd frá því á 
árinu 2005 og hefur á þeim tíma unnið 
eftir langtímaáætlun um endurskoðun 
handbókar kirkjunnar, sem kom út árið 
1981. Við endurskoðunina er tekið mið af 
vinnunni frá árinu 1981 og hin klassíska 
messa lögð til grundvallar helgihalds 
safnaðarins. Handbókarnefnd hefur 
lagt fyrir biskupafund og prestastefnu 
tillögur að formum sem notast skulu 

til reynslu áður en til endanlegrar 
samþykktar kemur. Mikill hluti efnisins 
hefur verið birtur á vefnum www.
kirkjan.is/handbok-presta 

Vegna efnahagsþrenginga hefur 
verið dregið úr erlendum samskiptum 
og verður svo um sinn að ekki verða 
sendir fulltrúar á þing og ráðstefnur 
erlendis. Eftir sem áður eru þó góð og 
gefandi samskipti um málefni kirkju-
söngs og helgisiða með tölvupósti og 
netmiðlum. Með nýjum biskupi Íslands 
þarf að endurmeta alla starfsemi á 
sviði helgihalds og kirkjutónlistar og 
þar með talin störf nefndanna, með 
það að markmiði að nýta sem best þær 
aðstæður sem þjóðkirkjan býr við og 
þarf að laga sig að. 

Prestur á sviði helgihalds og þjóðmenningar
Sr. Gunnþór Ingason

Gunnþór Ingason

Kristni í sögu og samtíð
Það gildir um kristni og kirkju á Íslandi 
sem og grunnstoðir mannlífs og 
menningar að miklu varðar að rætur 
séu sterkar og traustar og standist bylji 
og storma og styrkist af þeim. Starf 
mitt sem prestur á sviði helgihalds 
og þjóðmenningar miðar að því að 
tengja kristni í samtíð við sögu og 
samhengi kristninnar í landinu og huga 
sérstaklega að fornum trúarháttum 
sem endurnýjaðir geta glætt trúarsýn 
og aukið fjölbreytni í trúariðkun og –
reynslu. Til þess hef ég leitað fanga allt 
til þeirrar kristni, sem tók sér bólfestu 
í landinu með þeim Vestmönnum 
frá Írlandi og Skotlandseyjum, er 
öðrum fyrr settust að hér á landi og 
áttu auk frelsarans og Maríu móður 

hans heilagan Kolum Killa að sínum 
vildarvini.

Ar Seachrán; Ferðalangur
Í byrjun janúar sendi írski örnefna- og 
þjóðháttafræðingurinn dr. Breandan Ó. 
Ciobháin, sem er á áttræðisaldri, mér 
tölvubréf og bað mig að skipuleggja 
heimsókn fræðimanna og sæfara hingað 
til landsins á komanda sumri til að kanna 
hugsanlegar Papaslóðir og -minjar á 
Suðurlandi eftir að þeir hefðu kannað 
slóðir Papa á öðrum eyjum Norður-
Atlantshafs á 45 feta írsku seglskútunni 
Ar Seachrán, Ferðalangi. Við Ó. Ciobháin 
skrifuðumst á fram á vorið og komum 
okkur saman um ferðáætlunina svo og 
Padraig/Patrick/Paddy Barry, skipstjóri 
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skútunnar, þekktur írskur sæfari og 
sérfræðingur í heimskautaferðum. Fyrir 
lá að þeir vildu komast til Vestmannaeyja 
og til Seljalands til að skoða þar útskorna 
krossa í klettum og manngerðum 
hellum. 

Ar Seachrán lagði upp frá Kerry-
ströndu á Vestur-Írlandi 16. maí, á 
dýrðar degi heilags Breandan mocu 
Altai, sem þekktur var fyrir sjóferðir 
sínar og varð dýrlingur sæfara. 15 
ferðalangar, fræði-og listamenn, skiptu 
með sér að sigla og kanna slóðirnar. 
Fjórir þeirra komu hingað til lands. Ar 
Seachrán hreppti mikið óveður í kjölfar 
Gríms fjallagossins. Leita þurfti vars og 
hætta við að koma við á Suðureyjum og 
viðkomustaðir urðu færri á Hjaltlandi og 
Orkneyjum en ætlað var. 

För var þó haldið áfram til Færeyja 
þar sem fornminjar voru rannsakaðar. 
Dr. Jonathan M. Wooding, einn kennara 
minna í Keltneskri kristni við Háskólann 
í Wales, sem hafði vísað Ó. Copbháin á 
mig, kom þar um borð og sigldi með 
skútunni til Íslands 

Auk Paddys og Jonathans sigldu 
Írarnir Dónal De Barra, bóndi og 
örnefnafræðingur, Danny MacSíthigh, 
bóndi, ljóðskáld og rithöfundur á írska 
tungu og útvarpsmaður, til Íslands, 
en þeir voru með á allri siglingunni. 
Írski tónlistarmaðurinn Breandan Ó. 
Beaglaoich, sigldi einnig hingað til lands 
en flaug héðan heim. Við bættist einn 
þekktasti fjallgöngumaður Íra, Frank 
Neugent, sem verið hafði á landinu í 
fjallgöngum. 

14. júní sigldi Ar Seachrán að landi í 
Djúpavogi. Paddy hafði ætlað að sigla 
inn á Höfn í Hornafirði en taldi Djúpa-
voginn öruggari til innsiglingar auk þess 
sem Papey væri þar og vogurinn líklegri 
landtökustaður Papa á fyrri tíð. Við 
Þorbjörg Arnórsdóttir, sem veitir Þór-
bergs setrinu í Hala í Suðursveit for stöðu, 
sóttum ferðalangana til Djúpavogs 
frá Þórbergssetri og ókum þeim til 
setursins. Við áðum á sögustöðum, 
fyrst í Hamarsfirði, þar sem rómverskir 
peningar frá 3. öld hafa fundist; Þvottá 
þar sem við skoðuðum minnisvarðann 

Siglt á Ar 
Seachrán til 
Vestmannaeyja 
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um kristniboð Þangbrands og einnig 
varðann um Úlfljót lögsögumann í Bæ í 
Lóni. Við áðum í Papaósi og komum við 
á Höfn. 

Að morgni þjóðhátíðardags 17. júní, 
á 200 ára afmælisdegi Jóns Sigurðs-
sonar, fræddi ég ferðalangana um 
þjóðfélagsbaráttu Jóns og hlutverk 
sem frelsishetju. Eftir hádegið stóðu 
ferðalangar að málþingi á Þórbergssetri. 
Paddy sagði frá siglingum á heim-
skautasvæðum og samskiptum við 
Inúíta, Danny lýsti för Ar Seachrán 
um Papa slóðir Norður-Atlantshafs 
og sagði frá heimabæ sínum á Írlandi 
þar sem heilagur Breandan lagði upp 
í sjóferðir sínar. Jonathan greindi frá 
ferðum keltneskra munka/Papa út á 
Atlantshafið forðum daga til að finna þar 
samastað sinn, útvalinn af Drottni, Á milli 
fræðslustunda lék Ó. Beaglaoich á írska 
harmonikku og Paddy á gítar og söng 
írsk þjóðlög og slagara. Frank söng líka 
sem kvæðamaður og án undirleiks írsk 
söngkvæði, grín- og harmsögur á víxl.

Að málþingi loknu fóru ferðalangar 
og mál þings gestir undir leið sögn 
Fjölnis Stein þórs sonar, eigin manns 
Þor bjargar og bónda á Hala, að líta á 
rústir víkingabyggðar, sem telst vera 
hið forna Papabýli og Fjölnir fann 2001 
í námunda við Papabýlisfjall. Papabýlis 
hafði lengi verið leitað án árangurs. 
Fjölnir fann það eftir að hafa uppgötvað 
að landaskrám frá miðöldum hafði verið 
víxlað. 

Gisting, viðurgjörningur og ökuferðir 
var allt í boði Þórbergsseturs og voru 
ferðlangar afar þakklátir fyrir gestrisnina 
þar og aðhlynningu alla.

Ég var kominn í áhöfn Ar Seachrán, 
er skútan lagði út frá Djúpavogi um 
kl. 03 aðfararnótt 18. júní. Siglt var 
framhjá Papey og stefnan tekin á 
Vestmannaeyjar. Þess hafði verið vænst, 

að komið yrði til eyja seinni part dags 
19. júní, en vegna blússandi byrs var 
komið til Eyja um hádegisbilið. Siglt var 
inn til Eyja í sólskini og 20 stiga hita. 

Ég hafði leitað til Gísla Óskarssonar, 
kennara og fréttamanns, að leiðsegja 
okkur ferðalanga um eyjarnar og eiga 
við okkur viðtöl og gera sjónvarpsþátt 
um heimsókn okkar. 

Gísli myndaði innsiglinguna og ók 
okkur um Heimaey daginn eftir, 20. júní. 
Hann fór með okkur í Herjólfsdalinn 
og lýsti rannsóknum Margrétar Auðar 
Hermannsdóttur fornleifafræðings á 
fornminjum dalsins og hugmyndum um 
að þær væru eldri en svokallað norrænt 
landnám. Gísli leiðbeindi okkur upp á 
Heimaklett og kom sér fyrir á syllu rétt 
við hvilftina í yfir 170 m hæð, þar sem 
Papakrossinn, sem er sjálfur um 70 cm 
á hæð, getur að líta. Gísli bað hvern og 
einn okkar að lýsa áhrifunum þegar við 
litum krossinn og myndaði viðbrögð og 
svör. Jonathan lýsti því yfir að krossinn, 
sem væri með útvíkkanir á stofni og 
örmum, bæri mjög svip af 8. aldar 
krossum á suðureysku eyjunni helgu, 
Iona. Eftir uppgöngu og krossskoðun 
tók Gísli sjónvarpsviðtöl við okkur 
Jonathan, þar sem við sögðum frá 
siglingu og för ferðalanga á Ar Seachrán 
og lýstum grunnþáttum keltneskrar 
kristni. 

Á sólstöðudeginum 21. júní, sem 
hefur mikla merkingu í forn keltneskum 
menningarheimi bæði fyrir og eftir 
kristni, skildu ferðalangar skútuna 
eftir í Vestmannaeyjahöfn og héldu 
með Herjólfi til Landeyjahafnar ásamt 
Gísla Óskarssyni, til þess að skoða 
Papahellana í Seljalandi. Þeir skiptast 
í þrjár misstórar hvelfingar og fleiri 
en 100 krossar eru ristir í berg þeirra. 
Við Danny leiddum helgistund í mið-
skútanum stærsta. Hann las upp írska 
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sálminn, sem í enskri þýðingu hefst á 
orðunum „Be thou my vision“ og mun 
vera frá 8. öld og fór síðan með bæn 
á írsku; sem ef til vill var síðast gert í 
skútanum fyrir 1200 árum. 

Að áliti Jonatans gætu þessir sam-
liggjandi manngerðu hellar hafa 
myndað helgidóm í Papasamfélagi/
klaustri. Hann veitti því athygli að þeir 
horfðu beint við Heimakletti, þar sem 
Papakrossinn er í bjarginu, og kvað það 
geta bent til tveggja trúarsamfélaga, 
er gátu látið boð berast sín á milli, svo 
sem tíðkast hefði á Írlandi til forna. Við 
skoðuðum einnig Kverkarhelli sem 
nærri er og mun stærri og dýpri en 
hellarnir, sem við fyrr litum á. Fáeinir 
krossar eru í bergi hans.

Eftir að við höfðum skoðað Selja-
landsfoss og Gljúfurbúa kvöddum við 
Jonathan aðra ferðalanga í Seljalandi, 
félaga okkar og vini á Ar Seachrán. Þeir 
héldu aftur til Eyja, til þess að sigla 
aftur til Írlands með viðkomu á eyjunni 
St. Kilda, en við fórum til Skálholts og 
Þingvalla. 

Um miðjan júlímánuð sigldi Ar 
Seachran í heimahöfn sína á Írlandi og 
skilaði ferðlöngum sínum vel heim, 
enda þótt veður hefðu á stundum verið 
válynd og öldur háar. Sjónvarpsþáttur 
Gísla Óskarssonar um ferðalanga á 
írsku skútunni Ar Seachrán er að finna 
á slóðinni: http://visir.is/section/MEDIA-
99 & fileid =VTV928746B2-D962-445D-
9034-9B31560FCDF2. Efni allrar ferðar 
ferða langa Ar Seachrán er ýtarlega lýst 
á slóðinni: http://imram.oac.ie/

Ráðstefna í Skálholti um forna 
taflmenn á 800 ára ártíð Páls 
Jónssonar Skálholtsbiskups 
Við Kristinn Ólason, rektor Skál holts-
skóla, Guðmundur G. Þórarinsson, 

verk fræðingur, Einar S. Einarsson, fyrrv. 
fram kvæmdastjóri og Guðni Ágústsson 
fyrrv. ráðherra mynduðum nefnd er 
undir bjó ráðstefnu í Skálholti, sem var 
haldin 19. ágúst til að minnast 800 ár-
tíðar Páls Jónssonar biskups. 

Þar var fjallað um þá hugmynd 
Guðmundar, sem hann hefur sett fram í 
riti sínu á ensku: The Enigma of the Lewis 
Chessmen. Are the Isle of Lewis Chessmen 
Icelandic?, að hinir svokölluð Lewis 
taflmenn, er fundust á síðari hluta 19. 
aldar á eyjunni St Lewis, „Ljóðhúsum“, 
sem er stærst Suðureyja, séu gerðir í 
Skálholti og þá að líkindum af Margréti 
högu og hennar samstarfsfólki. Þau 
voru í þjónustu Páls biskups og munu 
hafa unnið að listmunagerð úr rostungs- 
og hvalbeini frá Grænlandi. 

Þrír mikilsvirtir fræðimenn frá bresku 
og skosku þjóðminjasöfnunum, dr. 
David H. Caldwell, dr. Mark A. Hall og dr. 
James Robinson, sem hafa ritað bækur 
og ritgerðir um þessa markverðustu 
taflmenn sögunnar, kynntu rannsóknir 
sínar og sjónarmið og lögðu mat 
á gildi hinna róttæku hugmynda 
Guðmundar svo og Þór Magnússon 
fv. þjóðminjavörður. Ráðstefnan 
tókst mjög vel og vakti málflutningur 
Guðmund ar athygli og hrifningu. 

Samskipti íslensku þjóðkirkjunnar 
og Föroysku fólkakirkjunar
Heimsókn Jógvans Fríðrikssonar, fær-
eyskra presta og fulltrúa færeysku 
stifts stjórnarinnar til landsins í boði 
herra Karls Sigurbjörnssonar, biskups 
Íslands, haustið 2010 og ég skrifaði 
ítarlega skýrslu um, miðaði að því að 
auka og styrkja samskiptin milli þjóð-
kirkjunnar og fólkakirkjunar færeysku. 
Horft var m.a. til þess að færeyskir 
prestar og kirkjulið gætu tekið þátt 
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í námskeiðum í Skálholti og átt þar 
athvarf. Færeyjabiskup vonaðist til þess 
að biskup Íslands gæti ásamt fylgdarliði 
heimsótt Færeyjar og færeysku 
kirkjuna komandi vor eða haust til 
þess m.a. að finna stað og farveg fyrir 
samskiptin í Færeyjum. Af því gat þó 
ekki orðið vegna anna biskups Íslands 
og ólgusjóa sem þjóðkirkjan sigldi 
í gegnum. Færeyjabiskup tók þátt í 
vígslu sr. Kristjáns Vals Ingólfssonar til 
Skálholtsbiskups í Skálholtsdómkirkju 
13. s.d. e. tr. 18. sept. Greiddi ég götu 
Færeyjabiskups við komu hans og 
brottför og átti góðar samræður við 
hann um kirkjumál landanna og höfum 
við haldið þeim við með netbréfum.

Færeyskrir prestar á ráðstefnu í 
Skálholti
Ég sótti ráðstefnu í Skálholti í september 
sl. þar sem dr. Andrew Louth, prófessor 
em er itus við Durkham háskóla í Eng-
landi, fjallaði í fyrirlestrum um krist-
fræðilegar spurningar Nikeuþingsins og 
prédikun á 4. öld. Færeysku prestarnir 
séra Heri Joensen, sóknarprestur í 
Vesturkirkjunni í Þórshöfn, sem verið 
hafði í fylgdarliði Færeyjabiskups 2010 
og séra Meinard Bjartalíð, sóknarprestur 
í Lamba á Austurey, sóttu námskeiðið 
og var ég þeim innan handar. Sr. 
Meinard dvaldi í Skálholti við fræðastörf 
fram yfir vígslu nýs Skálholtsbiskups og 
var viðstaddur vígsluna hempuklæddur 
í röðum presta. Fyrr um vorið komu þeir 
sr. Meinard og sr. Heri til landsins að 
sækja námskeið dr. Louths. Það fell þá 
niður vegna áhrifa Grímsfjallagossins. 
Ég reyndi samt að gera Færeyingunum 
dvölina sem bærilegasta og fór með þá 
um Suðurland og fræddi þá í Skálholti 
um keltneska kristni og menningararf.

 

Helgistaðir á föruleiðum
Umræðuhópur sem ég leiði um helgi-
staði á föruleiðum hittist misserislega á 
fundi á Biskupsstofu. 

Krýsuvíkurkirkja 
11. apríl var því fagnað með reisugilli 
í Iðnskóla Hafnarfjarðar að form var 
komið á hina nýju Krýsuvíkurkirkju 
sem þar er í smíðum og annaðist 
ég helgistund af því tilefni. Stjórn 
vinafélags kirkjunnar markar stefnuna 
fram á reglubundum fundum sínum í 
Strandbergi, safnaðarheimili Hafnar-
fjarðar kirkju, sem Jónatan formaður 
þess stýrir og eigum við gott samstarf 
um mark og mið.

4. s.d e. páska 22. maí stýrði ég helgi-
stund á grunni hinnar brunnu kirkju 
í Krýsuvík, sem góður hópur sótti. 
Jónatan sagði frá smíði nýju kirkjunnar 
og leiddi göngu í nágrenni hennar. 

Um haustið kannaði ég ásamt 
fleiri fulltrúum stjórnar vinafélagsins 
gripi í vörslu þjóð minjasafns frá 
Krýsuvíkurkirkju á fyrri tíð og öldum, 
stjaka og ker, hökla og altarisklæði 
með það í huga að taka mið af þeim við 
búnað kirkjunnar nýju. Þá var orðið ljóst 
að kirkjan yrði ekki fullsmíðuð og vígð 
komandi vor, svo sem horft hafði verið 
til, enda þyrfti að koma henni á sinn 
stað í Krýsuvík, þegar frost væri enn í 
jörðu og það tækist ekki fyrir vorið. Þess 
var jafnframt óskað af hálfu Iðnskólans, 
að kennarar og nemendur hans fengu 
lengur að vinna að smíðinni svo að 
sem flestir gætu lært handverkið við 
smíðina.

Auðarslóðir í Dölum
Til stóð að við, sr. Óskar Ingi Óskarsson, 
stæðum ásamt heimafólki fyrir helgi-
göngu á slóðum Auðar Djúpúðgu 
vestur í Dölum laugardaginn 18. júní 
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líkt og gert var á kvennadaginn 19. 
júní á fyrra ári með helgistundum 
með fornum keltneskum trúartextum, 
á Auðartóftum, í Hvammskirkju og 
á Krosshólum. Búið var að undirbúa 
hana á líkan hátt og fyrr. Vegna andláts 
máttarstólpa í menningar-og kirkjulífi 
sveitar og héraðs, féll gangan niður, og 
ekki hentaði að hún færi síðar fram.

Esjuberg
Sunnudaginn 26. júní leiddum við dr. 
Gunnar Kristjánsson, prófastur, guðs-
þjónustu á Esjubergi, sem hófst með 
göngu með keltneskan göngukross og 
um 50 manns sóttu. Eftir hana var boðið 
til kirkjukaffis og málþings í Klébergi á 
vegum sögufélagsins Steina. Ég fjallaði 
þar um grunnstef í keltneskri kristni og 
sagði frá för ferðalanga á írsku skútunni 
Ar Seachrán um Papaslóðir á Norður- 
Atlantshafi. Prófastur og fleiri fluttu 
jafnframt fyrirlestra. 

Dagverðarnes 
Sunnudaginn 14. ágúst leiddum við, 

sr. Óskar Ingi Ingason, sóknarprestur, 
helgi göngu á Dagverðarnesi með 
keltneskum brag. Hún hófst með 
helgi stund í Dagverðarneskirkju og 
henni fylgdu helgi stundir við Altaris-
horn og Kirkju hóla með göngu í ná-
grenni kirkjunnar og staðarlýsingum. 
Gangan endaði í kirkjunni í upphafi 
guðs þjónustu þar, sem sóknarprestur 
stýrði. Ég leiddi þar lestur og flutning 
keltnesks trúarefnis. Um 15-20 manns 
tóku þátt í helgigöngunni og um 50 
manns í guðsþjónustunni. Eftir hana 
bauð Selma Kjartansdóttir, meðhjálpari, 
til veglegs kirkjukaffis á fyrrum heimili 
sínu að Ormsstöðum, svo sem löngum 
fyrr eftir árlegar guðsþjónustur í 
Dagverðarneskirkju.

Vestmannaeyjar
Koma ferðalanga á Ar Seachrán til Vest-
manna eyja vakti þar verðskuldaða at-
hygli og minnti á keltneskar rætur kristni 
og mannlífs í Eyjum. Í ágústmánuði fór 
ég aftur til Eyja og lagði drög að því, 
ásamt sr. Kristjáni Björnssyni, sóknar-

Helgistund í 
Landakirkju. 
Ljósm. Óskar P. 
Friðriksson
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presti og forstöðumönnum annarra 
kristinna trúfélaga í Eyjum en þjóð-
kirkjunnar, að halda þar sam kirkju lega 
göngu messu með keltneskum brag 
og sniði. Göngumessa með keltnesku 
sniði var haldin í Eyjum sunnudaginn 
11. september 2011, er auglýstur 
var sem ,,keltneskur dagur” í Eyjum. 
Messan hófst með stuttri helgistund 
í Landakirkju. Þaðan var haldið inn 
í Herjólfsdal, þar sem haldin var 
helgistund við fornar minjar og tóftir. 
Síðan var gengið með keltneskan sól-
kross í fararbroddi að rótum Heima-
kletts undir Papakrossinum. Helgi-
stundin þar tók nokkuð mið af hryðju-
verkinu í New York réttum áratug 
fyrr, þegar „tvíburaturnar“ voru 
felldir með skelfilegum hætti, og svo 
einnig vígi írskra manna í Eyjum á 
landnámstíð. Beðið var fyrir iðrun, 
fyrirgefningu og bættum lífsháttum 
með skírskotun til keltneskra trúartexta 
og frásagna. Göngumessunni lauk með 
kærleiksmáltíð í Stafkirkjunni fögru við 
höfnina og svo veglegu kirkjukaffi í 
húsakynnum Hvítasunnukirkjunnar. 

Ingjaldshólskirkja og Gufuskálar
Fyrirhuguð helgiganga á Gufuskálum 
og messa í Ingjaldshólskirkja sunnu-
daginn 18. september, sem við, sr. 
Ragn heiður Karitas Pétursdóttir, sóknar-
prestur, höfðum undirbúið ásamt 
heimafólki í Ólafsvík og á Hellissandi, féll 
niður vegna vígslu nýs Skálholtsbiskups 
á þeim degi. 

Þingvellir 
3.sd.e.tr. 10. júlí messaði ég í Þing-
valla kirkju með keltneskum brag og 
trúarefni. 

6. sd.e.tr. 31. júlí prédikaði ég í úti-
messu í Skógarkoti, sem sr. Kristján Valur 
Ingólfsson, sóknarprestur, leiddi og var 

að auki með honum í nokkur skipti um 
sumarið við messur í Þingvallakirkju. 

Trúarskjól og tilbeiðsluhættir 
Ég hef sem áður fylgst með og látið 
mig varða nýja tilbeiðsluhætti eftir 
fornum leiðum, sem nú eru víða 
iðkaðir í kristnum söfnuðum, einkum 
Centering Prayer, sem þýða mætti sem 
„Kyrrðar- og kjarnabæn“, og bandaríski 
Trapistamunkurinn Thomas Keating 
hefur verið helsti forvígismaður fyrir. 

Trú og list
Ég hef skrifað ítarlega um álitleg 
leikverk, sem sýnd hafa verið í Borgar- 
og Þjóðleikhúsunum, og einnig einstaka 
listviðburði aðra. Þær umsagnir hafa 
birst á tru.is. 

Ritstörf og bókaútgáfa
Ritstörf mín hafa falist í greinaskrifum 
og fyrirlestrum. Bókarskrif eru vonandi 
í vændum.

Síðsumars bauðst mér það, að 
aðalritgerð mín frá námi mínu í 
„Keltneskri kristni“ í Háskólanum í Wales, 
sem hefur að aðaltitli; The Westward 
Movement of Insular Christianity and 
Culture, „Vesturför eyjamenningar og 
kristni“, yrði gefin út af kanadíska og 
velska bókaforlaginu, The Edwin Mellen 
Press, ef uppfyllt yrði kröfum þess um 
það, að ritgerðin komi nær fullfrágengin 
í bókarformi í hendur útgefandans, auk 
þess að fá rökstudd meðmæli hæfra 
matsmanna með doktorsgráðu og hafi 
verið villulaust prófarkalesin um stíl og 
framsetningu. Ég hef unnið að því að 
uppfylla þessi skilyrði fyrir útgáfunni. 
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Söguritun 
Gunnlaugur Haraldsson, fornleifa-og 
þjóðháttafræðingur, vinnur við það að 
setja saman „Sögu Hafnarfjarðarkirkju 
og Garðaprestakalls.“ Ég sit í rit nefndinni, 
sem er honum til liðsinnis. Eftir 32 ára 
sóknarprestsþjónustu við kirkjuna er 
töluvert sem að mér snýr í því efni.

Skrifstofa
Ég fékk skrifstofu til afnota á 4. hæð 
Biskupsstofu í lok nóvembermánaðar. 
Frá lokum marsmánaðar var ég í lítilli 
skrifstofu í kjallara Grensáskirkju. Fram 

til þess tíma varð ég að sinna störfum 
mínum heimavið. 

Leiðsögn og stefnumið 
Vikulegar samræður við séra Kristján Val 
Ingólfsson um verk mín og viðfangsefni 
fram til þess að hann fór í biskupskjör 
voru mér einkar dýrmætar. Hef ég síðan 
mjög saknað þeirra.

Við Skálholtsbiskup höfum rætt um 
það og stefnt að því að ég komi reglulega 
í Skálholt og dvelji þar um tíma við lestur 
og skrif og hafi þá samráð við hann um 
stefnumiðin í könnun á kristni lands og 
þjóðar í sögu og samtíð. Pst. 25.10 

Guðmundur 
Rafn Sigurðsson

Kirkjugarðaráð
Guðmundur Rafn Sigurðsson, framkvæmdastjóri 

Í lögum um kirkjugarða er gerð góð 
grein fyrir lögbundnum verk efnu m 
kirkju garða. Samkvæmt þeim er kirkj-
unni falið að stýra þessum mála flokki 
þó verkefnin séu ekki beinlínis tengd 
trúmálum. Innan ríkisráðuneytið er fag-
ráðu neyti kirkju garða en biskup, kirkju-
garðaráð, prófastar, prestar, sóknar-
nefndir og starfsmenn kirkjugarða sjá 
um stjórnun og framkvæmd verkefna. 

Kirkjugarðaráð
Verkefni Kirkjugarðaráðs er að hafa yfir-
umsjón með kirkjugörðum landsins. Í 
ráðinu sitja Ragnhildur Benedikstdóttir 
skrifstofustjóri Biskupsstofu, fulltrúi 
biskups og formaður ráðsins; Kristín 
Huld Sigurðardóttir forstöðumaður 
Fornleifaverndar ríkisins, ritari ráðsins; 
Valtýr Valtýsson, tilnefndur af Sambandi 
ís lenskra sveitarfélaga; Þórsteinn Ragn-
arsson forstjóri KGRP tilnefndur af 

Kirkju garðasambandi Íslands; Smári 
Sigurðsson framkvæmdastjóri Kirkju-
garða Akureyrar tilnefndur af Kirkju-
þingi. Framkvæmdastjóri ráðsins er 
Guðmundur Rafn Sigurðsson, en á 
vegum ráðsins starfar einnig Sigur-
geir Skúlason landfræðingur og 
korta gerðarmaður. Sér hann um upp-
mælingu og stærðarútreikninga kirkju-
garða vegna gjaldalíkans auk þess að 
vinna að gerð lóðarblaða upp drátta 
og legstaðaskráa fyrir kirkjugarða. Á 
árinu hélt Kirkjugarðaráð átta fundi 
auk þess sem farið var í skoðunarferð 
18. og 19. ágúst um kirkju garða í 
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi í 
fylgd heimamanna. Framkvæmdastjóri 
ráðsins heimsótti 98 kirkjugarða á árinu.

Styrkveitingar  
kirkjugarðasjóðs – framkvæmdir
Kirkjugarðaráð fer með úthlutun úr 
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kirkjugarðasjóði að fenginni umsögn 
framkvæmdastjóra ráðsins. Á árinu 2011 
voru veittir styrkir úr Kirkjugarðasjóði 
til 46 verkefna samtals að upphæð 
rúmlega 40 milljónir. Meðal kirkjugarða 
sem styrktir voru má nefna: Eiríksstaðir: 
endurnýja umgjörð og endurtyrfa garð. 
Bakkagerði: hlaða úr líparít framhlið 
garðsins. Hjalli Ölfusi: ljúka endur hleðslu 
og lag færingu garðs eftir jarðskjálfta-
skemmdir. Þingvellir: endurnýja grjót og 
torfhleðslu umhverfis garðinn. Kirkju
garðar Keflavíkur: endurhanna Hólm-
bergs kirkjugarð. Kirkjugarðar Reykja
víkur: vegna duftgarðs í Leynimýri 
o.fl. Lundur: endurnýja umgjörð og 
endur tyrfa garðinn. Stafholt: bæta 
aðgengi. Kolbeinsstaðir: stækkun og 
lagfæringar innan garðs. Breiðabóls
staður Skógarströnd: lagfæra umgjörð 
og garðflöt. Hjarðarholt í Dölum: greiða 
niður bankalán vegna framkvæmda. 
Staður Reykhólum: endurhlaða framhlið 
kirkju garðsins úr torfi og grjóti. Dalvík: 
stækk un kirkjugarðs. Húsavík: greiða 
nið ur skuld. Svalbarðseyri: stækkun 

og lag færing á núverandi garði. Þór
oddstaður: Endurnýja umgjörð og 
endurtyrfa garð. 

Á árinu var unnið við lagfæringar á 
nokkrum niðurlögðum görðum eins 
og Klausturhólum í Grímsnesi, Svína
vatni í Svínadal, Selárdal, Söndum í 
Dýrafirði. Að lokum má geta þess að 
Kirkjugarðasamband Íslands fékk styrk 
til áframhaldandi vinnu við gagna-
grunninn gardur.is, til fræðslumála 
kirkjugarða og norræns samstarfs og 
Fornleifavernd ríkisins fékk styrk til 
útgáfu rits um friðuð minningarmörk.

Frumvarp um breytingar  
á lögum um kirkjugarða
Á árinu 2005 vann þriggja manna ráð-
herra skipuð nefnd við endurskoðun 
laga um kirkjugarða, greftrun og lík-
brennslu nr. 36/1993 og skilaði hún 
tillögum sínum í nóvember sama ár. 
Fór nefndin yfir allan lagabálkinn og 
gerði viðamiklar breytingartillögur á 
mörgum greinunum með það í huga 

Þóroddsstaðir
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m.a að aðlaga þau betur breyttum 
þjóðfélagsaðstæðum. Við breytingar 
sem gerðar voru á lögunum sem tóku 
gildi 4. maí 1993 var aðallega verið 
að laga kirkjugarðalögin að sam-
keppnislögum, en lítið farið í bein 
hagnýt atriðið sem tilheyra faglegum 
hliðum kirkjugarða og útfararmála. 
Segja má því að ekki hafi verið farið 
heildstætt yfir þennan lagabálk síðan 
Alþingi samþykkti kirkjugarðalögin 

26. apríl 1963. Á næsta ári eru því liðin 
50 ár frá því að síðast voru samþykkt 
lög sem fólu í sér heildarendurskoðun 
kirkjugarðalagana. Þar er því orðið 
mjög aðkallandi að það frumvarp sem 
nú liggur fyrir um breytingar á lögum 
um kirkjugarða fá efnilega umfjöllun 
og þau fáu atriði sem ekki næst sátt um 
verði lögð til hliðar svo tryggt verði að 
lagafrumvarpið hljóti samþykki Alþingis 
á komandi þingi. 

Kvikmyndastarf kirkjunnar 
Árni Svanur Daníelsson, verkefnisstjóri

Árni Svanur 
Daníelsson

Eldfjall fékk kvikmyndaverðlaunin
Kvikmyndaverðlaun kirkjunnar voru 
veitt í sjötta sinn á Al þjóðlegri kvik-
mynda hátíð í Reykjavík 2011. Dómnefnd 
valdi að þessu sinni íslensku kvik-
myndina Eldfjall eftir leikstjórann Rúnar 
Rúnarsson. Kvikmyndaverðlaun kirkj-
unn ar eru veitt framúrskarandi kvik-
mynd úr hópi aðalkeppnismynda sem 
glímir við mikilvægar tilvistar spurn-
ingar. Tólf kvikmyndir kepptu um 
verðlaunin að þessu sinni. Í umsögn 
dómnefndar um myndina sagði:

„Eldfjall er raunsæ kvikmynd, borin uppi 
af sterkri sögu, góðum leik og styrkri 
leikstjórn.
Eldfjall er kvikmynd um ástina í sinni 
fjölbreyttustu og stundum óvæntustu 
mynd. Hún sýnir innilega ást og unað 
elskenda. Hún sýnir ábyrgðarfulla og 
fórnandi ást. Magnaðar nærmyndir 
mýkja hrjúfan mann og tengja 
áhorfanda við aðalpersónu.
Eldfjall er kvikmynd um fjölskylduna, 
um brotin og heil samskipti. Hún sýnir 
vonleysi og miðlar von. Hún miðlar 
nánd og pirringi, hlýju og kulda, gleði 
og sársauka.

Eldfjall er kvikmynd um ellina sem 
minnir á þörfina fyrir umhyggju og 
nærveru.
Eldfjall er kvikmynd sem skilur eftir 
spurningar og hvetur til samtals um 
mikilvæg efni.“

Myndin fellur vel að þeim mælikvörðum 
sem lagðir voru til grundvallar við 
veitingu verðlaunanna. 

Rúnar Rúnarsson, leikstjóri og hand-
rits höfundur, tók við verðlaunum. Hann 
er fæddur árið 1977. Hann útskrifaðist frá 
Danska Kvikmyndaskólanum árið 2009. 
Eldfjall er hans fyrsta kvikmynd í fullri 
lengd, en stuttmyndir hans Smáfuglar, 
Anna og Síðasti bærinn hafa unnið fjölda 
alþjóðlegra kvikmyndaverðlauna.

Sögur fékk sérstaka viðurkenningu
Kvikmyndin Sögur sem eru aðeins til 
þegar við minnumst þeirra fékk sérstaka 
viðurkenningu dómnefndar kirkjunnar. 
Dómnefndin skrifaði um myndina:

„Sögur er vel gerð og seiðandi kvikmynd 
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um nánd og samfélag. Hún sýnir 
söfnuð sem brýtur brauð í kirkju og við 
matarborð. Hún vitnar á einstakan hátt 
um hið hæga og kyrrláta samfélag sem 
stendur fast, gegn eirðarleysi og asasótt 
samtímans.“

Dómnefndina í ár skipuðu sr. Árni 
Svanur Daníelsson, sr. Elína Hrund 
Kristjánsdóttir, sr. Guðni Már Harðarson, 
og Margrét Rós Harðardóttir, listakona. 
Árni Svanur Daníelsson, formaður dóm-
nefndar kirkjunnar, veitti verðlaunin í 
lokahófi hátíðarinnar. 

Fyrirlestrar og fermingarfræðsla
Fjöldi námskeiða og fyrirlestra um 
guðfræði og kvikmyndir var haldinn 
á árinu. Kvikmyndir eru einnig nýttar 
í fermingarfræðslu víða um land. 
Undirritaður hefur veitt ráðgjöf um það.

Kvikmyndaverðlaun kirkjunnar 
eru styrkt af kirkjumálasjóði og hefur 
greinahöfundur haldið utan um þau. 
Ýmsir aðrir hafa lagt hönd á plóg í 
kvikmyndastarfi í kirkjunni. Sérstaklega 
ber að þakka framlag meðlima Deus ex 
cinema hópsins sem hafa lagt mikið af 
mörkum undanfarin ár.

Myndrammi úr 
kvikmyndinni 
Eldfjall.
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Inngangur 
Þegar þetta er ritað eru miklar 
breytingar að ganga í garð í kirkjunni. 
Biskup kveður og biskup heilsar. Það 
eru spennandi tímar framundan en það 
verður haldið áfram að vinna að sama 
markmiði, að efla kirkjuna til þjónustu 
við land og þjóð. 

Á nýliðinni prestastefnu fékk kær-
leiks þjónustan, diakonian, mikið rými 
þegar kynnt var ritið „Þjónusta í sí breyti
legu samhengi. Að umbreyta, sætta og 
efla.“ Þýðing og útgáfa þessa rits hefur 
verið eitt af verkefnum vetrarins. Þetta 
efni er eitt af því sem gefur hvatningu 
í starfi en tilurð þess er á al þjóðlegum 
vettvangi kirkjunnar. Erlend tengsl gefa 
innsýn í störf annarra og hafa áhrif á 
vinnulag og áherslur í kirkju okkar. Það 
sem stendur upp úr eru þau verðlaun 
sem innanlandsaðstoð Hjálparstarfs 
kirkjunnar fékk frá Eurodiaconia 
fyrir vel skipulagt og árangursríkt 
hjálparstarf, gott skipulag og samstarf 
við sjálfboðaliða og fyrir að hafa 
brugðist fljótt við áhrifum kreppunnar á 
bágstadda á Íslandi.

Kærleiksþjónustusvið er hluti af 
Þjónustusviði biskupsstofu og hafa 
verkefnin verið fjölbreytt að vanda. 
Tengsl eru við marga innan og utan 
kirkju. 

Stöðugildi er 100% en að eigin ósk 
var verkefnisstjóri í 80% starfshlutfalli 
allt árið 2011. Í ár eru 20 ára frá því að 
undurrituð byrjaði í starfi á Biskupsstofu. 
Mikilvægt er að fá hvatningu og 
andlega uppbyggingu til nýrra verka og 
viðhorfa. Farið var í handleiðslu, styttri 

námskeið og kyrrðardaga til að viðhalda 
starfánægju. 

Fjárframlög úr Kirkjumálasjóði hafa 
lækkað ár frá ári og voru 700 þúsund 
2011 og 400 þúsund 2012. Styrkir hafa 
fengist til ferða erlendis bæði frá Norska 
kirkjuráðinu og Evrópusamtökum. Það 
eru margir möguleikar mætti gera í 
ríkari mæli og þarfnast íhugunar af 
hálfu kirkjunnar. 

Sjálfboðastarf
Unnið var að eflingu sjálfboðastarfs 
með þátttöku í Evrópuári sjálfboðastarfs 
2011 m.a. með námskeiðum og viður-
kenn ingarskjölum til safnaða og ein-
staklinga. Viðurkenningin var að frum-
kvæði Eurodiaconia. 108 sjálf boða liðar 
í söfnuðum og 17 hjá Hjálpar starfinu 
fengu viðurkenningu. Þá fékk Bessa-
staðasókn viðurkenningu en þar eru 
62 sjálfboðaliðar að störfum. Þaðan var 
útvarpað guðsþjónustu á degi kær-
leiksþjónustunnar 18. september. 

Öldrunarstarf
2012 er Evrópuár um virkni aldraðra 
og sam stöðu kynslóða. Markmið Þjón-
ustu sviðs er að útbúa efni fyrir starf 
meðal aldraðra og hvetja söfnuði til 
að kynslóðir tengist í hver annarri í 
starfinu. Þá er verkefnisstjóri í stjórn 
Ellimálanefndar þjóðkirkjunnar og sat 
aðalfund Öldrunarráðs Íslands.

Kærleiksþjónustusvið
Ragnheiður Sverrisdóttir, verkefnisstjóri

Ragnheiður
Sverrisdóttir
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Sérþjónustan
Mikil tengsl eru við Hjálparstarfið, 
Fjölskylduþjónustuna og starfsmenn í 
sérþjónustu sem ráðnir eru af kirkjunni. 
Hist er reglulega til að bera saman 
bækur sínar og er það mjög gagnlegt 
að vera í nánum tengslum.

Rauðakrosshúsið
Í tengslum við hrunið var kirkjan í 
samstarfi við Reykjavíkurdeild Rauða 
krossins í Rauðakrosshúsinu en því 
lauk 1. mars en þá var húsinu lokað. 
Kirkjan var þar með viðveru þrjá daga 
í viku. Ástæða lokunarinnar var að 
fátt atvinnulaust fólk kom þangað en 
hópi bótaþega fjölgaði og saknar það 
hússins.

Erlend tengsl 
Haldið var áfram að vinna gegn 
Fátækt og félagslegri einangrun í 
samstarfi við Baráttusamtök gegn fá
tækt – EAPN á Íslandi (European Anti 

Poverty Network). Gestir komu hingað 
frá Norðurlöndum til að kynna störf 
samtakanna þar og kynnast aðstæðum 
hér. Þá sótti verkefnisstjóri fund til 
Stokkhólms á vegum EAPN. Hér er 
unnið með opinberum aðilum til að 
samhæfa stuðning fyrir fólk sem er í 
erfiðum aðstæðum.

Framkvæmdastjóri Eurodiaconia 
kom í heim sókn, kynnti starf sam tak-
anna og heim sótti Hjálparstarfið, Fjöl-
skylduþjónustuna, djákna hjá Öryrkja-
bandalaginu, Keflavíkurkirkju, Fella- og 
Hólakirkju. Að hennar mati var hér 
margt vel unnið og víða stuðningur við 
fólk í erfiðum aðstæðum. Aðalfundur 
Eurodiaconia var haldinn í Novi Sad 
í Serbíu í júní. Undirrituð tók þátt í 
fundinum og kynningu á samtökum 
sem héldu fundinn. Ljóst er að fátækt 
þar er mikil og aðstæður erfiðari en 
norðar í Evrópu. 

Á vettvangi Evrópusambandsins og 
Eurodiaconia hafa nokkrir aðilar sótt 
fræðslu: 

Magnea Sverrisdóttir og Hjördís 

Vilborg Oddsdóttir 
og Ragnheiður 
Sverrisdóttir 
taka á móti 
verðlaunum 
Eruodiaconia í 
Brüssel 
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Kristinsdóttir um hlutverk trúarlegra 
samtaka í félagslegri þjónustu.

Sigríður Rún Tryggvadóttir um 
hvernig sækja eigi um styrki frá Evrópu-
sambandinu. 

Vilborg Oddsdóttir og undirrituð 
tóku á móti verðlaunum Eruodiaconia í 
Brüssel og einnig málþingi um hvernig 
sjálfboðaliðar koma að starfi í bar-
áttunni gegn félagslegri einangrun. 

Unnur Halldórsdóttir um starf meðal 
fátækra barna í Stokkhólmi. 

Þá var fundur i Ósló í samstarfi við 
kær leiksþjónustu á Norðurlöndunum. 
Þar var sérstaklega fjallað um viðbrögð 
Norsku kirkjunnar vegna morðanna í 
Útey 22.7. 2011. 

Djáknar
Tveir djáknar voru vígðir 2. september. 
Rut Guðríður Magnúsdóttir til Lága-
fells skóla, Mosfellsprestakalli og Ásta 
Ágústsdóttir til Kópavogskirkju. 

Frá 1960 til 2011 hafa 50 djáknar verið 
vígðir. Starfandi djáknar eru 24 í alls 14,4 
stöðugildum. Þó djáknum hafi bæði 
verið sagt upp og stöðugildi minnkuð 

hafa aðrir komið til starfa. Tveir hafa 
flust til Noregs. 

Stafsþjálfun prestsefna 
Starfsþjálfun djáknaefna hefur verið 
á þessu svið frá upphafi. (sjá skýrslu) 
Nú hefur bæst við umsjón með starfs-
þjálfun prestsefna vegna þess að um-
sjónar maður hennar var að mestu leiti 
í höndum Kristjáns Vals Ingólfssonar 
sem var kosinn vígslubiskup. Nemendur 
voru 21 á ýmsum stigum þjálfunarinnar. 

Annað
Hin árlega samvera á aðventu fyrir 
syrgjendur var haldin í Grafarvogskirkju.
Tvisvar til þrisvar á misseri eru morgun-
fundir með starfsfólki kirkjunnar í sér-
þjónustu sem eru ráðnir af kirkjunni 
Verk efnis stjóri situr í eftirtöldum 
nefndum: Ellimálanefnd, Djáknanefnd 
og Kristniboðs- og hjálparstarfsnefnd. 
Einnig hafa verið tengsl við Sam-
kirkjunefnd. Talsvert af kynningum á 
stefi kirkjunnar fyrir erlenda gesti. 

Þá þjónar hún í Kolaportsmessum.
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Á starfsárinu var nokkur tilfærsla á 
starfsfólki. Steinunn A. Björnsdóttir var 
í hálfu starfi hjá Biskupsstofu frá 1. jan. 
– 1. nóv 2011. Árni Svanur Daníelsson 
var í hálfu starfi frá 1. október 2011 
og leyfi frá 1. jan. 2012. Í leyfi hans 
hefur Anna M.Þ. Ólafsdóttir starfað við  
upplýsingamál- og samskipti í hálfu 
starfi frá 15. febrúar, meðfram störfum 
hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. 

Kirkjuþing 2011 samþykkti nýja sam-
skiptastefnu. Í henni er lögð áhersla á 
ytri og innri upplýsingamiðlun, virkt og 
gott samstarf við fjölmiðla til að miðla 
kirkju starfi og sýnileika í nýmiðlum og 
félags miðlum. Minnt er á mikilvægi þess 
að þjálfa starfsfólk í samskiptatækni 
og svo að það sé undirbúið fyrir álags-
tíma. Samskiptastefnan verður lögð til 
grundvallar í samskiptastarfi og upp-
lýsingamiðlun kirkjunnar. Fram undan er 
vinna við innleiðingu stefnunnar.

Starfsárið markaðist annars vegar 
af erfiðum málum sem settu svip á 
fjölmiðlaumræðu og umræðu í kirkjunni 
og hins vegar af biskupskosningum og 
breytingum á æðstu stjórn kirkjunnar. 

Uppgjör vegna  
ásakana um kynferðisbrot
Uppgjör vegna ásakana á hendur 
Ólafi Skúlasyni, fyrr verandi biskupi, 
var áberandi í fjöl miðla um fjöllun um 
kirkjuna. Í júní kom skýrsla rann sóknar-
nefndar kirkjuþings um málið. Kirkju-
þing skipaði í kjölfarið starfshóp sem 
skyldi fylgja eftir tillögum skýrslunnar 

til úrbóta. Kirkjuráð greiddi þeim konum 
sem komið höfðu fram með ásakanir 
á 10. áratugnum, bætur fyrir meðferð 
kirkjunnar á málinu. Í október kom út bók 
sem greindi frá frekari ásökunum. Reiði í 
garð kirkjunnar birtist víða, meðal annars 
í úrsögnum. Kirkjuráð lagði áherslu á 
að styðja og efla forvarnir og fræðslu í 
þessum málum. Markmið upp lýsinga-
starfs kirkj unnar var að miðla því góða 
starfi sem unnið er af hendi kirkjunnar 
fólks, meðal annars með námskeiðum og 
samstarfi við aðra er vinna að forvörnum 
á sviði kynferðisbrota og stuðningi við 
þolendur. Talsverður tími starfs fólks upp-
lýsinga mála fór í í samskipti við fjölmiðla 
og aðra aðila vegna þessara mála. 

Biskupskosningar
Þrennar biskupskosningar fóru fram á 
starfsárinu, til beggja vígslubiskupsstóla 
og biskups Íslands. 

Í september 2011 var Sr. Kristján 
Valur Ingólfsson kjörinn vígslubiskup 
í Skálholti eftir þrjár umferðir. Fimm 
frambjóðendur tóku þátt í fyrstu 
umferð, sem var úrskurðuð ógild. Eftir 
það dró einn framboð sitt til baka. Fyrri 
umferð var síðan endurtekin og loks 
kosið milli þeirra tveggja efstu. Úrslit 
voru ljós í byrjun september og var sr. 
Kristján vígður þann 18. september.

Kosningarbærum mönnum fjölgaði 
veru lega í nóvember þegar kirkju þing 
breytti starfsreglum þannig sókn ar-
nefndarformenn um land allt fengu 
kosn inga rétt í biskupskjöri og vara for-

Samskipta- og upplýsingasvið
Anna M. Þ. Ólafsdóttir, verkefnisstjóri 

Árni Svanur Daníelsson, verkefnisstjóri

Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir, verkefnisstjóri
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menn einnig í þremur fjöl mennustu 
prófasts dæmunum. 

Í apríl var sr. Agnes M. Sigurðardóttir 
prófastur, kjörin biskup yfir Íslandi. 
Átta frambjóðendur tóku þátt í fyrstu 
umferð og var kosið milli tveggja efstu 
í síðari umferð. 

Í ljósi þess hve margir voru á kjörskrá, 
rétt rúmlega 500 í biskupskosningunum, 
breyttist kynningarstarf á vegum 
Biskups stofu nokkuð. Settar voru upp 
sér stakar vefsíður með upp lýs ingum 
um frambjóðendur, fyrir komu lag kosn-
inga og fleira. Gátu frambjóðendur 
þar komið á framfæri erindi sínu og 
áherslum. Upptökur frá framboðsfundi 
fyrstu umferðar kosninga til biskups 
Íslands voru settar á vefinn en þar 
voru frambjóðendur allir spurðir sömu 
spurninga. Gefinn var út bæklingur fyrir 
kjör biskups Íslands sem sendur vara á 
heimili allra skráðra kjósenda. Að öðru 
leyti sá kjörstjórn um framkvæmd og 
talningu og hafði af kosningunum veg 
og vanda.

Í júní var sr. Solveig Lára Guð munds-
dóttir kosin vígslubiskup á Hólum. Þrír 
voru í framboði og voru tvær umferðir. 
Sett var upp vefsíða fyrir kjörið og 
frambjóðendur kynntir.

Talsverð fjölmiðlaumfjöllun var 
í tengslum við vígslur biskupanna. 
Vígsla biskups Íslands var sýnd í beinni 
útsendingu í Sjónvarpinu. 

Fréttamiðlun og vefmál
Þjóðkirkjan hefur um árabil haldið 
úti fjölmiðlum. Kirkjan.is er frétta- 
og upplýsingaveita um kirkju og 
kirkjustarf. Á starfsárinu birtust um 
391 frétt á vefnum. Á Trú.is fer fram 
samtal um trú og trúarlíf. Þar birtust á 
starfsárinu 277 prédikanir og 269 pistlar. 
Gestir á kirkjan.is og trú.is voru rúmlega 
100.000 á starfsárinu. Einnig var tekin 
upp sú nýbreytni að senda Víðförla, 
fréttabréf Biskupsstofu, sem fréttabréf í 
tölvupósti. Áskrifendur að honum eru á 
annað þúsund.

Erlend samskipti  
og ýmsar fyrirspurnir
Á sviði upplýsingamála eru allmikil 
erlend samskipti. Bæði eru það formleg 
tengsl við kirkjur og kirknasamtök og 
eins svör við fyrirspurnum af ýmsum 
toga, frá fjölmiðlum og einstaklingum. 
Þar á meðal eru óskir um ýmsa 
fyrirgreiðslu, svo sem varðandi 
prestsathafnir, beðni um tölulegar 
upplýsingar, útskýringar, viðtöl og 
fleira. Slík mál eru misflókin en á 
upplýsingasviði er fjölda slíkra erinda 
svarað árlega.
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Ellimálanefnd þjóðkirkjunnar heldur 
mánaðarlega fundi yfir vetrarmánuðina 
og oftar ef þörf er á. Hlutverk nefndar-
innar er að efla og styðja öldrunar-
þjónustu kirkjunnar, hvort heldur er í 
söfnuðum, prófastsdæmum, eða á þeim 
stöðum þar sem skipuleg þjónusta er 
veitt öldruðum af kirkjulegum aðilum. 
Nefndin starfar að fræðslu á þessu sviði í 
sam vinnu við fræðslu og þjónustudeild 
kirkj unnar. Starfsvið nefndarinnar 
er landið allt og er lögð áhersla á að 
mynda góð tengsl við öldrunarþjónustu 
á landsbyggðinni. Nefndarmenn hafa 
mætt á fræðslufundi í Ellimálaráði 
Reykja víkurprófastsdæma eftir því 
sem óskað er og flutt þar erindi sem að 
gagni koma í öldrunarstarfinu.

Ellimálanefndin og Ellimálaráð 
Reykja víkurprófastsdæma hafa í mörg 
ár haft samvinnu um sumarorlof fyrir 
eldri borgara. Á hverju sumri dvelja þrír 
hópar á Löngumýri í Skagafirði og er 
fólk mjög ánægt með það sem er í boði 
hverju sinni. Dvalargestir hafa verið 
frá ýmsum stöðum á landinu s.s. frá 
Akureyri og nágrenni, Egilsstöðum og 
Aust fjörðum, Borgarfirði og einnig úr 
Reykhóla sveit í Barðastrandarsýslu en 
flestir komu frá Reykjavík og nágrenni.

Fræðsluefni til notkunar í kirkjustarfi 
aldraðra kom út árið 1995 og fyllti efnið 
tvær möppur. 

Efnið skiptist í nokkra flokka og 
er bæði til fróðleiks, skemmtunar og 
and legrar uppbyggingar. Nú er hætt 
að senda út möppuefni en í stað þess 

kemur allt efnið út á vefsíðunni. Vefsíða 
elli málanefndar www.gamlinoi.is var 
opnuð árið 2000. 

Uppistaðan er efni úr möppunum 
og nýtt efni sett reglulega inn, auk þess 
sem þar er auglýst öldrunarastarf sem 
er á döfinni hverju sinni.

Á vefsíðunni er að finna fjöl breytt 
safn af sögum, bænum og hug leið-
ing um til fróðleiks og uppbyggingar 
og til lestrar við ýmis tækifæri. Mikill 
fjöldi heimsækir síðuna reglulega og 
fjölgar þeim stöðugt sem notfæra sér 
efnið sem þar er að finna. Nefndin 
hefur fengið miklar þakkir frá þeim sem 
heimsækja síðuna.

Vefstjóri er Guðrún Loftsdóttir, runa-
lofts@hotmail.com 

Ritstjóri Gamla Nóa er Valgerður 
Gísladóttir. www.gamlinoi.is netfang: 
ellimal@simnet.is

Nefndin hefur komið á mörgum 
ráð stefnum innanlands og sótt aðrar 
til lærdóms bæði innanlands og utan. 
Í samvinnu við Ellimálaráð Reykja vík-
ur prófastsdæma hélt nefndin mál-
þing í Grensáskirkju 19 september 
um lífsgleði efri áranna. Sr. Ólafur 
Jóhannsson setti þingið og fundarstjóri 
var Ásgeir Jóhannsson. Erindi fluttu 
sr. Svanhildur Blöndal sem ræddi um 
sálgæslu og efri árin. „Vera álengdar nær 
en aldrei víðsfjarri.“

Sesselja Magnúsdóttir og Stefán 
H. Stefánsson ræddu um söng fyrir 
heilabilaða og hvað þau fá góð 
viðbrögð við því verkefni. Guðrún 

Stofnanir, nefndir, ráð og félög

Ellimálanefnd þjóðkirkjunnar
Valgerður Gísladóttir, formaður
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Ásmundsdóttir leikkona ræddi um 
lífsgleði efri áranna og hvað það er 
gaman að vera eldri borgari. Málþingið 
var vel sótt og létu viðstaddir í ljós 
mikla ánægju með það sem í boði 
var. Nefndin leitast við að halda góðu 
sambandi við þá sem eru að vinna að 
kirkjustarfi eldri borgara á landinu öllu. 

Ellimálanefnd þjóðkirkjunnar er 
skipuð af kirkjuráði sem einnig leggur 
henni til árlegt framlag til starfsins.

Nefndin er þannig skipuð:
Valgerður Gísladóttir, formaður.

netfang: ellimal@simnet.is
Sr. Bragi J. Ingibergsson.

netfang: srbragi@vidistadakirkja.is
Edda Jónsdóttir. 

netfang: eddai@simnet.is
Sr. Svanhildur Blöndal. 

netfang: svanhildur@hrafnista.is
Ragnheiður Sverrisdóttir, djákni.

netfang: ragnheidur@biskup.is
Nefndin hefur aðsetur í Breiðholtskirkju 
v / Þangbakka, 109 Reykjavík, sími 567 - 
1458 netfang: ellimal@simnet.is 

Fagráð um meðferð kynferðisbrota
Sr. Gunnar Rúnar Matthíasson, formaður

Á árinu 2011 er tvennt sem tekið 
hefur mestan tíma Fagráðs fyrir utan 
stuðning við þá aðila sem til fagráðs 
hafa leitað. Annars vegar var það vinna 
í tengslum við erindi sem fagráði bárust 
frá rannsóknarnefnd kirkjuþings sem 
skilaði þann 10. júní niðurstöðum sínum 
í skýrslu sem bar heitið „Skýrsla um 
viðbrögð og starfshætti þjóðkirkjunnar 
vegna ásakana á hendur Ólafi Skúlasyni 
biskupi um kynferðisbrot“. Hins vegar 
var það fræðsluátak sem fagráð f.h. 
þjóðkirkjunnar, stóð að í samvinnu við 
guð fræði og trúarbragðafræðideild 
Háskóla Íslands og Guðrúnu Ebbu 
Ólafsdóttur, og fól í sér heimsókn, fundi 
og ráðstefnur með Rev. Dr. Marie M 
Fortune frá Faith Trust Institute í Seattle 
í Bandaríkjunum.

Á árinu 2011 hefur fagráð tekið á 
móti og unnið með tilkynningar um 
kynferðisbrot er varða fjóra einstaklinga 
sem hafa verið í þjónustu á vegum 
kirkjunnar. Einu þeirra mála var lokið 
um áramót. Frá upphafi starfs síns hefur 
fagráð því sinnt erindum sem varða 

ásökun um kynferðisbrot á hendur 18 
einstaklingum sem hafa verið í þjónustu 
kirkjunnar og var fagráð með sex þeirra 
enn í vinnslu um s.l. áramót. Í þremur 
þessara 18 tilvika hefur fagráði borist 
fleiri en ein ásökun á hendur sama 
aðila. Af málum þessara 18 einstaklinga 
eru sjö tilkynnt fagráði innan 10 ára frá 
því þau áttu sér stað og fjögur þeirra 
innan fimm ára. Af öðrum málum eru 
fjórar tilkynningar sem varða brot 
sem áttu sér stað 11-20 árum áður 
en viðkomandi leitar til fagráðs en 
önnur mál eru enn eldri. Í átta tilvikum 
voru þeir einstaklingar sem kvörtun 
beindist gegn, í þjónustu kirkjunnar 
þegar þolendur leituðu til fagráðs. Í 
tveimur tilvikum hafa einstaklingar látið 
af þjónustu í kjölfar vinnslu máls og í 
einu tilviki var sú fyrirhugaða ákvörðun 
dregin til baka að viðkomandi kæmi til 
tímabundinnar afleysingarþjónustu.

Þegar skýrsla rannsóknarnefndar 
kirkju þings var lögð fram hafði fagráð 
þegar, að fenginni reynslu lagað störf sín 
að því sem rannsóknarnefndin benti á, 
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Nú er verklagið þannig að fagráð tekur 
á móti öllum málum sem til þess berast 
óháð því hvort viðkomandi er enn í starfi 
eða hvort möguleiki er á inngripum í 
viðkomandi máli. Reynslan hefur sýnt að 
þolendum er mikilvægt að koma reynslu 
sinni á framfæri og fá nærfærna hlustun 
og aðstoð fagráðs til að kynna kvörtun 
þeirra fyrir biskupi þó engin úrræði séu 
lengur til inngripa varðandi þann sem 
kvörtunin beinist gegn. Græðandi áhrif 
þess að kirkjunni sé formlega tilkynnt 
um kynferðisbrot gegn einstaklingum 
sem hafa verið í þjónustu hennar eru 
mikil og þá ekki aðeins fyrir þann sem 
orðið hefur fyrir brotinu heldur einnig 
fyrir kirkjuna sjálfa sem vinnur markvisst 
að því að vera öruggur staður öllum 
þeim sem njóta þjón ustu hennar. Í þessu 
samhengi bað fag ráð Guðrúnu Ebbu 
Ólafsdóttur form lega afsökunar á að 
hafa ekki tekið mál hennar fyrir þegar 
hún fyrst leitaði til fagráðs.

Í október 2011 stóð fagráð síðan 
fyrir fræðsluátaki um kynferðisbrot 
í sam vinnu við guðfræði- og trúar-
bragða fræðideild Háskóla Íslands og 
Guðrúnu Ebbu Ólafsdóttur sem fól í 
sér heimsókn, fundi og ráðstefnur með 
virtum fyrirlesara og baráttukonu á sviði 
báráttunnar gegn kynferðisbrotum 
Rev. Dr. Marie M Fortune frá Faith Trust 
Institute í Seattle í Bandaríkjunum. 
Þessi heimsókn var kostuð að mestu 
af þjóðkirkjunni með sérstakri heimild 
kirkjuráðs til að verja allt að 400 þúsund 
krónum til hennar en fagráð þáði 
einnig að auki styrki að samtals 300 
þúsund krónum frá Prestafélagi Íslands, 
Reykjavíkurprófastsdæmum eystra og 
vestra og frá Kjalarnesprófastsdæmi, 75. 
þúsund krónur frá hverjum, til að standa 
straum að kostnaði heimsóknarinnar. 
Þá styrkti bókaútgáfan Forlagið heim-
sóknina og greiddi flug Rev. Dr. Fortune 

og guðfræði og trúarbragðafræðideild 
H.Í. kostaði uppihald hennar hér á 
landi á meðan á heimsókninni stóð. 
Til undirbúnings heimsókninni var 
myndaður starfshópur sem í sátu auk 
formaðs fagráðs, Dr Sólveig Anna 
Bóasdóttir dósent og deidarforseti 
guðfræði og trúarbragðafræðideildar 
H.Í., Guðrún Ebba Ólafsdóttir og Elín 
Hirst fréttamaður. Er þessum aðilum 
og þeim sem styrktu heimsóknina 
sérstaklega þakkað framlag þeirra.

Auk funda með ráða mönnum kirkj-
unnar, fagráði Innan ríkis ráðu neyt is ins 
og félagasamtökum sem unnið hafa 
brautryðjendastarf á sviði stuðnings og 
forvarnastarfs á sviði kynferðisbrotamála 
hér á landi var þungamiðja heimsóknar 
Rev. Dr Fortune annars vegar málþing 
í H.Í og hins vegar heilsdags námskeið 
sem haldið var í Neskirkju.

Málþingið var haldið í Hátíðasal 
Háskóla Íslands þriðjudaginn 18. 
október 2011 kl. 10-13. Yfirskrift þess 
var Kynferðisleg misnotkun á börnum 
í trúarlegu samhengi. Málþingið var 
ókeypis og öllum opið. Hátíðarsalur HÍ 
var fullur út úr dyrum og er ætlað að 
þátttakendur hafi verið á milli 200 og 250

Námskeiðið var haldið í Neskirkju 
miðvikudaginn 19. október 2011 kl. 
8:30-17. Yfirskrift þess var Kynferðisleg 
mis notkun og rétt viðbrögð í samhengi 
kirkju og trúfélaga (Sexual Misconduct 
in the Context of Church and Faith 
Organizations) Námskeiðið var öllum 
opið og fór fram á ensku en fyrir-
lestrar voru textaðir á íslensku á skjá. 
Námskeiðið var sniðið að þörfum kirkju-
fólks, presta, djákna, kirkju- og safn að-
ar leiðtoga, sóknarnefnda- og kirkju-
þingsfulltrúa, starfsmanna kirkna sem 
og annarra sem láta sig málefnið varða. 
127 greiddu fyrir þátttöku en fleiri sóttu 
námskeiðið að hluta eða öllu leyti. 



Flutningar Fjölskylduþjónustunnar 
Í nóvemberbyrjun árið 2011 flutti 
starfsemi Fjölskylduþjónustu kirkjunnar 
(F.k.), sig um set frá Klapparstíg í 
kjallara Grensáskirkju að Háleitisbraut 
66, sami inngangur og er í Tónskóla 
þjóðkirkjunnar og í húsnæði sem 
staðsett er á milli Hjálparstarfsins og 
Tón skólans. Viljum við starfsfólk F.k. 
þakka innilega, bæði starfsfólki Tón-
skólans og Hjálparstarfsins fyrir ýmsa 
hjálpsemi og aðstoð eftir flutning-
ana. Það er ómetanlegt og ekki 
sjálfgefið að vera mætt af slíkri hlýju 
og skilningi, meðan allt er á rúi og stúi 
og pappa kassa búskapur ráðandi út 
um alla ganga. Einnig viljum við minna 
presta, djákna og allt starfsfólk kirkna 
á símanúmerið: 528-4300. Sem fyrr 
höfum við símsvara og svörum öllum 
fyrirspurnum um leið og færi gefst. 

Viðtalsþjónustan og tilvísendur
Hornsteinn faglegrar nálgunar okkar 
er sem fyrr að veita öllum sem til okkar 
leita viðtöl með það að markmiði að 
auka úrlausnarmátt hvers og eins 
fjölskyldumeðlims og fjölskyldunnar 
sem heildar. Liðlega 200 fjölskyldur 
leita formlega og koma í viðtalsmeðferð 
ár hvert, fleiri hringja hins vegar og 
notfæra sér símaráðgjöf, eigi þeir ekki 
heimangengt af ýmsum orsökum. 

Annað faglegt viðmið hjá Fk er, að 
þeir sem leita geti gert það milliliðalaust 
og án tilvísunar en flestir hringja og 
panta eftir ábendingu frá vinum sem 
hafa verið ánægðir með þjónustu okkar 

eða koma að áeggjan presta sem telja 
að viðkomandi hjón eða sambýlisfólk 
gæti nýtt sér viðtalsmeðferð. 

Hvað óskar fólk að gangi betur? 
Flestir sem leita eiga yfirleitt við 
margþætt og samsett úrlausnarefni 
að etja. T.d. getur megin óskin verið 
sú að sambúð parsins gangi betur 
og þegar samtalsvinnan hefst getur 
verið brýnast að sameinast betur í 
foreldrahlutverkinu, axla sameiginlega 
ábyrgð á fjármálum, atvinnu og 
heimilishaldi, svo fátt eitt sé nefnt. 
Áberandi eru óskirnar um betri 
samskipti við börnin og unglingana 
í fjölskyldunni. Þegar óskað er eftir 
aðstoð við skilnað er ávallt hluti 
viðtalanna notaður með velferð 
baranna í huga og áhersla löggð á að 
foreldrar skiljist ekki við uppeldisábyrgð 
á börnum sínum. 

Bætt samskipti í stjúptengslum, stór-
fjölskyldum, uppbygging og úrvinnsla 
úr sorg, örvæntingu og veikindum 
eru aðrar algengar óskir við komu. 
Fjárhagsvandi er eitt af þemunum sem 
leitað er með og fólki vísað áfram á 
viðhlítandi stofnanir sé þess þörf. 

Handleiðsla- starfs-  
náms- og fag þróun 
Tuttugu og einn prestur og djákni voru 
í reglubundinni hóphandleiðslu árið 
2011 og ellefu í einstaklingshandleiðslu. 
Handleiðsla veitt djáknum, prestum 
og öðru starfsfólki kirkjunnar er annað 

Fjölskylduþjónusta kirkjunnar
Elísabet Berta Bjarnadóttir forstöðumaður. 
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forgangsverkefni F.k. Kirkjan hefur greitt 
ferðakostnað að hluta fyrir presta af 
landsbyggðinni, en vegna niðurskurðar 
undanfarin ár var ekki hægt að fara af 
stað með nýja hópa í vetur. Miðað er 
við að hver hópur sé í fjögur misseri 
einu sinni í mánuði. Leitast er við að 
koma til móts við þarfir hvers og eins 
hvað varðar þau þemu sem til umræðu 
eru í hópunum. Oft er þörf fyrir að taka 
upp snúin mál af ýmsu tagi sem berast 
inn á borð presta og djákna, einnig er 
fagleg og tilfinningaleg uppbygging 
eitt meginverkefni handleiðslunnar. 
Hvatt er til að handleiðsluþegar setji 
sér skýr markmið við skipulagningu 
hvers kirkjuárs og leitist við eftir megni 
að hlúa að bæði fjölskyldu sinni og 
faglegri uppbyggingu. Styrkurinn sem 
hópurinn hefur með því að deila með 
sér reynslu sinni og þekkingu gerir oft 
hóphandleiðslu að vænlegri kosti, auk 
þess sem félagsnet hópsins styrkist og 
eflist. 

Einnig hafa allir starfsmenn veitt 
starfsfólki Hjálpræðishersins á Íslandi 

faghandleiðslu eftir beiðni frá þeim 
gegn vægu gjaldi. 

Félags- og nefndarstörf,  
rannsóknir og fræðsla 
Starfsfólk F.k. hefur komið til móts við 
beiðnir frá nemum í fjölskyldumeðferð 
á masters stigi við Endurmenntun H.Í., 
veitt nokkrum á ári leyfi til að sitja með 
í viðtölum og kynnt þeim starfsað-
ferðir stofn un ar innar. Einnig tekur 
starfsfólk á móti djákna- og prests-
efnum og veitir þeim yfirlit um starf-
semi stofnunarinnar. 

Starfsfólk F.k. situr í nefndum á 
vegum Biskupsstofu, skv. beiðnum. 
Guð laug Magnúsdóttir á t.d. sæti í Hóp-
slysa nefnd og Elísabet Berta í nefnd 
um starfsþjálfun djákna. Benedikt 
hélt tvær kynningar um niðurstöður 
könnunar á fjölskyldugerðum, að-
lögun og líðan unglinga eftir skilnað 
foreldra. Einnig hélt Benedikt að venju 
fyrirlestur fyrir foreldra fermingarbarna 
í Breiðholtskirkju. Rannveig veitti árið 

Þau sem komu 
að stofnun og 
starfi Fjöl skyldu
þjónustunnar
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2011 fræðslu í formi stundakennslu um 
vinnuaðferðir í fjölskyldumeðferð og 
handleiðslu hjá F.k. fyrir nema í félags-
ráðgjöf hjá Háskóla Íslands. Starfsfólk 
sinnir ávallt kynningum og fræðslu á 
safnaðarkvöldum og foreldramorgnum 
sé eftir því leitað. 

Niðurskurður 
Kirkjuráð samþykkti á haustmánuðum 
að skera niður um hálfa stöðu hjá 
F.k. Tekur breytingin gildi um fyrsta 
júlí 2012. Verða þá störf Elísabetar 
Bertu Bjarnadóttur og Guðlaugar 
Magnúsdóttur færð niður úr 100% í 
85%, starf Rannveigar Guðmundsdóttur 
úr 70% niður í 60% og starf Benedikts 
Jóhnnssonar úr 50% í 45%. Er það 
von starfsmanna að aftur glæðist 
starfshlutföll við stofnunina og hún geti 
sinnt fleiri og fjölbreyttari verkefnum er 
fram líða stundir.

Þakkir 
Við starfsfólkið viljum þakka fráfarandi 
biskupi, herra Karli Sigurbjörnssyni 
dyggan stuðning og hlýhug. Hann 
hefur ávallt verið hvetjandi í garð F.k. 
og starfsfólksins, bæði hvað varðar, 
handleiðslu, endurmenntun og náms-
leyfi. Einnig hafa bæði séra Karl og séra 
Þorvaldur Karl stutt faglegt sjálfstæði 
stofnunarinnar sem og að yfirmaður sé 
úr röðum starfsmanna sjálfra og skiptist 
þeir á tvö ár í senn. 

Janúar til maí 2012
1. janúar 2012, voru 20 ár liðin síðan 
Fjölskylduþjónusta kirkjunnar hóf 
starfsemi sína, undir stjórn sr. Þorvaldar 
Karls Helgasonar. Haldið var upp á 
afmælið 30. maí síðastliðinn. Starfsmenn 
þökkuðu m.a. Þorvaldi og fráfarandi 
biskupi, hr. Karli Sigurbjörnssyni, fyrir 
stuðning þeirra við þjónustuna.

Á vormisseri 2012 fór starfsemi 
þjónustunnar farm með hefðbundnum 

Frá afmæli 
Fjölskyldu
þjónustunnar
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hætti í nýjum húsakynnum á jarðhæð í 
Grensáskirkju. Verulega hefur þó þrengt 
að starfseminni, þar sem skrifstofur eru 
nú aðeins þrjár en starfsmenn fjórir í 
samtals 3,2 stöðugildum. 

Aðsókn eftir viðtalsþjónustu er 
svipuð og áður og fyrstu 5 mánuði ársins 
leituðu tæplega 100 fjölskyldur eftir 
aðstoð, mest hjón og sambúðarfólk. 
Hjálparstarf kirkjunnar leggur Fjöl-
skyldu þjónustunni nú til sem svarar 
20% af stöðugildi og sinnir Guðlaug 
Magnúsdóttir félagsráðgjafi einkum 
þeirri vinnu. Fjórir handleiðsluhópar 
voru starfandi nú á vormisseri. Einn 
þeirra hefur lokið sinni vinnu en hinir 
þrír halda áfram næsta vetur.

Kirkjuráð ákvað að færa stöðugildi 
starfsmanna niður um tæplega hálfa 

stöðu. Kemur sá niðurskurður til fram-
kvæmda um mitt ár 2012 og verða 
stöðugildi á fjölskylduþjónustunni þá 
samtals 2,75. Auk þess hefur Elísabetu 
Bertu Bjarnadóttur verið veitt námsleyfi 
á haustmisseri 2012 og verða þá aðeins 
1,9 stöðugildi virk við þjónustuna. 

Vegna fjárhagserfiðleika berast 
fjölskylduþjónustunni nú minni 
fjárfarmlög frá héraðssjóðum 
prófastdæmanna og kreppir því 
verulega að í rekstrinum. Ég vona 
einlæglega að kirkjuráð og nýr 
biskup styðji af heilum hug við 
Fjölskylduþjónustu kirkjunnar til að hún 
megi sem best gegna hinu mikilvæga 
hlutverki sínu að veita viðtalsþjónustu 
við fjölskyldur landsins og handleiða 
presta og djákna í krefjandi störfum.

Hjálparstarf kirkjunnar 
Jónas Þ. Þóris son, fram kvæmda stjóri

Skipulag, stjórn, starfsfólk
Hjálparstarf kirkjunnar starfar eftir 
skipulagsskrá undir stjórn fulltrúaráðs; 
níu fulltrúa prófastsdæma, fimm 
fulltrúa kirkjuráðs og breytilegs fjölda 
fulltrúa prestakalla. Á þessu starfsári 
voru 69 í fulltrúaráði. Skal formaður 
fram kvæmdastjórnar vera úr þeim hópi 
sem kirkjuráð kýs. Ráðið fundar tvisvar 
á ári, á aðalfundi að hausti og full-
trúa ráðsfundi að vori. Ráðið kýs fram-
kvæmdastjórn sem nú skipa: 
Ingibjörg Pálmadóttir formaður 
Lóa Skarphéðinsdóttir hjúkrunar fræð-
ingur
Elínborg Sturludóttir sóknarprestur í 
Staf holti í Borgarfirði
Varamenn: 
Páll Kr. Pálsson hagverkfræðingur

Hörður Jóhannesson aðstoðarlögreglu-
stjóri

Stjórnin fundar u.þ.b. einu sinni í 
mánuði. Starfsfólk er: Jónas Þ. Þórisson 
fram kvæmdastjóri, Áslaug Arndal sem 
sér um skrifstofu hald og fósturbörn, 
Bjarni Gísla son fræðslu- og upp lýs inga-
full trúi, Vil borg Odds dótt ir fé lags ráðgjafi 
og um sjónar maður inn an landsaðstoðar, 
Eldey Huld Jóns dóttir félagsráðgjafi í 
70% starfi. Atli Geir Hafliðason hefur 
umsjón með fatalager, sölu Friðarljósa 
o.fl., Anna M. Þ. Ólafsdóttir verkefnastjóri 
í 75% starfi, Guðlaug Magnúsdóttir 
félagsráðgjafi í 20% starfi við ráðgjöf. 
Þorsteinn Valdi mars son er í 25% starfi við 
að leiða starf Breytenda – Changemaker.

Hlutverk Hjálparstarfs kirkjunnar 
er sam kvæmt skipulagsskrá að hafa 
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forgöngu um og samhæfa hjálparstarf 
á vegum kirknanna í landinu, heima 
og erlendis. Í því felst fjáröflun, stuðn-
ingur við verk efni erlendis, fram kvæmd 
innan lands aðstoðar, talsmannshlutverk 
og fræðslu starf. Starfsár stofnunarinnar 
er 1. júlí til 30. júní. Um rekstrartölur 
vísast í reikninga sem liggja fyrir í 
september.

Aðstoð á Íslandi
Hjálparstarf kirkjunnar er með að-
stoð um allt land í gegnum net 
presta og djákna. Svokölluð kortaleið 
var tekin upp í maí 2011 og hefur 
reynst vel. Á höfuðborgarsvæðinu fá 
barnafjölskyldur mataraðstoð með inn-
eignar kortum. Þar sem kortaleiðin er 
dýrari verður að takmarka hópinn og 
er barnlausum einstaklingum bent á að 
fara til annarra hjálparsamtaka sem hafa 
hefðbundna matarúthlutun. Á þeim 
stöðum sem öðrum hjálparsamtökum 
er ekki til að dreifa fá allir inneignarkort. 
Eftir sem áður geta allir, barnafjölskyldur 

og aðrir, notið faglegrar ráðgjafar og 
ýmissa annarra úrlausna stofnunarinnar 
en mataraðstoðar. Veittur er stuðningur 
vegna skólagöngu og tómstunda barna, 
fata, lyfja og annað. 

Tæplega 1000 umsóknir voru af-
greiddar í jóla aðstoð Hjálparstarfs 
kirkj unnar í desember. Ætla má að 
um 2.800 einstaklingar um allt land 
hafi notið góðs af. Afhent voru ný inn-
eignar kort í matvöruverslunum og 
lagt inn á eldri kort og fór upphæð 
eftir fjöl skyldustærð og fjárhagsstöðu. 
Rauði krossinn í Reykjavík lagði lið 
með fjármunum og sjálfboðaliðum. 
Sameiginleg skráning umsækjenda var 
með mæðrastyrksnefndum og Rauða-
kross-deildum í Reykjavík, Hafnarfirði, 
Kópavogi, Garðabæ og Mosfellsbæ. 

Fyrstu níu mánuði starfsársins hafa 
verið 7.407 afgreiðslur í innanlands-
aðstoðinni.

Margir sjálfboðaliðar leggja starfinu 
lið í hverri viku, vinna að flokkun og 
greiningu gagna og sinna úthlutun fata 
o.fl.

Í Malaví eru 
grafnir brunnar 
sem gefa hreint 
vatn.
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Fræðslu- og kynningarmál
Fréttablað Hjálparstarfsins Margt smátt 
kom út í september 2011 og var sent 
um 6.000 áskrifendum. Í tengslum við 
jóla- og páskasöfnun kom blaðið út sem 
fylgiblað með Fréttablaðinu.

Í tilefni þess að 25 ár voru liðin frá 
fyrstu útgáfu lagsins „Hjálpum þeim“ 
kom út í desember 2011 heildarútgáfa 
með lögunum frá 1985, 2005 og 2011. 
Holl vinir Hjálpar starfs kirkjunnar standa 
að útgáfunni með öðrum höf undi 
lagsins Jóhann G. Jóhannssyni í broddi 
fylkingar. Allur ágóði rennur til neyð ar-
að stoðar í Austur-Afríku.

Ungliðahreyfingin Breytendur
Breytendur – Changemaker á Íslandi 
er ungliðahreyfing Hjálparstarfs kirkj-
unnar og hluti af hinni alþjóðlegu 
Changemaker hreyfingu. Hreyfingin 
er vettvangur fyrir ungt fólk til að láta 
skoðun sína heyrast og hafa áhrif til 
hins betra. Breytendur í Grafarholti tóku 
sig til og gerðu kynningarmyndband 

um sanngjörn viðskipti – Fairtrade. 
Breytendur tóku einnig þátt í 
Landsmóti ÆSKÞ á Selfossi. Meðal fastra 
liða var þátttaka í lífsleikniverkefni 
þjóðkirkjunnar, þar sem m.a. er boðið 
upp á fræðslu í framhaldsskólum 
um misskiptingu, og þátttaka í 
Friðargöngunni 23. desember. Starfandi 
eru tveir hópar í Reykjavík og einn á 
Akureyri. Í mars var svo haldið Fjaðrafok, 
árlegt helgarnámskeið Breytanda, að 
þessu sinni var námskeiðið haldið í 
Lækjarbotnum. Þátttakendur voru 10 
og heppnaðist ferðin vel í alla staði. Sjá 
meira á www.changemaker.is

Samstarf við félög og stofnanir 
Hjálparstarfið hefur á árinu unnið 
áfram á samstarfsvettvangi mann-
úð ar samtaka í þróunaraðstoð. Í 
septem ber stóðu þau ásamt Þróunar-
samvinnustofnun Íslands að átakinu 
„Þróunarsamvinna ber ávöxt“ með út-
deilingu ávaxta, málþingi og greina-
skrifum í blöðin. Átakið vakti töluverða 

Í Malaví er 
matvælaræktun 
efld með nýjum 
tegundum. Jónas 
framkvæmdastjóri 
skoðar þurrkþolna 
hirsitegund með 
Peter starfsmanni 
verkefnisins.
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athygli og þótti takast vel. Hjálparstarfið 
er aðili að Almannaheillum sem er 
samstarfsvettvangur félaga og sjálfs-
eignarstofnana sem vinna að almanna-
heillum á Íslandi. Hjálparstarfið fundar 
árlega með hjálparstofnunum kirkna á 
Norðurlöndum. 

Safnanir og fjáröflun
Fermingarbörn um allt land gengu í 
hús vikuna 7.-11. nóvember 2011 með 
bauk Hjálparstarfs kirkjunnar. Fyrir 
söfnunina sáu börnin myndaseríu um 
munaðarlaus börn í Úganda og óhreina 
vatnið sem þau þurfa að drekka. 
Þátttaka var mjög góð, 65 prestaköll 
voru með nú og börnin um 2.700. 
Söfnunin gekk mjög vel og söfnuðust 8 
milljónir króna.

Í jólasöfnuninni 2011 var safnað 
fyrir neyðar og hjálparstarfi í Austur-
Afríku. Sendar voru út valgreiðslur í 
heimabanka landsmanna og greiðslu-

seðlar til 65 ára og eldri. Þátttaka 
var mjög góð. Heildarsöfnunarfé og 
framlög í desember og janúar var 61,2 
milljónir króna þar af var um helmingur 
eyrna merktur innanlandsaðstoð. Ein-
stak lingar, fyrirtæki og samtök standa 
að baki þessum gjöfum. 

Vefsíðan framlag.is auðveldar fólki 
að styrkja verkefni að eigin vali heima 
og erlendis. Á síðunni gjofsemgefur.
is er hægt að kaupa 37 ólíkar gjafir á 
verðbilinu 1.600 - 180.000 krónur og 
gefa við ýmis tækifæri. Vinsælt var að 
gefa geit en hlutdeild í brunni og að 
leysa börn á Indlandi úr skuldaánauð 
höfðaði einnig til margra.

Ekki liggja fyrir endanlegar tölur úr 
páskasöfnun en hún var fyrir innan-
lands að stoðinni undir yfir skriftinni 
„Hjálpum heima“. Valgreiðslur voru 
sendar í heimabanka landsmanna í lok 

mars. 

Verkefni í Afríku
Malaví
Hjálparstarf kirkjunnar starfar með 
þróunararmi Lúthersku kirkjunnar í 
Malaví, Evangelical Lutheran Develop-
ment Service (ELDS), að stuðningi 
við sjálfs þurftarbændur. Unnið er í 
37 þorpum með 952 fátækustu fjöl-
skyldunum að vatnsöflun og nýtingu 
vatns til fæðuöflunar ásamt því að auka 
jafnrétti, efla konur og lýðræðisleg 
vinnubrögð. Í eðlilegu árferði gilda 
samstarfssamningar í nokkur ár en 
með kreppunni nú er aðeins samið til 
eins árs í senn. Árið 2011 voru 10 óvirkir 
brunnar sem aðrir aðilar höfðu grafið 
endurnýjaðir og vatnsnefndir þjálfaðar 
í nauðsynlegu viðhaldi til að tryggja 
áframhaldandi virkni, 7 brunnar voru 
handgrafnir, 77 kamrar voru gerðir, 
í tveim þorpum fengu þorpsnefndir 

Mikilvægt er að 
sinna viðhaldi 
á brunnum og 
vatnspumpum.
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kennslu í að gera kamra og fræðslu 
um notkun þeirra. 15 manns fengu 
fræðslu til að stjórna vatnsnefndum 
og miðla þekkingu út í þorpin. 
Gróðursettir voru 8.000 græðlingar 
í þeim tilgangi að binda vatn og 
jarðveg og skapa skugga fyrir aðrar 
jurtir. Matvælaræktun var efld með 
nýjum tegundum, skepnuhald var 
styrkt en 206 fjölskyldur fengu geitur. 
206 aðrir fengu kiðlinga undan þeim 
og svo verður koll af kolli. Tað er nýtt 
við ræktunina. Inn í þessa efnis legu 
þætti tvinnast kennsla og þjálfun í 
nýjum aðferðum sem og hvatning 
og stuðningur til að ræða mál, taka 
sameiginlegar ákvarðanir og hrinda 
hugmyndum í framkvæmd. Fram-
kvæmdastjóri og verkefnastjóri fóru í 
eftirlitsferð til Malaví í febrúar 2012. 

Úganda
Verkefnið sem stutt er í Úganda er á 
vegum tveggja samtaka, annars vegar 
Lútherska heimssambandsins og hins 
vegar staðarsamtaka sem sprottin eru 
upp úr starfi LHS en starfa nú sjálfstætt. 
Verkefnið miðar að því að hjálpa 
börnum sem misst hafa báða foreldra 
úr alnæmi og búa ein eða með sjúkum 
foreldrum eða ömmum sem hafa fleiri 
barnabörn á framfæri. Áhersla er á að 
bæta húsakynni og aðgang að vatni, 
auka hreinlæti á heimilum með því 
að gera kamra og hreinlætisaðstöðu 
og fræða um samband hreinlætis og 
smithættu. Einnig er veitt efnisleg 
aðstoð og ráðgjöf til að hjálpa fólki að 
framfleyta sér. Á starfsárinu voru reist 
hús fyrir níu fjölskyldur. Hverju þeirra 
fylgdi kamar, eldhús, vatnstankur 
og grunninnbú s.s. rúm, flugnanet, 
matarílát og þ.u.l. Sex hópnámskeið 
voru haldin um hreinlæti. 

Eþíópía
Í Eþíópíu er Lúterska heimssambandið 
og þróunarsvið lútersku kirkjunnar í 
Eþí ó píu, Mekane Jesus, fram kvæmdar-
að ili. Megin markmið verkefnisins eru 
að tryggja að gang að vatni með því að 
byggja vatns þrær, bæta ræktunar að-
ferðir og efla skepnuhald, auka efna-
hags legt sjálfstæði kvenna og auka 
rétt þeirra, fræða um HIV/alnæmi og 
styrkja opinbera starfsmenn í starfi 
til að þekkja betur þarfir fátækra og 
bregð ast rétt við. Á verkefnatímanum 
hafa 14 vatnsþrær verið byggðar. 2011 
voru 14 þjálfaðir til að meðhöndla og 
bólusetja búfé, 15 yfirsetukonur fóru á 
námskeið um hreinlæti og betri aðstoð 
við fæðingar, 25 konur voru þjálfaðar til 
að verða leiðbeinendur á námskeiðum 
fyrir konur í að greina atvinnutækifæri, 
um mikilvægi sparnaðar og endur-
greiðslu lána. 113 konur fengu lán eftir 
ákveðið sparnaðartímabil, til gang ur-

Munaðarlaus 
drengur í Úganda 
með vatnsbrúsa.
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inn er að auka áhrif og völd kvenna. 
Framkvæmdastjóri og upp lýs inga-
fulltrúi fóru í eftirlitsferð til Eþíópíu í 
apríl 2012.

Starf á Indlandi
Mannréttindasamtökin Social Action 
Move ment vinna með hinum stéttlausu 
að réttindum þeirra. Hjálparstarfið 
styður rekstur forskóla þar sem börn 
eru búin undir nám í almennum 
grunnskólum, kvöldskóla fyrir börn 
sem verið er að leysa úr skuldaánauð 
og háskólanám sniðið að þörfum 
stéttlausra ungmenna. Á árinu 2011 
voru 30 börn leyst úr skuldaánauð og 
komið í skóla og 123 þrælabörn tóku 
þátt í hvatninganámskeiðum þar sem 
þau eru frædd um stöðu sína, mögu-
leika og rétt til náms. Sameinaða 
indverska kirkjan starfrækir grunnskóla, 

iðn- og framhaldsskóla fyrir fátæk börn 
á svæði sínu. Íslenskir fósturforeldrar 
styðja þar 430 börn í gegnum 
Hjálparstarfið, þar af 324 á heimavist 
samtakanna. Framkvæmdastjóri og 
upp lýsingafulltrúi fóru í eftirlitsferð til 
Indlands í ágúst 2011.

Alþjóðahjálparstarf kirkna – ACT 

Alliance
ACT-Alliance sem Hjálparstarf kirkj unn-
ar er aðili að stendur fyrir al þjóð legt 
neyðarstarf og þróunarhjálp aðildar-
kirkna. Aðilar eru kirkjur í Lúth erska 
heimssambandinu og Al kirkju ráðinu. Á 
annað hundrað kirkjur og kirkjutengd 
samtök og stofnanir eru aðilar að ACT 
Alliance sem starfar í 125 löndum. ACT 
Alliance er mikilvægur far vegur fyrir 
Hjálparstarf kirkjunnar.

Mannréttinda
samtökin SAM 
á Indlandi eru 
með hvatninga
nám skeið fyrir 
þræla börn, 
dans er liður í 
námskeiðunum
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Hópslysanefnd, er fastanefnd sem 
starfar í umboði kirkjuráðs og Biskups 
Íslands og ber ábyrgð á að skipuleggja 
og hafa umsjón með viðbrögðum 
kirkjunnar vegna stórslysa. Í nefndinni 
eiga sæti:
a)  Biskupsritari
b) Framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkj-

unnar
c) Forstöðumaður Fjölskylduþjónustu 

kirkjunnar
d) Sjúkrahúsprestur þjóðkirkjunnar
e) Einn fulltrúi tilnefndur af kirkjuráði 

og er hann formaður nefndarinnar.

Núverandi nefnd skipa: Sr. Þorvaldur 
Karl Helgason, biskups ritari, Jónas Þ. 
Þóris son, fram kvæmdastjóri Hjálpar-
starfs kirkjunnar, Guðlaug Magnús dóttir, 
f.h. Fjölskylduþjónustu kirkjunnar, sr. 
Guðlaug Helga Ásgeirs dóttir, sjúkra hús-
prestur og sr. Gísli Jónas son, prófastur, 
sem er formaður nefndar innar.

Sr. Guðrún Eggertsdóttir, hefur síðan 
eins og nokkur undanfarin ár verið í 10% 
starfi sem starfsmaður nefndarinnar.

Nefndin hefur á liðnu starfsári 
unnið áfram að því verkefni, að aðlaga 
skipulag kirkjunnar vegna viðbragða 
við hópslysum, að þeim breytingum 
sem hafa orðið á prófastsdæmunum, 
en þetta skipulag er byggt á Við bragða
áætlun kirkjunnar, sem sam þykkt var á 
kirkjuþingi 2006. Viðbragða áætlunin 
var á sínum tíma gefin út í litlu hefti sem 
dreift var til allra presta, sóknarnefnda 
o.fl. Einnig má svo nálgast hana á 
vefsvæði þjóðkirkjunnar (www.kirkjan.
is/vidbrogd) ásamt ýmsum fylgi-
gögnum sem henni fylgja. 

Viðbragðaáætlunin gerir ráð fyrir því, 
að útbúnar séu sérstakar við bragða-
áætlanir prófastsdæmanna. Hafa flest 
þeirra lokið við áætlanir sínar, en þó 
á enn eftir að endurskoða einhverjar 
þeirra með tilliti til þeirra breytinga, 
sem hafa orðið á prófastsdæmunum.

Þátttaka kirkjunnar og starfsmanna 
hennar var æfð í tengslum við nokkrar 
flugslysaæfingar. En þátttaka í slíkum 
æfingum og undibúningi þeirra hefur 
á undanförnum árum gefið bæði þeim 
starfsmönnum kirkjunnar, sem þátt 
taka og hópslysanefndinni dýrmæta 
reynslu. Hægt hefur verið að prófa 
viðbragðaáætlunina og einstaka þætti 
hennar við raunverulegar aðstæður 
og nota síðan reynsluna til að slípa 
þá til. Þá reyndi einnig á áætlunina í 
tengslum við eldgosin í Eyjafjallajökli 
og Grímsvötnum og sömuleiðis í kjölfar 
nokkurra alvarlegra slysa og virðist hún 
hafa reynst vel við þessar aðstæður. 
Loks má geta þess, að nefndin hefur 
kynnt sér nokkuð reynsluna af við-
brögðum norsku kirkjunnar í kjölfar 
hryðjuverkanna 22. júlí 2011 og má 
ýmislegt af þeim læra. 

Í framhaldi af endurskoðun á 
skipulagi áfallahjálpar á Íslandi, sem 
gengið var frá haustið 2010, hefur 
verið unnið að stofnun sam ráðshópa 
áfallahjálpar í öllum lögreglu um-
dæmum landsins og er þeirri vinnu 
nú lokið. Prófastsdæmin skipa fulltrúa 
sína í samráðshópana og hafa þeir 
alls staðar verið virkir þátttakendur 
í fræðslu fundum og æfingum sem 
þeim tengjast. Einnig má í þessu 
sambandi geta þess, að haldinn var vel  

Hópslysanefnd
Gísli Jónasson, formaður
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heppnaður fræðsludagur fyrir full trúa 
samráðshópanna, lögreglunnar og al-
manna varnarnefnda í Borgum, safn að-
ar heimili Kárs nessóknar, 17. febrúar sl.

Þá taka tveir fulltrúar nefndarinnar 
þátt í störfum Samráðshóps áfallahjálpar 
í Sam hæfingarstöð almannavarna, 
en þessi hópur hefur yfir umsjón með 
allri áfallahjálp í landinu og fundar 
reglulega. 

Að lokum skal svo á það minnt, að 
nefndin ber, ásamt biskupi Íslands, 

ábyrgð á og sinnir, eftir því sem 
við á, stuðningi við presta og aðra 
starfsmenn kirkjunnar, sem unnið hafa 
við stórslysaaðstæður og/eða verið 
undir miklu álagi vegna stuðnings við 
syrgjendur. Og sömuleiðis skal það 
ítrekað, að neyðarskipulag kirkjunnar 
er að sjálfsögðu þannig hugsað, að 
það geti haldið utan um viðbrögð 
kirkjunnar í hvert sinn er neyðarástand 
skapast, jafnvel þótt ekki sé um 
almannvarnaástand að ræða. 

Kirkjuhúsið-Skálholtsútgáfan
Edda Möller, framkvæmdastjóri

Starfsemi Skálholtsútgáfunnar 2011 ber 
þess merki að tekjur kirkjusókna hafa 
dregist töluvert saman undanfarin ár, 
sem hefur gert það að verkum að tekjur 
okkar hafa dregist saman um 20%. 
Minna er gefið út og reynt er að einblína 
á fá verkefni. Stór verkefni á ýmsu sviði 
eru í vinnslu en ekki er ljóst hvenær 
sum þeirra koma út vegna samdráttar. 
Þörfin er mikil á endurnýjun, t.d. á 
fermingarefni. 

Það er hlutverk Skálholtsútgáfunnar 
að sjá kirkjusöfnuðum fyrir ýmsu efni til 
fræðslu- og safnaðarstarfs auk þess að 
útvega ýmsar rekstarvörur til kirknanna; 
má þar nefna oblátur, kirkjumuni, 
altarisklæði og dúka; hökla, ölbur, 
rykkilín, kerti, sálmabækur og annað 
und ir leiks- og tónlistarefni, svo dæmi 
séu tekin.

Um tilgang Skálholtsútgáfunnar seg-
ir í skipulagsskrá:

Tilgangur stofnunarinnar er að 
sam ræma útgáfumál þjóð kirkj
unn ar með því að annast útgáfu á 

fræðslu efni fyrir söfnuði landsins 
og stofnanir kirkjunnar, útgáfa 
bóka, bæklinga og tímarita þar 
sem kristin sjónarmið eru flutt og 
skýrð. Stofnunin annast ennfremur 
þjónustu við söfnuði og kirkjulega 
aðila, dreifingu og sölu fræðsluefnis, 
bóka og bæklinga. Einnig annast 
hún útvegun og sölu kirkjulegra 
muna og skylda starfsemi.

Þrátt fyrir samdrátt í sölu til kirkju-
safnaða hefur verslunin Kirkjuhúsið 
náð að „halda sínu“ og „halda sjó“ 
enda fjölmargt fólk sem þekkir verslun-
ina á fyrstu hæð Biskupsstofu og 
leitar þangað í margs konar tilefni. Al-
menningur virðist hafa sömu þörf og 
áður fyrir bækur, tónlist og annað á 
kristnum grunni. Það er mikið spurt og 
„spekúlerað“ í versluninni um lífið, trúna 
og tilveruna.

Tilgangur og markmið Kirkjuhússins-
Skálholtsútgáfunnar, eru skýr í skipu-
lags skrá og höfum við ekki vikið frá 
þeim markmiðum sem þar eru sett. Hins 
vegar er ætíð nauðsynlegt að endurorða 
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og endurhugsa þessi markmið með það 
í huga hver staðan er í samfélaginu á 
hverjum tíma, hver aðsókn í kirkjustarf 
er, hvar hjarta þjóðarinnar slær á 
viðkvæmum tímum. Þannig hefur 
Skálholtsútgáfan reynt að „orða upp á 
nýtt“ markmið sín á hverjum tíma.

Einnig er það ljóst að Kirkjuhúsið 
– verslun á miðjum Laugaveginum 
og útgáfufélagið styðja vel hvort við 
annað, ekki aðeins sem rekstrareining 
heldur einnig í hugmyndavinnu sem 
unnin er á vegum útgáfuráðs og 
stjórnar stofnunarinnar. Áhugasamir 
viðskiptavinir eru þannig duglegir að 
koma með hugmyndir að útgáfu, ekki 
aðeins prestar og djáknar og annað 
starfsfólk kirknanna, heldur hinn 
almenni viðskiptavinur sem á oftast 
ekki í neinum vandræðum að lýsa því 
sem hann er að leita eftir. Eitt sinn varð 
einum þeirra að orði að í Kirkjuhúsinu 
væri hægt að nálgast „alþýðlegt spiritu-
alitet” af ýmsum toga. Það hljómar vel 
enda er hægt að skilgreina innan þess 
t.d. bænaspjöld fyrir börn, bænatening 
úr tré, smábækur um Guð, bænina, Jesú 
eða Biblíuna, myndefni með textum 
Biblíunnar, plaköt, dvd efni fyrir börn og 
fullorðna, Fjársjóðinn nýja! (sjá hér aftar) 
svo sitthvað sé nefnt.

Undir „alþýðlegt spiritualitet“ falla 
einnig bækur og fræðsluefni um sorg ina 
og gleðina, áhrif skilnaðar foreldra á börn, 
Siðfræði (sístæða spurningin um hvað er 
rétt/rangt), Börn og lífsleikni; dauðinn og 
eilífa lífið; fullorðnir og lífs leikni; lífshjálp 
– sjálfshjálp – orð til dags ins – að hlusta 
á þögnina; lest ur biblí unnar – skilningur 
á lestri biblí unn ar; uppeldi – samskipti á 
heim il um; full orðinsfræðsla kirkjunnar; 
gras rót ar fræðsla (Alfa, Emmaus, andlegt 
ferða lag, sorg ar hópar, AA, bænahópar, 
biblíu les hópar, lútersk hjóna helgi …) 
tón list ar efni og margt margt fleira. 

Á þessu byggir Skálholtsútgáfan 
markmið sín til næstu ára.

Skálholtsútgáfan heldur úti heima-
síðu www .skalholtsutgafan .is

Þar má nálgast upplýsingar um 
flestallt útgáfuefni útgáfufélagsins.

Útgáfa 2011
Í samstarfi við og með stuðningi 
Rannveigar Sigurbjörnsdóttur litu 
eftirfarandi útgáfuefni dagsins ljós:

Geisladiskurinn Hjartað játi, elski, 
treysti – sálmar Sigurbjörns Einarssonar, 
flytjendur Kirstín Erna Blöndal, söng kona 
ásamt félögum úr Schola cantorum, Erni 
Arnarsyni á gítar, Jóni Rafnssyni á bassa, 
Gunnari Gunnarssyni á píanó og Magneu 
Árnadóttur á þver flautu. Útgáfudagur 
var 30. júní, þegar 100 ár voru liðin frá 
fæðingu hans. Í tilefni afmælisins voru 
tónleikar í Linda kirkju þar sem ýmsir 
listamenn komu saman og fluttu sálma 
hans fyrir fullu húsi og heiðruðu þannig 
minningu hans.

Einnig kom út á árinu bók Sigur-
björns biskups í nýrri útgáfu; Opin berun 
Jóhannesar – skýringar með biblíu
textum, lengi ófáanleg.

Og bókin; Mín þú leitar, Guð  Valin 
orð úr ritum Sigurbjörns Einarssonar, 
biskups sem Bjarni Árnason tók saman.

Af öðru efni má nefna: Fjársjóður 
„Fjársjóðskistan” – geymir 84 spjöld, 
öðrum megin er biblíuvers sem auðvelt 
er að tileinka sér, hinum megin er 
bæn. Bænarefnin eru hversdagurinn í 
allri sinni mynd; heimilið, fjölskyldan, 
vinirnir, vinnan; Unglingarnir, ellin, 
bernskan og börnin; Þakklætið og 
kærleikurinn, sorgin og gleðiefnin, 
áhyggjurnar og vonin, kirkjan og trúin!

Leiðbeiningar með hugmyndum að 
notkun fylgir fjársjóðnum.

Allar bænirnar eru frumsamdar undir 
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ritstjórn Kristján Vals Ingólfssonar, Höllu 
Jónsdóttur og Eddu Möller, en þau 
völdu ritningarversin.

Katla og Ketill koma á óvart – íslensk 
barnabók skrifuð af útgáfuráði Skál-
holtsútgáfunnar ásamt gestum og 
starfs fólki. Bókin, sem er myndskreytt 
af Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur, mynd-
skreyti, fjallar um það hvað Jesús myndi 
gera í ákveðnum aðstæðum. Um bókina 
segir:

Hvernig læra börnin um Jesú? Auðvitað 
getur enginn nema Jesús mettað 5000 
manns á fimm brauðum og tveimur 
fiskum! En börn geta lært að deila nestinu 
sínu með öðrum sem ekkert hafa. Þau 
geta líka lært að fyrirgefa öðrum. Hér læra 
börn að spyrja: Hvað myndi Jesús gera? 

Sr. Hreinn Hákonarson þýddi bókina 
Hvað er kristin trú? Nútímaleg umfjöllun 
um kristna trú í sögu og samtíð, eftir 
Halvor Moxnes (f. 1944) en hann er 
prófessor við guðfræðideild háskólans 
í Ósló og er einn fremsti nýja testa-
mentisfræðingur Norðurlanda. Sér svið 
hans er Nýja testamentið, hinn sögulegi 

Jesús, biblíutúlkun og fjölskyldugerðir 
á fornum tíma, samskipti kynjanna og 
kynhlutverk á ólíkum tímum. 

Um bókina segir: Vestræn samfélög 
byggja á kristnum gildum. En hvaða 
gildi eru þetta annars? Bókin gefur mörg 
áhuga verð svör og sum hver kunna að 
ýta hressilega við lesandanum. Höfundur 
kynnir í stuttu máli sögu kristinnar 
trúar, siðfræði hennar og mannskilning, 
og ræðir umdeild mál sem snúast um 
kyn ferði, kynlíf og stjórnmál. Þetta 
er ekki hefðbundin útlegging á texta 
Biblíunnar, kirkjusögu eða trúfræði, 
heldur miklu fremur bók sem skorar á 
kristna trú sem og önnur trúarbrögð að 
horfast í augu við sögu sína og samtíð. 
Og sú áskorun kemur úr herbúðum 
þeirra sjálfra og frá öðrum. Hvernig 
á kristin trú að bregðast við öðrum 
trúarbrögðum og annarri menningu?

Skálholtsútgáfan sá einnig um 
útgáfu á Brautryðjandanum, ævisögu 
Þórhalls Bjarnarsonar (1855-1916) rituð 
af Óskari Guðmundssyni.

Hinn frjálslyndi ritstjóri og útgefandi, 

Fjársjóðskistan
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kennari og skólamaður, prestur, al-
þingismaður og búnaðarfrömuður, Þór-
hallur Bjarnarson, var biskup landsins 
1908-1916. Af einstakri ljúfmennsku 
aflaði hann sér vinsælda á unga aldri, 
var hvar vetna í stafni og þótti snemma 
lík legur til forystu í íslensku þjóð-
félagi. Ungur naut hann atlætis Jóns 
Sigurðssonar í Kaupmannahöfn – og 
sjálfur var hann gæfusmiður margra 
manna.

Ævisaga Þórhalls spannar spennandi 
tímabil breytinga í sögu Íslands; frá 
gamla bændasamfélaginu í ánauð 
til frjálshuga borgaralegs þjóðfélags 
á mótunarskeiði. Líf hans var fullt af 
framkvæmdum og ævintýrum. 

Þórhallur var eldheitur hugsjóna-
maður og ákafamaður um framfarir 
á mörgum sviðum. Ævi hans var 
dramatísk og saga hans greinir frá 
sigrum hans og sorgum en varpar um 
leið ljósi á spennandi tímabil í sögu 
Íslendinga.

Börn hans og Valgerðar konu hans 
voru fjögur; þau Dóra forseta frú, Tryggvi 

for sætisráðherra, Björn bú stjóri í Laufási 
og Svava, húsmóðir á Hvann eyri. 

Óskar Guðmundsson, rithöfundur 
hefur náð að fanga sögu merkilegs 
fólks, spegla ótrúlega tíma á sköpunar-
skeiði borgaralegs samfélags á Íslandi, 
og segja þróttmikla sögu af Þórhalli 
Bjarnarsyni og samtíð hans.

Ennfremur gaf Skálholtsútgáfan út 
barna efni fyrir sunnudagaskóla, þar 
á meðal átján stutta þætti fyrir hvern 
sunnudag með Hafdísi og Klemma úr 
„Daginn í dag” útgáfunni, 127 mínútur 
af efni. Ennfremur stóð útgáfan fyrir 
fjölbreytti póstkorta,- bókamerkja og 
plakatútgáfu. Sjón er sögu ríkari.

Unnið er mörgum áhugaverðum 
verkefnum:

Unnið er að þýðingu á sænsku ferm-
ingar efni sem nefnist Con Dios og er það 
mörgum íslenskum prestum kunnugt 
sem starfað hafa á Norðurlöndum, 
efni sem tengir saman kristna trú og 
unglingsárin. Það kemur út árið 2013.
Ennfremur munu tveir nýir DVD diskar 
Daginn í dag 2 og 3 koma út árið 2013.
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Skipulag og stjórnun
Stjórn Kirkjumiðstöðvar Austurlands var 
þannig skipuð frá héraðsfundum 2011:

Sr. Davíð Baldursson, formaður, 
kosinn af Prestafélagi Austurlands 

Kristjana Björnsdóttir, gjald keri, 
kosinn af héraðsfundi Múla prófasts-
dæmis 

Þórður Júlíusson, ritari kosinn af hér-
aðs  fundi Austfjarðaprófastsdæmis 

Sr. Lára G. Oddsdóttir, með stjórn-
andi, kosin af héraðsfundi Múla prófasts-
dæmis 

Sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson, með-
stjórnandi, kosinn af héraðsfundi Aust-
fjarða prófastsdæmis

 

Starfsemi
Sem fyrr hefur sóknarprestur á Eiðum 
hefur umsjón með húsnæði og rekstri 
Kirkjumiðstöðvarinnar við Eiðavatn þar 
með talið að sjá um að ráða starfsfólk, 
greiðslu launa og reikninga fyrir KMA en 
Deloitte í Neskaupsstað hefur séð um 
launaútreikninga og bókhald.

Í Kirkjumiðstöðinni við Eiðavatn 
er margs konar starfsemi á vegum 
kirkjunnar, haldnir fundir og námskeið. 
Sumarbúðir fyrir börn er stærsti og 
veigmesti þátturinn í starfseminni. Þar 
voru fjórir vikuflokkar s.l. sumar 

Sumarið 2011 dvaldi 121 barn í fjór-
um flokkum í sumarbúðnum, mun færri 
en sumarið 2010. Mest er hægt að taka 
við 40 börnum í einu. 

Yfir veturinn er starfsemin í húsinu 
í formi námskeiða og funda. Stöku 
sinnum er það leigt út til nám skeiða-

halds og fyrir veislur. Fermingarbörn 
allt frá Vopnafirði til Djúpavogs sóttu 
ferm ingarfræðslunámskeið í Kirkju-
mið stöðinni og stóðu nám skeiðin í 1-2 
sólarhringa. Leið toga efna námskeið var 
haldið, TTT-mót og sunnudagskólamót 
og æskulýðsmót svo eitthvað sé nefnt. 
Þá eru kyrrðardagar fyrir krabba-
meinssjúklinga síðustu helgina í ágúst 
orðinn fastur liður. 

Húsnæði og lóð
Engar stærri viðhaldsframkvæmdir voru 
á árinu. Gert var við leka á þaki svefn-
álmu. Aðkallandi er að verða að mála 
veggi hússins að utan og svefnálmu 
að innan. Þá þyrfti einnig að lagfæra 
heimreiðina og gera fleiri bílastæði. 
Vegurinn verður mjög fljótt ófær þegar 
snjóar vegna trjágróðurs sem er við 
hann og vegna þess hve lágt hann 
stendur. Stjórn Kirkjumiðstöðvarinnar 
ákvað að festa kaup á varmadælum 
til hitunar og voru þær settar upp á 
vordögum og smíðað utan um þær 
í haust. Til kaupa á varmadælunum 
fékkst styrkur frá Orkustofnun.

Soroptimistaklúbbur Austurlands 
ásamt mökum kom og hreinsaði lóðina 
s.l. vor, vann að vorhreingerningum og 
setti á flot bátana fyrir.

Starfsfólk
Ekkert fastráðið starfsfólk er við Kirkju-
mið stöðina en vel hefur geng ið að fá 
starfsfólk. Mikill hluti sumar búða starfs-
fólksins kemur ár eftir ár og skapar það 

Kirkjumiðstöð Austurlands við Eiðavatn 
Jóhanna I. Sigmarsdóttir
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festu í starfinu. Kristjana Björnsdóttir 
var matráðskona og naut hún aðstoðar 
Guðnýjar Eiríksdóttur í eldhúsinu. 
Magnea Sverrisdóttir, djákni, sr. Ólafur 
Jóhann Borgþórsson og Álfheiður 
Ingólfsdóttir kennari og Sigríður Rún 
Tryggvadóttir, guðfræðingur skiftust á 
að stjórna sumarbúðunum.

Rekstur
Reksturinn er í járnum enda ekki til 
þess ætlast að skilað sé hagnaði. Engar 
skuldir hvíla á húsinu. 

Kirkjumiðstöðin er mikilvægur þáttur 
í starfi kirkjunnar á Austurlandi og gefur 
ýmsa möguleika. Ég þakka þeim sem 
þar hafa lagt hönd á plóg kærlega vel 
unnin störf og gott samstarf.

Fræðslusetur þjóðkirkjunnar að Löngumýri
Gunnar Rögnvaldsson

Starfsárið sem hér verður reifað var 
gott ár í samhengi umsvifa og atburða. 
Gamlir kunningjar litu við og nýir 
bættust í hópinn. Er komið svo að mikið 
af fastri starfsemi rekur sig ár eftir ár og 
jafnvel getur verið erfitt að koma fyrir 
nýjungum yfir sumarmánuðina.

Löngumýrarnefnd er óbreytt frá fyrri 
árum og skipa hana sr. Gísli Gunnarsson 
í Glaumbæ formaður, sr. Sigríður 
Gunnarsdóttir á Sauðárkróki og Lárus 
Ægir Guðmundsson á Skagaströnd. 
Sama má segja um starfsfólkið góðu 
heilli þær Lísu og Ingu ásamt sumar-
stúlkunum sem alla daga leggja sig 
fram staðnum til framdráttar.

Starfsemin
Segja má að undanfarin ár hafi áherslan 
verið lögð á að hlúa að og viðhalda 
þeirri góðu uppbyggingu sem átt hefur 
sér stað á liðnum árum, en hjá mörgum 
er dvöl á Löngumýri fastur punktur í 
tilverunni hvort heldur hann telst til 
eldri borgara, fatlaðra eða finnur sig í 
öðrum þeim hópum sem hér dvelja. 
Leiðir það hugann að þeirri miklu 
kærleiksþjónustu sem kirkjan sinnir á 

mörgum vígstöðum án þess að fari hátt. 
Það vitum við sem að því komum og 
látum ekki neikvæða umræðu fáeinna 
um kirkjuna spilla fyrir. 

Valgerður Gísladóttir kemur með 
vorið með sér þegar Norðurleiðarrútan 
rennir í hlað og út tínast gamlir vinir og 
nýir. Elja hennar og dugnaður á sér vart 
hliðstæðu og skapar fjölmörgum þá 
tilbreytingu sem felst í ferðalagi hingað 
norður. Rauði krossinn hefur aðeins 
dregið úr sínu umfangi og blikur eru á 
lofti með framtíð sumarbúðanna vegna 
tekjusamdráttar. Mætti velta því upp 
hvort kirkjan geti komið að því góða 
starfi með einhverjum hætti umfram 
það sem er.

Hvíldardvöl krabba meins sjúkra ekkna 
og ekkla hefur sífellt vafið upp á sig og 
kom inn er öfl ug ur kjarni sem kemur ár-
lega og veitir nýj um aðilum mikinn styrk, 
miðlar af reynslu og verð leikum. Hefur 
mark miðið sem lagt var af stað með 
náðst og rúm lega það. Nú er tak markið 
að ná fleiri aðilum af heima slóðum til 
skrafs og ráða gerða um hvað sé hægt að 
gera fyrir þá, en mikil alda krabba meins-
til fella hefur skoll ið á sam fé laginu að 
undan förnu.
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Töluverður hluti af barna og ung-
linga starfi prestanna í prófasts dæminu 
fer fram hér á Löngumýri, en vissulega 
gætum við tekið á móti fleiri hópum 
að vetrinum og hvet ég aðra presta að 
kynna sér aðstöðuna hér.

Mikið af öðru kirkjustarfi Glaum-
bæjar prestakalls á hér innhlaup s.s. 
aðventu samkomur, æskulýðsmessur og 
kórastarf. Sömuleiðis hluti af starfi eldri 
borgara, mömmumorgnar og fleira sem 
of langt mál er að telja upp.

Inn á milli er síðan beðið um eitt 
og eitt brúðkaup, skírn eða jarðarför, 
en enginn einstakur viðburður hefur 
haldið jafn mikilli tryggð við staðinn og 
sumarmót kristniboðsfélagsins undir 
styrkri stjórn Jóns Oddgeir Guðmunds-
sonar á Akureyri. Fylgir þeim hópi 
söngur og gleði.

Nemendamót eru vinsæl og hef ég 
hvatt Löngumýrarmeyjar til að skrá-
setja sögur frá námsárum sínum svo 
hægt sé að varðveita þetta merka 
tímabil í menntunarsögu ungra stúlkna. 

Mögulega er síðan hægt að safna 
saman í kver því skemmtilegasta og 
gefa út.

Á haustin og síðla vetrar hópast 
hannyrða konur hingað til að sitja nám-
skeið og fá útrás fyrir listhneigðina 
sem blundar í svo mörgum. Eru þetta 
skemmtilegar heimsóknir og ríma vel 
við sögu staðarins, enda er ég ekki frá 
því að maddömurnar sem hér réðu 
ríkjum líti með velþóknun yfir peysur og 
teppi þar sem þær fylgjast vel með öllu 
frá stofuveggnum.

Framkvæmdir
Sífellt er reynt að berja í brestina, lag-
færa það sem úr lagi gengur og þó helst 
áður. Í sumar verður gistiálman máluð 
að utan og lýkur þar með lagfæringum 
utanhúss í bili. Hugur stendur til að taka 
garðinn í gegn, en mörg trjánna eru 
orðin gömul og dauð og eins þarf að 
þökuleggja hluta garðins að nýju.

Börnin í 
sumarbúðum 
sykursjúkra 
skruppu til fiskjar 
út á Skaga.
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Að lokum
Gott ár er að baki sem skilur eftir 
minningar um skemmtilega sam-
ferðamenn, fjölbreytt og gefandi starf. 
Sífellt má breyta og bæta og eru hlýjar 
kveðjur, þakklæti og vinátta okkur 

hvatning til frekari dáða. Öllum sem 
lagt hafa staðnum lið og heimsótt okkur 
er þakkað sem og Löngumýrarnefnd, 
Biskupsstofu og síðast en ekki síst 
starfsfólkinu fyrir afburða trúfestu og 
samviskusemi.

Kirkjukór Glaum
bæjarprestakalls 
ásamt barnakór 
Varmahlíðarskóla
á aðventuhátíð á 
Löngumýri 2011.
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Holt í Önundarfirði-Friðarsetur, Flateyri, 
var stofnað af Ísa fjarðar prófasts dæmi 
og kirkju sóknum í Holts presta kalli. 
Eftir sam einingu prófastsdæma á Vest-
fjörðum er Vestfjarðaprófastsdæmi aðili 
að rekstri Friðarsetursins.

Hlutverk stofnunarinnar er að standa 
fyrir fjölbreyttu kirkju- og menn ing-
arstarfi og að skapa aðstöðu til félags-
starfs fyrir heimamenn og vel unnara. 

Stjórnin er skipuð fimm mönnum: 
prófastur er formaður, sóknar prestur 
í Holti er varaformaður, héraðs fundur 
Vest fjarða prófastsdæmis velur einn 
stjórn ar mann og sókn ar nefndir í Holts-
prestakalli velja tvo fulltrúa. Stjórnin er 
skipuð til tveggja ára í senn og mið ast 
upp haflega við 1. október 2002. Fyrsti 
stjórnarfundur var haldinn 3. desember 
2002, húsið var afhent 1. apríl 2003 og 
starfsemi hófst í maí 2003. 

Húsið er fyrrum Holtsskóli, sem 
stofn un in keypti af Prestssetrasjóði. Ár-
legt starfs fé kemur frá kirkjuráði og frá 
héraðs sjóði Vestfjarðaprófastsdæmis 
og þarf að skila skýrslum og reikningum 
til þeirra. Að öðru leyti þarf stofnunin 
að standa undir rekstrarkostnaði með 
starfsemi sem greitt er fyrir og leita 
annarra styrkja eftir þörfum. Stofnunin 
hefur árlega sótt um styrk frá ríkinu til 
viðhalds og endurbóta á húsnæðinu. 

Stjórnin frá 2011 til 2012
Formaður: Sr. Agnes M. Sigurðardóttir, 
prófastur, Bolungarvík
Varaformaður: Sr. Fjölnir Ásbjörnsson, 
sóknarprestur í Holti
Meðstjórnandi: Barði Ingibjartsson, 

Súða vík, (varamaður: Bergur Torfason, 
Þingeyri)
Ritari: Jóhanna G. Kristjánsdóttir, 
Flateyri, (varamaður: Hafdís Sigurðar-
dóttir, Flateyri.) 
Gjaldkeri: Kolbrún Guðbrandsdóttir, 
Ytri-Hjarðardal, (varamaður: Sigríður 
Magnúsdóttir, Kirkjubóli, Valþjófsdal.)
Umsjónarmaður tilnefndur af stjórn:
Ásvaldur Magnússon, bóndi, Tröð, 425 
Flateyri

Framkvæmdir 
Af framkvæmdum á 9. starfsári er 
helst að nefna að anddyri sem var 
orðið bágborið og fúið var lagfært og 
endurbyggt að hluta. Skipt um fótstykki 
og burðarbitar endurnýjaðir, auk þess 
var anddyrið málað. Smávægilegar 
lagfæringar voru gerðar á gluggum 
vegna leka og í eldhús var keypt ný 
eldavél.

Starfsemi
Í kirkju-, félags- og menningar mið-
stöð, fer fram kirkjustarf, félagsstarf og 
menningarstarf. Sumt er hefðbundið og 
reglulegt, annað tilfallandi.

Kirkjustarfið
Barnanámskeið var haldið í júní 2011, var 
það fimm daga námskeiði með gistingu 
og var megin áherslan á fræðslu, holla 
útiveru og leiki. Barnastarfskonurnar 
úr Ísafjarðarkirkju, Árný Herbertsdóttir 
og Elín H. Friðriksdóttir hafa yfirumsjón 
með námskeiðinu sem var svo vinsælt 

Holt í Önundarfirði-Friðarsetur
Fjölnir Ásbjörnsson
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að það seldist upp á námslekeiðið.
12-spora námskeið er í gangi 

vikulega allan veturinn.
Söngæfingar Holtsprestakalls fara 

yfir leitt fram í Friðarsetrinu. Sömuleiðis 
fundir og kirkjukaffi í Holtssókn. Presta-
fundir eru einnig haldnir þar.

Eftir helgigöngu á föstudaginn 
langa með helgistund í Flateyrarkirkju 
og Holtskirkju var hádegissúpa í Friðar-
setri og virðist þessi ganga hafa fest 
sig í sessi á svæðinu, um það bil 30 
manns voru í göngunni að þessu 
sinni enda virðist mikill áhugi vera, 
á svæðinu, fyrir göngu og útivist. 
Fermingarfræðslunámskeið fyrir svæðið 
voru haldin í Friðarsetrinu. Í vetur komu 
fermingarbörn úr Ísafjarðaprestakalli 
á sólarhringsnámskeið í Holti og var 
hópnum skipt í tvo hluta þar sem ekki 
var rými til að taka við öllum hópnum í 
senn.

Félagsstarf
Kvenfélag Mosvallahrepps hélt marga 
fundi sína í Friðarsetrinu.

Bændafundir og ýmsir aðrir fundir 
heimamanna voru haldnir þar.

Árlegt þorrablót heimamanna var að 
venju haldið í Friðarsetrinu

Menningarstarf
Sérstaklega má telja starfsemi nefndar, 
sem sett var á laggirnar til að minnast 

Guðmundar Inga Kristjánssonar, heit-
ins, frá Kirkjubóli í Bjarnardal, með 
menn ing ar dagskrá sem tengist nafni 
hans og fæðingardegi á ári hverju. Í 
þessari nefnd eru: Ásvaldur Magnússon 
í Tröð, Sig ríður Magnúsdóttir á Kirkju-
bóli og Halla Signý Kristjánsdóttir, 
nú í Bol ung arvík. Nefndin stóð fyrir 
menningaruppákomu 15. janúar 2012. 
Á níunda starfsári fjallaði Kjartan 
Ólafsson, fræðimaður og fyrrverandi 
alþingismaður, um líf Fjalla-Eyvindar 
og Höllu og hver ævilok Höllu urðu. 
Margt kom fram sem Kjartan hefur með 
elju sinni fundið og skráð um þetta 
útilegufólk. Ungi söngvarinn önfirski, 
Kristján Jóhannesson, söng sig inn að 
hjörtum viðstaddra við undirleik Mar-
grétar Gunnarsdóttur. Nóg var til af 
pönnukökum og vel yfir 100 manns 
nutu menningardagskrár og veitinga.

Önnur starfsemi
Auk þess starfs sem Friðarsetrið sjálft 
og heimamenn standa fyrir, er húsið 
leigt ýmsum aðilum. Nokkrir hópar 
frá Háskólasetrinu á Ísafirði dvöldu 
á setrinu sumarið 2011, haldin voru 
ættarmót, brúðkaup, afmæli o.fl. og 
margir einstaklingar gistu í friðsældinni. 
Vinnustaðir hafa notað aðstöðuna til 
samverustunda og námskeiða og félög 
utan Önundarfjarðar haldið fundi og 
samkomur og Sunnukórinn staðið fyrir 
æfingabúðum svo eitthvað sé nefnt. 
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Nefnd þjóðkirkjunnar um kristniboð 
og hjálparstarf hefur verið að störfum 
frá því að kirkjuþing samþykkti árið 
1996 að nauðsyn væri að efla þekk-
ingu, skilning og stuðning við kristni-
boð og hjálparstarf innan hennar. 
Nefndin hefur á þeim tíma staðið fyrir 
ráðstefnum, fyrirlestrum og fundum 
um kristniboð og hjálparstarf og reynt 
að hvetja söfnuði jafnt sem einstaklinga 
til ábyrgðar og starfa fyrir þessu 
mikilvægu málefni. 

Nefndin hefur reynt að minna 
presta, sóknarnefndir og safnaðarfólk 
á þessa málaflokka og mikilvægi þess 
að kristniboð og hjálparstarf sé í ríkari 
eðlilegur hluti safnaðarstarfsins og 
beðið sé fyrir því í guðsþjónustum og 
öðru starfi safnaðanna. Hefur samstarf 
við fræðsludeild Biskupsstofu verið 
mjög gott og ánægjulegt. 

Nefndin hefur verið í sambandi við 
séra Jakob Á. Hjálmarsson til að fræðast 
um framvindu verkefnisins Söfnuður til 
safnaðar þar sem íslenskum söfnuðum 
gefst tækifæri til að tengjast ákveðnum 

söfnðum á starfssvæði kristniboðsins í 
Afríku vináttuböndum. 

Meðal verkefna liðins vetrar var að 
gefa umsögn um stefnu mörk un þjóð-
kirkj unnar um kristni boð sem lögð 
var fram og samþykkt á kirkju þingi í 
nóvember. Í kjölfarið sendi for maður 
nefndarinnar hvatningu til sóknar-
nefnda og presta um að tekin yrðu upp 
sam skot sem víð ast til Hjálparstarfs 
kirkjunnar og Kristni boðs sambandsins. 
Aðeins örfáar kirkjur hafa sinnt þessu en 
þeim fjölgar þó hægt og sígandi. 

Nefndin er nú skipuð af kirkju ráði. Í 
henni sitja Ragnar Gunnarsson fram-
kvæmda stjóri sem er formaður, Jónas 
Þórir Þórisson framkvæmdastjóri og 
Katrín Ásgrímsdóttir skógræktarbóndi. 
Ragnheiður Sverrisdóttir, verk efn is stjóri 
kær leiks þjónustu sviðs Biskups stofu, sit-
ur einnig fundi nefndarinnar, er ritari 
hennar og tekur þátt í störfum hennar. 
Þessi tengsl við biskupsstofu hafa 
auðveldað samstarf og framkvæmd 
margs þess sem nefndin hefur verið og 
er að vinna að. 

Nefnd þjóðkirkjunnar um kristniboð og hjálparstarf
Ragnar Gunnarsson, formaður
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Inngangur
Enn eitt starfsár er að baki í sögu 
Kristniboðssambandsins sem stofnað 
var fyrir 83 árum og hefur á starfstíma 
sínum haft áhrif á líf óteljandi fjölda 
fólks í Afríku og Asíu. Hér er gerð grein 
fyrir helstu þáttum starfsins á liðnu 
starfsári. 

Eþíópía
Í ár eru 60 ár frá því Kristniboðs-
sambandið fékk beiðni um að reisa, 
manna og reka íslenska kristniboðsstöð 
í Konsó í Eþíópíu. Lengi vel var mikil 
áhersla á þann stað en íslenskir 
kristniboðar hafa víða verið við störf í 
landinu síðastliðna sex áratugi. 

Mekane Yesus kirkjan í Eþí ó-
píu heldur áfram að vaxa en Kristni-
boðssambandið styrkir kirkjuna og 
ákveðin verkefni fjárhagslega. Þar má 
nefna þýðingu Biblíunnar yfir á tungu 
Tsemai-manna sem búa í Voitódalnum, 
boðunarstarf í Voitó, nemendur við 
presta- og leið togaskóla kirkjunnar í 
Addis Abeba, lestrarkennsluverkefni í 
Ómó Rate og verkefnið Af götu í skóla 
þar sem um 30 börn og fjölskyldur fá 
hjálp til að koma í veg fyrir að börnin 
betli á götum höfuðborgarinnar Addis 
Abeba. 

Kenía
Rúm 30 ár eru liðin frá upphafi starfsins 
í Keníu. Norðvesturbiskupsdæmi ELCK, 
Evangelísk lútersku kirkjunnar í Keníu 
er samstarfsaðili okkar og starfssvæðið 
Pókothérað og nærliggjandi sveitir 

eða héruð. Hjónin Fanney Kristrún 
Ingadóttir og Jón Fjölnir Albertsson 
búa í Kapengúria og sinna ráðgjöf og 
styðja við útbreiðslu- og boðunarstarf 
kirkjunnar á nýjum stöðum og 
kennslu við Kapenguria Bible Centre, 
fræðslu miðstöð kirkjunnar. Nokkrir 
sjálfboðaliðar og sendifulltrúar sinntu 
verkefnum í Keníu, nokkrar vikur hver 
á liðnu starfsári. Stutt var við bakið á 
nokkrum söfnuðum sem byggja sér 
kirkjur. 

Kirkjan hefur í samstarfi við 
kristniboðssamtök og þróunarstofnanir 
á Norðurlöndum byggt um 80 grunn-
skóla í Pókothéraði og níu fram halds-
skóla. Skólagangan hefur margt gott í 
för með sér og ýtir m.a. undir já kvæða 
þróun samfélagsins og lýð ræðis-
hugsun. Vandinn er hins vegar sá að 
fram haldsskólanámið kostar sitt og fjöl-
skyldur kosta oft miklu til og selja bæði 
bú fénað og land til að kosta nám barna 
sinna. 

Biskup Íslands, herra Karl Sigur-
björns son, heimsótti Pókothérað og 
lúth ersku kirkjuna í febrúar sem leið. 

Japan og Suðvestur-Asía
Upphafsár Kristniboðssambandsins á 
alþjóðavettvangi voru í Kína. Árið 2010 
bættist Japan við sem kristniboðsland. 
Leifur Sigurðsson, kristniboði, býr þar 
ásamt eiginkonu sinni Katsuko og 
tveimur börnum. Þau fluttu í lok mars til 
Fukuyama þar sem Leifur starfar nú sem 
prestur Lútersku kirkjunnar í Vestur-
Japan. 

Stjórnin hefur einnig samþykkt að 

Samband íslenskra kristniboðsfélaga
Ragnar Gunnarsson, framkvæmdastjóri
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styrkja verkefni í Kína meðal mun að-
ar lausra barna sem misst hafa foreldra 
sína úr alnæmi. 

Þá hefur stjórnin samþykkt að standa 
við bakið á tjaldgjörðarkristniboðum 
í Japan, einkum með því að miðla 
fréttum og hvetja til fyrirbænar. Ung 
hjón eru að undirbúa sig undir flutning 
og starf þar og það að þjóna Drottni í 
frítíma sínum. 

Fjölmiðlastarf  
og önnur erlend tengsl

SÍK styrkir útvarpssendingar til Kína og 
er samstarfsaðili Sat-7, samkirkjulegs 

sjónvarpsstarfs í Mið-Austurlöndum og 
Norður- Dagskráin er send út á fimm 
rásum og tekur mið af því að henta 
ríkjandi menningarheimi. Með boðun 
og fræðslu er reynt að styrkja kirkjurnar 
og kristið fólk á svæðinu til að iðka trú 
sína í aðstæðum sem oft hafa verið 
mjög erfiðar og ekki síst nú þegar mikil 
óvissa um framtíðina blasir víða við. 

Kristniboðssambandið er í tengslum 
og samstarfi við ýmsa aðila erlendis fyrir 
utan kirkjurnar í kristniboðslöndunum. 
Þar má nefna Norsk Luthersk Misjons
samband, Heimamissiónina í Færeyjum, 
Nordisk Indremisjonsråd og European 
Evangelical Missionary Alliance (EEMA), 

Karl Sigur
björnsson 
biskup hlýðir 
á heimamenn 
segja frá starfi 
kirkjunnar á 
sléttum Pókot
héraðs í Keníu í 
febrúar.
Ljósm.: Ragnar 
Gunnarsson
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sem hélt fjölmennt kristniboðsmót fyrir 
ungt fólk, Missionnet, í Þýskalandi um 
áramótin sem átta Íslendingar sóttu. 

Innanlandsstarf
Stjórn SÍK er kosin á aðalfundi og sitja 
aðal menn þrjú ár í senn. Formaður er 
Har aldur Jóhannsson læknir. Ragnar 
Gunn ars son er framkvæmdastjóri Sam-
bandsins. Helstu mál stjórnar á liðnu 
ári voru fjármál, skipulags- og starfs-
mannamál, starfið á kristni boðs akrinum 
og starfið á heimavelli. 

Landsbyggðin var heimsótt nokkr-
um sinnum en mestur hluti kynn ing-
ar- og boð un ar starfsins fór fram á 
höfuð borgarsvæðinu og nágrenni í 
ýmsum hópum, félögum, kirkjum og 
skólum. Óvenju margar sóknir þjóð-
kirkjunnar voru heimsóttar í vetur 
að frumkvæði starfsmanna og sinnti 
Kristján Þór Sverrisson þeim að mestu 
leyti. Útvarpsguðsþjónusta á kristni-
boðs daginn var frá Grensáskirkju sem 
styður starf SÍK dyggilega. 

Kristniboðsfélögin eru grunneiningar 
og burðarás Kristniboðssambandsins. 
Þar er fólk sem biður trúfastlega fyrir 
kristni boðinu, gefur reglulega til þess 
og sinnir ýmiss konar fjáröflun og sjálf-
boðastarfi. Einstaklingsaðilar eru enn 
fáir en eflaust má fjölga þeim með 
átaki og kynningu. Starf hvers kristni-
boðshóps eða kristniboðsfélags er 
oft mismunandi og hittist fólk misoft. 
Salt, kristið samfélag, leggur áherslu á 
boðunarstarf á heimavelli og m.a. að ná 
til nýbúa. Á samkomum er boðið upp á 
túlkun bæði á ensku og kínversku. 

Ýmsir vinir kristniboðsins, bæði á 
höfuð borgarsvæðinu og úti á landi, 
biðja fyrir starfinu og styðja það fjár-
hagslega af mikilli trúfesti, án þess 
að vera í kristniboðsfélagi. Allir þessir 
einstaklingar leggja sitt af mörkum og 
mynda stóra heild og bakvarðasveit 
starfsins sem er ómetanleg. Er þeim hér 
með þakkað innilega.

Kristniboðsvikan í Reykjavík í 
upphafi mars mánaðar tókst vel. 
Samverur vikunnar voru í Kristniboðs-

Góð loftræsting á 
skrifstofu Embo 
Asis Secondary 
School kemur sér 
vel í hitanum. Á 
myndinni er Jón 
Fjölnir Albertsson 
kristniboði.
Ljósm. Ragnar 
Gunnarsson
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salnum, húsi KFUM og KFUK, Basarnum, 
Dómkirkjunni og Grensáskirkju. Árlegt 
kristniboðsmót á Löngumýri var 
haldið í júlí og voru mótsgestir mjög 
ánægðir. Hluti dagskrár var heimsókn í 
guðsþjónustu á Sauðárkróki. 

Samkomur eru í Kristniboðssalnum 
á hverju miðvikudagskvöldi. Í vetur 
hefur Sálmavinafélagið stutt vel við 
samkomurnar með söng og tónlist. 
Samfélag kristinna Eþíópa hefur 
samkomur í Kristniboðssalnum á sunnu-
dögum. 

Í fyrravor hélt Ari Rocklin frá Global 
Opportun ities hálfs dags námskeið um svo 
nefnt tjaldgjörðar kristni boð. Í byrjun árs 

fór af stað nýtt starf sem kallast Sakkeus 
og miðar að því að standa fyrir sýningum 
á fræðsluþáttum, kvikmyndum og 
öðru áhugaverðu myndefni og efna til 
umræðna í því sambandi. 

Engin ferð var farin í fyrra til kristni-
boðs landanna en nú er í undirbúningi 
ferð til Keníu í sumar sem upphaflega 
átti að vera fyrir ungt fólk en var opnuð 
fleirum. Eins er í undirbúningi ferð til 
Eþíópíu í haust.

Útgáfa og kynningarmál
Kristniboðsfréttir eru nú prentaðar í 4500 
eintökum og koma út fjórum sinnum á 

Í guðsþjónustu 
undir opnum 
himni í fjalllendi 
Pókothéraðs í
Keníu. Einfaldur 
og kröftugur 
undirleikur.
Ljósmynd: Ragnar 
Gunnarsson
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ári. Þær eru sendar ókeypis til áskrifenda 
um allt land. Kristín Bjarnadóttir er 
ritstjóri blaðsins. Bjarmi, tímarit um 
kristna trú, kemur út fjórum sinnum á 
ári. Salt ehf. útgáfufélag gefur út blaðið 
í samstarfi við SÍK. Blaðið er nú gefið 
út í 800 eintökum. Kirkjumálasjóður 
styrkir útgáfuna í ár með 100.000 
krónum. Á vefsíðunni www.bjarmi.
is eru upplýsingar um áskrift og fleira. 
Tölvubréfið Kristniboðspósturinn er sent 
út tvisvar til þrisvar í mánuði til um 230 
áskrifenda. 

Kristniboðsalmanakið var gefið út 
í 10.000 eintökum. Miklum hluta upp-
lagsins var dreift í kirkjum landsins á 
kristniboðsdaginn og næstu vikur á 
eftir. Kærleiksþjónustusvið Biskupsstofu 
sá um dreifingu til presta og kirkna utan 
höfuðborgarsvæðisins. 

Nokkrar breytingar voru gerðar 
á heimasíðunni, www.sik.is, í vetur. 
M.a. var bætt inn myndskeiðum sem 
tengjast starfinu. SÍK er einnig með síðu 
á Facebook þar sem atburðir eru kynntir 
og fréttum miðlað. 

Bókaútgáfan Salt ehf er í eigu SÍK. 
Í vetur voru gefnar út bækurnar Hún 
og hann, hamingjuríkt hjónaband eftir 
Nicky og Sila Lee og bókin Líf í öðru veldi 
eftir John Bevere. 

Samstarfsverkefni
SÍK hefur í áratugi verið í góðu 
samstarfi við KFUM og KFUK og eins 
Kristileg skólasamtök og Kristilegt 
stúdentafélag. Starfsmenn hafa tekið 
þátt í samverum og mótum fyrir börn, 
unglinga og fullorðna, kynnt starfið 
og haft hugleiðingar og biblíulestra. 
Samstarf okkar við Þjóðkirkjuna 
hefur farið vaxandi á liðnum árum. 
Kirkjuþing samþykkti yfirlýsingu og 
stefnumörkun um kristniboð í haust. 
Kynning hefur farið fram í mörgum 
kirkjum á liðnu starfsári og leitað er til 
okkar eftir efni um kristniboð okkar 
Íslendinga. Kristniboðssambandið fær 
styrk úr Kirkjumálasjóði upp á eina og 
hálfa milljón í ár sem er 25% lækkun 
milli ára. Samskot til starfs okkar 

Áhugasamur 
nemandi 
grunnskólans í 
Konsó, Eþíópíu.
Ljósmynd: Ragnar 
Gunnarsson



118

eru tekin reglulega í Grensáskirkju, 
Hallgrímskirkju í Reykjavík, Hjallakirkju 
í Kópavogi og við allar Tómasarmessur 
í Breiðholtskirkju. SÍK gekk formlega inn 
í samstarf um Tómasarmessur í fyrra. 
Flest prófastsdæmin styrkja okkur og 
er framlag Reykjavíkurprófastsdæmis 
eystra myndarlegast eða hálf milljón 
á liðnu ári. Einnig hafa margir söfnuðir 
Þjóðkirkjunnar stutt starfið en 
mest komið frá Hallgrímskirkju og 
Grensáskirkju m.a. vegna samskota.

Starfsmenn hafa átt mjög gott sam-
starf við Ragnheiði Sverrisdóttur sviðs-
stjóra kær leiks þjónustusviðs Biskups-
stofu. 

Sr. Jakob Á. Hjálmarsson hefur unnið 
ötullega að því að efla tengsl milli 
safnaða hér heima og úti á kristni boðs-
akrinum, einkum í Keníu. Á annan tug 
sókna hafa tekið að sér vináttusamband 
undir heitinu Söfnuður til safnaðar en illa 
hefur gengið að nýta sér þessi tengsl 
eða efla þau. 

SÍK styður útvarpsstöðina Lindina 
með mánaðarlegu framlagi og einnig 
flytja starfsmenn og sjálfboðaliðar 
Kristniboðssambandsins þar hug leið-
ingar og kynna starfið. SÍK tekur einnig 
þátt í samkirkjulegum bænastundum 
sem haldnar hafa verið í Friðrikskapellu 
frá því í ágúst 2008. Hópurinn undirbýr 
nú svokallaðan Kristsdag, mikinn sam-
kirkjulegan bænadag sem ætlunin er að 
halda í maílok 2013. 

SÍK hefur einnig stutt við bakið 
á Prison Fellowship á Íslandi, sem er 
sam kirkjulegt starf, þar sem fangelsi 
landsins eru heimsótt reglulega með 
sam komuhaldi. SÍK átti einnig fulltrúa í 
undir bún ings nefnd Global Leadership 
Summit ráðstefnu sem haldin var í 
Salnum í Kópavogi tvo daga í byrjun 
nóvember. 

SÍK er í óformlegu samstarfi átta 

mannúðarsamtaka í þróunarsamvinnu. 
Hist er þrisvar á ári, eða oftar ef þörf 
krefur, og rætt um sameiginleg 
hagsmunamál. 

Fjármál og skrifstofa
Skrifstofa og afgreiðsla SÍK fluttist í 
haust í Miðbæ við Háaleitisbraut, 2. hæð 
Félagar í Kristniboðsfélagi karla voru 
ötulir í sjálfboðavinnu við að standsetja 
húsnæðið. Þar sem framkvæmdastjóri 
SÍK er formaður samstarfsnefndar 
Alfa á Íslandi hýsir skrifstofa SÍK einnig 
skrifstofu þess starfs. 

Eftir að nytjamarkaðurinn Basarinn 
flutti í Austur ver hefur um ferð og velta 
aukist tölu vert. Heildar tekjur voru 
tæpar fimmtán milljónir í fyrra en þá er 
ekki reiknað með launa- eða hús næðis-
kostnaði. Góður hópur sjálfboðaliða 
aðstoðar við verð merkingu, tiltekt og 
afgreiðslu, eina eða fleiri klukkustundir 
í viku. 

Basarinn er ekki einungis tekjulind 
heldur einnig starfsstöð þar sem við 
komumst í samband við fólk á ferðinni, 
kynnum starfið og bjóðum fólki að taka 
þátt í starfi Kristniboðssambandsins. 

Kristniboðssambandið fær tekjur 
sínar að mestu leyti frá trúföstum 
velunnurum starfsins. Undanfarin ár 
hefur fjárhagsáætlunin verið að hækka 
vegna aukins starfs og hækkunar á 
ýmsum kostnaði sem tengist starfinu, 
ekki síst vegna veikara gengis. Mikið 
hefur munað um nokkrar stórar gjafir 
og arf. Meðal annarra tekjustofna er 
sala á notuðum frímerkjum og erlendri 
smámynt, haustmarkaður, jólakortasala, 
áheit í Reykjavíkurmaraþoni og tekjur af 
verkefninu Látum skóna ganga aftur. 

Heildartekjur ársins 2011 voru 
rúmar 118 milljónir króna. Heildargjöld 
ársins voru rúmar 87. Kostnaður við 



119

ytra starf var 34 milljónir, við starf-
semina hér heima um 29 milljónir. 
Stjórnunar-, skrifstofu- og hús næðis-
kostnaður var tæpar 6 milljónir og 
kaup á húsnæði tæpar 19 milljónir. 
Heildar fjár hagsáætlun rekstrar yfir-
standandi árs er 85 milljónir króna og 
er umtalsverð hækkun frá því í fyrra, 
bæði vegna versnandi gengis, aukins 
launakostnaðar og fleiri þátta. Því er 
ljóst að leita þarf nýrra leiða til að afla 
fjár til starfsins. 

Þakkarorð
Kristniboðssambandið á sér langa sögu 
og starfið hefur verið borið uppi af 
trúföstum hópi þeirra sem kölluð hafa 
verið til að biðja fyrir því og standa 
straum af kostnaðinum með fjáröflun 
og gjöfum. Jesús sendi lærisveina 
sína, kirkju sína, út um heiminn til að 
gera fólk að lærisveinum. Við boðum 
trúna og viljum sýna náunganum 
skilyrðislausan kærleika. Mættum við 
áfram vera trúföst og þjóna Drottni 
með gleði. Jes. 42:10.

Samkirkjunefnd
Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir

Í samkirkjunefnd eiga sæti tveir fulltrúar 
skip aðir af biskupi Íslands; Halldór 
Reynis son, formaður, og Steinunn A. 
Björns dóttir. Jónas Þórisson er skip að-
ur af Hjálparstarfi kirkjunnar og tveir 
fulltrúar eru skipaðir af kirkju þingi 
Sigurður Árni Þórðarson og María 
Ágústsdóttir. Varamenn eru Bern harður 
Guð mundsson og Karólína Hulda Guð-
mundsdóttir. María var í barn eignarleyfi 
frá september 2011 – júlí 2012. 

Fulltrúar kirkjunnar í samkirkjulegum 
ráðum eða stjórnum hafa tekið þátt í 
starfi nefndarinnar. Þetta eru Magnea 
Sverrisdóttir sem er stjórnarmaður 
í LH, Sigrún Óskarsdóttir, sem stýrir 
norrænu starfi WICAS (á vegum LH), 
Irma Sjöfn Óskarsdóttir vegna þátttöku 
í NKS og Ragnheiður Sverrisdóttir vegna 
þátttöku í Eurodiaconia.

Fjárhagsstaða kirkjunnar hefur 
áhrif á erlent samstarf. Á fundi sam-
kirkju nefndar var samþykkt sú stefnu-
mótun í úthlutun fjármagns að þjóð-

kirkjan standi við þær skuld bind ingar 
sem hún hefur nú þegar, til dæmis 
varðandi fulltrúa sem skipaðir hafa verið 
í fastanefndir. Erlendir samstarfsaðilar 
hafa boðið styrki til að sækja fundi eða 
ráð stefnur. Í sumum tilvikum getur verið 
nauðsynlegt að þiggja slíkan styrk en 
slíkt skyldi aðeins gera ef framlag þess 
fulltrúa sem styrktur er þykir mjög 
brýnt, s.s. þegar viðkomandi fulltrúi á að 
stýra fundum eða flytja erindi. 

Samkirkjunefnd ákvað að leggja til 
að í alþjóðlegu starfi yrði unnið að því 
að nýta tækni við samskipti og fjölga 
síma fundum, skype eða google+ 
fund um og nýta fleiri tæknilausnir. 
Þetta er umhverfisvæn lausn og fjár-
hags lega hagkvæm. Hún er því einnig 
ábyrgari ráðsmennska á því sem okkur 
er trúað fyrir. Í framhaldi af þessari 
ákvörðun hefur starfsmaður nefnd-
ar innar gert tillögur um slíkt við 
norræna fulltrúa vegna síðasta fundar 
samkirkjufulltrúanna. Því miður reyndist 
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það ekki mögulegt og var sá fundur því 
ekki sóttur að þessu sinni.

Ársfundur samkirkjunefndar 2012 
var haldinn í Neskirkju þann 14. febrúar. 
Markmið fundarins er að fá yfirlit yfir 
samkirkjulegt starf kirkjunnar og erlend 
samskipti. Að venju var safnað skýrslum 
frá fundum og ráðstefnum og rætt um 
stefnur og málefni. Fundarmenn voru 
15 að þessu sinni. Meðal annars voru 
lagðar fram skýrslur frá hjálparstarfi 
kirkjunnar og Sambandi íslenskra 
kristniboðsfélaga, Samstarfsnefnd 
kristinna trúfélaga, þátttöku ÆSKR í 
erlendu samkirkjustarfi og frá fulltrúum 
í ýmsum nefndum á vegum kirkjunnar. 

Fjármál
Ljóst er að framlög til samkirkjumála 
halda áfram að dragast saman vegna 
almenns samdráttar í fjármálum 
kirkjunnar. Þar við bætist gengishrun 
krónunnar sem þýðir að öll aðildargjöld 
hækka mikið frá því sem var. Því var 
farið fram á lækkun aðildargjalda 
tímabundið í von um að krónan 
styrkist á næstu árum. Þegar greiða átti 
aðildargjöldin haustið 2011 voru kistur 
embættisins tómar og því varð dráttur 
á greiðslu. Samkirkjunefnd skoraði á 
kirkjuráð að standa við skuldbindingar 
okkar og aðildargjöld voru greidd í 
desember 2011.

Árið 2011 greiddi þjóðkirkjan eftir-
farandi:

Aðildargjald LWF  1.156.000 
WCC aðild  1.156.000 
CEC aðild   250.000 

Alkirkjuráðið
Alkirkjuráðið er samfélag 349 kirkna 
og samtaka í meira en 110 löndum 
um allan heim og telur því meira en 

560 meðlimi. Þar á meðal eru flestar 
rétttrúnaðarkirkjur heims og fjöldi 
siðbótarkirkna; Lúterskra, anglikanskra, 
meþódista, baptista og annarra. Það 
var stofnað árið 1948 með yfirlýsingu 
fulltrúa fjölda kirkna, þar á meðal 
Þjóðkirkjunnar: „Við ætlum að halda 
saman.“ Alkirkjuráðið hefur unnið 
markvisst að samræðu og sátt meðal 
kristinna trúfélaga, en einnig sinnt 
kærleiksþjónustu og málsvarastarfi 
á opinberum vettvangi fyrir þau sem 
standa höllum fæti.

Að venju var efni frá Alkirkjuráðinu 
nýtt í bænaviku samstarfsnefndar krist-
inna trúfélaga, sem gerð er frekari grein 
fyrir í annarri skýrslu. Að þessu sinni 
var efni vikunnar „Sigur Krists umbreytir 
okkur.“ Unnið var með efnið, lestra, 
íhuganir og spurningar og það kynnt á 
vef kirkjunnar. 

Lúterska heimssambandið
Magnea Sverrisdóttir djákni var kjörin í 
stjórn heimssambandins á heimsþingi 
í júní 2010. Hún sótti fund evrópskra 
full trúa í London í apríl 2011 og stjórn-
ar fund í Genf í júní. Á honum var sam-
þykkt nýtt stefnuskjal fyrir LH sem 
aðildarkirkjur, þar á meðal sú íslenska, 
hafa tekið þátt í að vinna. Steinunn 
A. Björnsdóttir sótti einnig hluta 
stjórnarfundsins sem áheyrnarfulltrúi, á 
eigin kostnað.

Sr. Sigrún Óskarsdóttir hefur um ára-
bil átt sæti í nefndinni WICAS, Women 
in Church and Society, á vegum LH. 
Undanfarin ár hefur hún leitt vinnuna 
innan Norðurlandahópsins og tekið 
þátt í að skipuleggja kvennaráðstefnur 
á vegum Nordisk ekumenisk kvinno 
konferens (NEKK). Hópur íslenskra 
kvenna sótti ráðstefnu NEKK í Finnlandi 
í ágúst 2012. 
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Magnea Sverrisdóttir og Sigrún 
Óskarsdóttur sóttu Evrópufund á 
vegum WICAS á vorönn 2012. Þær 
kynntu þar námskeiðið „Konur eru 
konum bestar“ sem var vel tekið. Var 
námskeiðið þýtt með stuðningi LH og 
verður nýtt til að styðja við kvennastarf 
í kirkjum meðal annars í austur Evrópu. 

Porvoo
Í Porvoo kirknasamfélaginu eru nú 
þrettán kirkjur og þrjár kirkjur eiga þar 
áheyrnaraðild.

Porvoo samfélagið hefur ekki 
skrifstofu eða stjórn heldur starfar sem 
tengslanet kirkna og skipar hver kirkja 
einn fulltrúa í tengslahóp Porvoo sem 
hittist árlega og nýtur handleiðslu 
tveggja biskupa, frá anglíkanskri kirkju 
og lúterskri kirkju. Karl Sigurbjörnsson, 
biskup Íslands hefur leitt sam skipta-
hópinn fyrir hönd lúterskra kirkna og 
Steinunn A. Björnsdóttir hefur verið full-
trúi Íslands í hópnum frá árinu 2004 og 
sinnir meðal annars vefmálum Porvoo í 
samstarfi við velsku og finnsku kirkjuna. 

Eitt af því sem Porvoo samkomulagið 
kveður á um er gagnkvæm viður kenning 
embætta. Í ljósi þess hafa íslenskir 
prestar unnið í Bretlandi og Írlandi og 
þetta einfaldar einnig samskipti er varða 
ráðningu presta til Noregs. 

Höfuðbiskupar Porvoo hittust í 
Llandaff, Wales, í október. Biskuparnir 
fóru yfir þá starf sem unnið hefur 
verið á vegum Porvoo samfélagsins 
undanfarin tvö ár. Sérstaka athygli 
vakti endurskoðun á Leiðbeiningum 
Porvoo samfélagsins í þvertrúarlegum 
málefnum, sem voru efni fundar í 
Gautaborg snemma árs 2011. Einnig var 
farið yfir vinnu sambandsins í að móta 
leiðbeiningar er varða viðbrögð við 
deiluefnum. 

Efnahagsörðugleikar í Evrópu hafa 
áhrif á öll lönd Porvoo samfélagsins, 
meðal annars vegna fólksflutninga. 
Hvatt var til samráðsfundar (consul-
tation) um hagfræði og siðfræði, í ljósi 
þeirra áhrifa sem núverandi efna hags-
ástand hefur á lönd og siðferðilega 
ábyrgð ríkari kirkna gagnvart þeim 
fátækari. Biskuparnir lögðu til að áfram 
yrði kannað hvort hægt sé að efla 
samstarf æskulýðs Porvoo kirknanna. 
Næsti biskupafundur Porvoo verður hér 
á landi haustið 2013.

Tengslahópur Porvoo fundaði 
í kjölfarið og fór yfir sameiginleg 
verkefni, svo sem ráðstefnur, fundi og 
ýmis samskiptamál. Porvoo hefur vaxið 
undanfarin ár og meðal þess sem tekið 
var fyrir á þessum fundi var ósk Lútersku 
kirknanna í Þýskalandi (VELKD) að verða 
áheyrnaraðilar. 

Haldinn var samráðsfundur um 
hjóna bandið í Finnlandi í nóvember 
2011. Sr. Kristján Valur Ingólfsson, 
biskup í Skálholti, sótti fundinn fyrir 
hönd þjóðkirkjunnar. Þá var haldinn 
sam ráðsfundur um fólksflutninga í 
Svíþjóð í mars 2012. Upplýsingar og efni 
frá fundum Porvoo samfélagsins má 
finna á www.porvoochurches.org undir 
Resources.

Norræn samvinna
Samstarf við kirkjur Norðurlanda er 
mikið og snertir flest svið kirkjulegs 
starfs. Slík samvinna verður enn 
mikilvægari nú er Þjóðkirkjan dregur 
úr þátttöku og ferðum. Þá er gott að 
styðjast við skýrslur og samtöl við 
norræna samstarfsaðila til að fylgjast 
með og hafa áhrif. Vegna sparnaðar 
sótti fulltrúi Íslands ekki samstarfsfund 
norrænna samkirkjufulltrúa að þessu 
sinni en samvinna var á ýmsum öðrum 
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sviðum eins og fram kemur í öðrum 
starfsskýrslum. Einnig má nefna að 
nokkrir hópar frá norrænum kirkjum 
kynntu sér starf Þjóðkirkjunnar, þar 
á meðal biskup og prófastar sænsku 
biskupsdæmi og allir biskupar sænsku 
kirkjunnar, sem heimsóttu Ísland og 
nutu handleiðslu Karls Sigurbjörnssonar, 
biskups, á kyrrðardögum í Skálholti. Þá 
kom fjöldi norrænna biskupa hingað 
í tengslum við biskupvígslur, haustið 
2011 í Skálholti og sumarið 2012 í 
Reykjavík og á Hólum.

Biskupsvígsla
Staða þjóðkirkjunnar í hinum alþjóðlega 
heimi samkirkjulegs samstarfs kom skýrt 
fram við biskupsvígslurnar. Fulltrúar 
norrænna kirkna og frá Bretlandseyjum 
komu til þeirra allra. Við biskupsvígslu 
frú Agnesar M. Sigurðardóttur í júní 
2012 komu biskupar Norðurlandanna 
allra, auk fjögurra biskupa frá Bret-
landseyjum, fulltrúa ensku, skosku 
og írsku biskupakirknanna og biskup 
lútersku kirkjunnar í Bretlandi. Að auki 
kom frá Þýskalandi biskup lettnesku 
kirkjunnar erlendis. Í ávörpum og 
bréfum biskupanna kom fram mikill 
áhugi á að sýna samstöðu með íslenskri 
kirkju og þjóð, á þessum tímamótum.

Samstarfsnefnd kristinna trúfélaga á Íslandi
Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir

Alþjóðlega bænavikan  
fyrir einingu kristninnar

Meginviðfangsefni Samstarfsnefndar 
krist inna trúfélaga á Íslandi er að standa 
að skipu lagningu og framkvæmd Al-
þjóðlegrar samkirkjulegrar bænaviku 
fyrir einingu kristninnar, sem haldin er 
á norðurhveli jarðar um 18. – 25. janúar 
ár hvert.

Þessa viku sameinast kristið fólk um 
allan heim í bæn fyrir einingu. Bæna-
vikan er undirbúin af kirkjum sem til-
heyra samkirkjulegum samtökum er 
nefnast Alkirkjuráðið (World Council 
of Churches) og kaþólsku kirkjunni. 
Kirkjum á ákveðnu svæði heims er 
falið að undirbúa efnið og árið 2012 
kom það frá Póllandi þar sem fólk frá 
ýmsum kirkjudeildum mótmælenda, 
kaþólskum kirkjum og rétttrúnaðar, 
vann að undirbúningi. Þemað var „Sigur 

Krists umbreytir okkur!“, fengið úr I. 
Korintubréfi, 15:51-58 og vísar í sögu 
Póllands og orðræðu sigurs og ósigurs.

Undanfarin ár hefur bæna vikan að 
jafn aði verið haldin frá sunnu degi til 
sunnudags en að þessu sinni var 
ákveðið að hafa hana frá 18.-25. jan úar. 
Út varps guðs þjónusta var frá Sel tjarn ar-
ne skirkju. Nýjung á bæna vikunni var 
málþing um sam kirkju mál sem haldið 
var þriðju daginn 24. janúar í Sel tjarnar-
nes kirkju. Yfir skriftin var: Samkirkju legt 
starf heima og að heiman. María Ágústs-
dóttir doktors nemi flutti erindi og full-
trúar trú félaga brugðust við því. Líf legar 
umræður urðu á mál þinginu. Alls voru 
átta við burðir á höfuð borgarsvæðinu, 
sjö samverur á Akureyri og ein á 
Reyðarfirði. Á Vopnafirði var einnig 
haldin samkirkjuleg samkoma í til efni 
bænavikunnar en hún var nokkru síðar. 
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Sameiginlegar viðmiðunarreglur 
vegna kynferðisbrota
Í byrjun árs 2011 höfðu fulltrúar 
þjóðkirkjunnar frumkvæði að því að 
kallað var til sérstakra funda um við-
brögð kristinna trúfélaga við meintum 
kynferðisbrotum innan safnaðanna. 
Til fundar voru boðaðir fulltrúar þeirra 
trú félaga sem nýlega stóðu að útgáfu 
vegg spjalds gegn ofbeldi. Var fyrsti 
fund urinn haldinn 24. janúar 2011 í hús-
næði Vegarins í Kópavogi en þar kynnti 
Dag Nygaard frá Norges Kristna Råd þau 
sameiginlegu úrræði sem fyrir hendi 
eru meðal kristinna trúfélaga í Noregi. 
Í framhaldi af því var unnið að gerð 
starfsreglna og framkvæmd þeirra fyrir 
kristin trúfélög. Steinunn A. Björnsdóttir 
leiddi starfið til ársloka ásamt nefnd 
sem skipuð var af trúfélögunum. Í 
henni áttu sæti Ingunn Björnsdóttir 
frá Ís lensku Krists kirkjunni, Ragnar 
Kristjáns son frá Óháða söfnuðinum og 
Bryndís Valbjarnardóttir frá Frí kirkjunni í 
Reykjavík og Fríkirkjunni í Hafnarfirði. Vel 
á annan tug trúfélaga tóku þátt í starfinu. 
Gerð starfsreglna er langt komin en vinna 
þarf áfram að fram kvæmd eftirfylgni 
með starfs reglum, fagráðs og fleira. 
Steinunn A. Björns dóttir gerði starfshópi 
Innanríkis ráðuneytis um kynferðisbrot 
grein fyrir þessu starfi í ágúst 2011.

Þjóðkirkjan bauð öðrum trúfélögum 
að taka þátt í námskeiði í Neskirkju 
í október sem bar yfirskriftina „Kyn-
ferðisleg misnotkun og rétt viðbrögð 
í samhengi kirkju og trúfélaga“. Meðal 
fyrirlesara var Dr. Marie M. Fortune frá 
FaithTrust Institute í Bandaríkjunum.

Alþjóðlegur bænadagur kvenna
Alþjóðlegur bænadagur kvenna var 
haldinn föstudaginn 2. mars í húsa-
kynnum KFUM og K á Holtavegi og 

kom efnið að þessu sinni frá Malasíu. 
Ágústa Þorbergsdóttir, KFUK kona, 
ann aðist undirbúning ásamt Sigríði 
Schram frá Íslensku Kristskirkjunni og 
samkirkjulegum hópi kvenna. Einnig 
voru bænastundir og samkomur af 
þessu tilefni haldnar á nokkrum öðrum 
stöðum, m.a. í Stykkishólmi, Fellabæ, 
Selfossi og Reykjanesbæ. 

Samkirkjulegur bænahópur
Samkirkjulegur bænahópur sem komið 
hefur saman í Friðrikskapellu undanfarin 
fjögur ár heldur áfram bænastarfi fyrir 
landi og þjóð. Haldin var bænastund 
í Dómkirkjunni á 17. júní þar sem full-
trúar tíu kristinna trúfélaga fluttu lestra 
og bænir fyrir íslensku þjóðinni. Í undir-
búningi er viðburður sem hefur fengið 
heitið Kristsdagur að svissneskri fyrir-
mynd þar sem bænahópum og bæna-
fólki frá öllu landinu verður boðið til 
hátíðar með tónlist og töluðu orði. 

Almennt um Samstarfsnefnd 
kristinna trúfélaga
Samstarfsnefnd kristinna trúfélaga á 
Íslandi hefur starfað í rúm þrjátíu ár. 
Möguleika á aðild að henni eiga trúfélög 
sem hafa fleiri en 200 meðlimi, hafa 
starfað hér á landi í fimm ár hið minnsta 
og hafa op ið bók hald. Auk þjóð kirkj-
unnar starfa í nefndinni Aðvent kirkjan, 
Hjálp ræðis herinn, Kaþólska kirkjan, 
Fíla delfía, Íslenska Kristskirkjan, Óháði 
söfnðurinn, Vegurinn og Rússneska 
rétttrúnaðarkirkjan.

Fulltrúar þjóðkirkjunnar eru sr. 
Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir og sr. 
María Ágústsdóttir. Sr. María Ágústdóttir 
var í barnseignarleyfi frá hausti 2011. Sr. 
Bryndís Malla Elídóttir tók þátt í starfi 
nefndarinnar í hennar stað hluta tímans. 
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Aðrir fulltrúar eru: Dr. Eric Guð-
mundsson, formaður Aðventkirkjunnar 
á Íslandi, major Paul-William Marti, 
yfir foringi Hjálpræðishersins á Íslandi, 
ásamt kapteini Sigurði Ingimarssyni, 
dr. Jakob Rolland, kanslari Kaþólsku 
kirkjunnar, Vörður Leví Traustason fyrir 
hönd Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi 
ásamt Helga Guðnasyni, að stoð ar for-
stöðu manni Fíladelfíu, sr. Friðrik Schram, 
prest ur Íslensku Kristskirkjunnar ásamt 
safn að ar ráðs konunni Eddu M. Swan, 
Guðrún Halla Benjamínsdóttir, safn að-

ar formaður Óháða safnaðarins, Högni 
Valsson, forstöðumaður Vegarins og 
sr. Timur Zolotuskiy, prestur Rússnesku 
Rétt trún að arkirkjunnar á Íslandi.

Nefndarfólk þiggur ekki sérstök laun 
fyrir störf sín. Styrkur frá trúfélögunum, 
þ.m.t. þjóðkirkjunni, hefur verið nýttur 
til að auglýsa alþjóðlegu bænavikuna. 
Bjóða trúfélögin fram fundaraðstöðu og 
veitingar til skiptis og er kostnaður því 
enginn nema fyrir gestgjafann hverju 
sinni. Fundir eru haldnir mánaðarlega 
utan sumarleyfistíma. 

Starfsþjálfun djáknaefna - djáknanefnd
Ragnheiður Sverrisdóttir, formaður

Í djáknanefnd sitja Ragnheiður Sverris-
dóttir verkefnisstjóri kær leiks þjónustu-
sviðs, for maður og Elísa bet Berta 
Bjarna dóttir, fjölskyldu ráðgjafi. Kirkju-
ráð veitti kr. 100 þúsund til verkefnisins 
2011 og sömu upphæð 2012.

Mikil fækkun hefur verið á djákna-
nemum sem kann að skýrast af því að 
erfitt hefur reynt að fá vinnu sem djákni. 
Hins vegar hafa margir verið lengi að 
taka námið og kann það að vera hluti 
af skýringunni. Þá var ekki tekið inn í 60 
eininga djáknanám í HÍ haustið 2011.

Verkefni nefndarinnar er að annast 
starfsþjálfun djáknaefna. Það felst í að 
taka viðtöl við nemendur, meta hæfni 
þeirra og fylgja hverjum og einum 
eftir á með á þjálfuninni stendur. Þá 

er þjálfun á vettvangi skipulögð en 
hún er í söfnuðum og á stofnunum. 
Nemendur sækja einnig ýmis námskeið 
og kyrrðardaga. Biskup hittir nemendur 
bæði í upphafi og lok þjálfunar. Að 
lokinni starfsþjálfun fær nemandi stað-
festingu um embættisgengi.

Marteinn Steinar Jónsson, sál fræð-
ing ur, lagði fyrir persónuleikaprófið 
MMPI 2 (Minnesota Multiphasic Person-
ality Inventory) og hélt námskeiðið 
„Leiðtogar í samfylgd.“ 

Tveir djáknanemar útskrifuðust úr 
starfs þjálfuninni 4. júlí. Þau Sunna K. 
Gunn laugs dóttir og Ægir Örn Sveinsson. 
Haustið 2011 sótti einn nemandi um að 
hefja starfs þjálfun en þá voru fjórir virkir 
nemendur fyrir í þjálfun, alls fimm manns. 
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Tónskóli þjóðkirkjunnar starfar sam-
kvæmt starfsreglum um kirkjutónlist 
á vegum þjóðkirkjunnar nr. 768/2002. 
Megin verk efni skólans er að sjá til 
þess að ávallt sé nægur fjöldi organ-
ista og annarra starfsmanna á sviði 
kirkjutónlistar er hafi viðhlítandi 
menntun og færni. Skólinn starfar eftir 
námskrá sem kirkjuráð samþykkir. 

Stjórn skólans er skipuð Jóni Helga 
Þórarinssyni sem er formaður, Guð nýju 
Einarsdóttur og Ólöfu Kolbrúnu Harðar-
dóttur. Stjórnin fundar reglulega með 
skólastjóra, Birni Steinari Sól bergssyni. 

Aðalstöðvar skólans eru í Grensás-
kirkju, en kennsla fór einnig fram í Akur-
eyr ar kirkju, Breiðholtskirkju, Fella- og 
Hóla kirkju, Hallgrímskirkju, Kópa vogs-
kirkju og Langholtskirkju. 

Námsframboð
Boðið er upp á þrjár námsbrautir; Kirkju
organistapróf, sem veitir réttindi til 
starfa við minni kirkjur, Kantorspróf, sem 
veitir starfsréttindi við stærri söfnuði og 
BA-gráða í kirkjutónlist sem kennd er í 
samvinnu við Listaháskóla Íslands. 

Auk þess er boðið upp á Ein leiks
áfanga fyrir þau sem vilja bæta mennt-
un sína í orgelleik. 

Einnig er boðið uppá nám í kórstjórn 
og raddþjálfun og hefur það einkum 
verið hugsað fyrir stjórnendur barna og 
unglingakóra.

Markmið Tónskóla þjóðkirkjunnar er 
að tónlistarfólk sem starfar fyrir kirkjuna 
öðlist til þess fullnægjandi menntun, 
þ.e. kirkjuorganistapróf fyrir litla söfnuði 
og kantorspróf eða masterspróf í kirkju-

tón list fyrir þau sem starfa við stærri 
söfnuði.

Starfsfólk 
Kennarar við Tónskólann í vetur voru 
auk skólastjóra; Eyþór Ingi Jónsson, 
Guðmundur Óli Gunnarsson, Guðný 
Einarsdóttir, Hreinn S. Hákonarson, 
Hörður Áskelsson, Jónas Þórir Þórisson, 
Laufey Helga Geirsdóttir, Lenka Máté-
óva og Þröstur Eiríksson. Fulltrúi á 
skrif stofu er Laufey Helga Geirsdóttir. 
Skólastjóri er Björn Steinar Sólbergsson.

Inntökuskilyrði
Inntökuskilyrðin til að hefja nám 
við skólann verða eins og áður, þ.e. 
nemendur þurfa að hafa lokið miðstigi 
í píanóleik auk viðtals við skólastjóra. 
Fyrir áframhaldandi nám þ.e. kantors-
nám, nám við Listaháskólann eða nám 
í einleiksáfanga þurfa nemendur að 
þreyta inntökupróf.

Skólastarfið 
Skólinn var settur í Grensáskirkju 9. 
september 2011 og slitið 18. maí 2012 
í Hallgrímskirkju. Skólastarfið var með 
hefðbundnum hætti, bæði er um 
einkakennslu, hópkennslu og fjar-
kennslu að ræða. Allt nám við skólann 
er metið til eininga. Námsmat fer fram 
tvisvar á ári, nemendur fá umsögn og 
einkunn frá kennurum í lok haustannar 
og vorannar. Próf eru að mestu tekin að 
vori til. Allir nemendur fá umsagnir eftir 
veturinn og prófblöð með einkunn og 

Tónskóli þjóðkirkjunnar
Björn Steinar Sólbergsson, skólastjóri
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um sögnum prófdómara, ásamt ferils-
blöðum.

Alls voru 23 nemendur á skrá, þar 
af fjórir á Akureyri. Einn stundaði nám 
í kórstjórn og raddþjálfun eingöngu. 
Einir tónleikar voru á vegum skólans 
fyrir jólin og tvennir tónleikar á vorönn.

Góður afrakstur er af skólastarfinu 
þar sem átta nemendur luku áfanga 
frá Tónskólanum í vor; Ásta Har alds-
dóttir, Jaan Alavere, Jón H. Geir finns-
son, Kaldo Kiis, Kjartan Eggerts son, 
Matthías V. Baldursson og Ör lygur 
Atli Guðmundsson luku kirkju-
organistaprófi. Jóhann Bjarnason lauk 
kantors prófi. Ég vil sérstaklega benda 
á góðan árangur af starfsstöðinni á 
Akur eyri en þrír nemendur þar luku 
áfanga í vor. Er óhætt að fullyrða að 
kennslan á Akureyri skili kirkjunni mikl-
um verðmætum þar sem organistar á 
Norðurlandi hafa dýrmætt tækifæri til 

end ur menntunar og að efla menntun 
sína.

Góð aðsókn er að skólanum næsta 
vetur. Ánægjulegt er að yngra fólk sækir 
um nám við skólann í auknum mæli, en 
einnig fólk á miðjum aldri sem er í starfi 
innan kirkjunnar og vill auka menntun 
sína. Mikil og stöðug aðsókn hefur verið 
í kirkjuorganistanámið á undanförnum 
árum. Ríflega 20 umsóknir eru fyrir 
næsta skólaár.

Miklir erfiðleikar blöstu við skólanum 
í upphafi vetrar þar sem kirkjuráð hafði 
bókað á fundi sínum 3. ágúst 2011; 
„Kirkjuráð samþykkti að stefna að því að 
leggja Tónskóla þjóðkirkjunnar niður í 
núverandi mynd þannig að nemendur 
verði ekki innritaðir haustið 2012“. Þessi 
bók un voru mér mikil vonbrigði og ekki 
bara mér því bókunin fékk mjög hörð 
viðbrögð víða innan kirkj unnar. Stjórn 
Tónskólans, kennara fundur Tón skólans 

Skólaslit Tónskólans fóru fram í Hallgrímskirkju föstudaginn 18. maí 2012. Átta nemendur luku áfanga frá 
skólanum nú í vor. Það eru þau Ásta Haraldsdóttir, Jaan Alavere, Jón H. Geirfinnsson, Kaldo Kiis, Kjartan 
Eggertsson, Matthías V. Baldursson og Örlygur Atli Guðmundsson sem ljúka kirkjuorganistaprófi. Jóhann 
Bjarnason lauk kantorsprófi. Á myndinni má sjá útskriftarnemana ásamt Birni Steinari Sólbergssyni, 
skóla stjóra og sr. Jóni Helga Þórarinssyni formanni skólanefndar Tónskólans.
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og félagsfundur Félags ís lenskra organ-
ista ályktuðu um bókun kirkju ráðs. Ég 
skrifaði ýtarlega skýrslu til biskups og 
kirkjuráðs um skólastarfið og mikil vægi 
Tón skólans fyrir þjóðkirkjuna.

Það var því mikill sigur fyrir skólann 
þegar kirkjuþing ályktaði; „Kirkjuþing 
2011 felur kirkjuráði að fella ekki niður 
fjárframlag til Tónskóla þjóðkirkjunnar 
og til embættis Söngmálastjóra því 
mikilvægt er að hlúa að tónlistarstarfi 
kirkjunnar“.

Þetta voru sannarlega góð tíðindi og 
mikill áfangasigur fyrir kirkjutónlistina 
og stuðningur við okkur sem störfum 
að tónlistarmálum í kirkjunni. Nú getum 
við einbeitt okkur að því sem skiptir 
mestu máli, þ.e. að auðga, efla og 
styrkja tónlistina í kirkjunni og kirkju-
tón listar menntun til framtíðar.

Ég vil þakka öllum þeim sem studdu 
við skólann á erfiðum tímum að 
forða því stórslysi sem hefði orðið ef 
Tónskólanum hefði verið lokað. Kirkjan 
þarf á organistum að halda og þar er 
menntunin lykilatriði.

Það styrkti líka verulega stöðu skól-
ans að frá og með síðasta hausti legg-
ur Menntamálaráðuneytið fjár magn til 
skólans þegar breyting varð á lögum 
um framhaldsnám í tónlist. Þetta eru 
stórtíðindi fyrir skólann þar sem ríkið 
hefur ekki lagt fé til skólans síðan 1993 
þegar kirkjan tók að sér menntun í 
kirkju tónlist.

Þröstur Eiríksson, kennari Tónskólans 
í sálma- og helgisiðafræði gaukaði að 
mér formála sr. Bjarna Þorsteinssonar 
að sálmasöngsbók og hátíðarsöngvum 
sínum frá 1926. 

Hér er brot úr formálanum sem 
segir margt um mikilvægi menntunar 
organistans;

„Sönghraðatáknum er hjer sleppt, 
og verður að eiga það undir smekk vísi 

hvers þess, er bókina notar, hve seint 
eða fljótt hann spilar, hve lengi eða stutt 
hann dregur endanótur hendinga og 
hvort hann hefur bilið milli hendinga 
lengra eða skemmra. Að gefa nákvæmar 
reglur um allt slíkt og margt fleira, er að 
kirkju söng lýtur, á ekki heima í formála 
sálma söngs bókar,  enda eru formálar 
opt lítið lesnir, því miður , heldur á allt 
slíkt heima í kennslustundum þeim, sem 
organistar fá og verða að fá áður en þeir 
takast á hendur starf sitt. En geta má þess 
stuttlega í sambandi við þetta, að öllum 
þeim, sem ætla að takast á hendur að 
spila í kirkjum og leiða safnaðarsönginn, 
verður að sjá fyrir hæfilegri kennslu í 
þessari grein og láta þá sýna þekkingu og 
hæfileika með prófi áður en þeir takast 
starfið á hendur; starfið er þýðingarmikið 
og þess vert, að til þess sje vandað betur 
en verið hefur almennt“.

Námskeiðshald 
Tónskólinn bauð til aftansöngs að 
hætti ensku kirkjunnar í Hallgrímskirkju 
sunnudaginn 26. febrúar. Nemendur 
Harðar Áskelssonar í kórstjórn fluttu 
og stjórnuðu aftansöng, sem margir 
þekkja undir enska nafninu „Evensong” 
og tíðkast hefur við margar kirkjur í 
Bretlandi síðan á 16. öld. 

Tilraunaverkefni Guðnýjar Einars-
dóttur kennara í litúrgískum orgel leik 
og Einars Sigurbjörnssonar, kennara 
í guðfræðideild HÍ um sameiginlegar 
æfingarmessur orgel- og guðfræðinema 
hélt áfram. Þau hafa skrifað vandaða 
skýrslu um þessa samvinnu og verður 
spennandi að fylgjast með þróuninni á 
þessu mikilvæga verkefni.

Öll námskeið og fyrirlestrar á vegum 
skólans eru opnir og kynntir fyrir 
félögum í Félagi íslenskra organleikara.
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Afmælishátíð
Sunnudaginn 15. apríl s.l. fagnaði 
Tón skólinn 70 ára starfsafmæli með 
hátíðarsamkomu og messu í Hall-
grímskirkju. Á hátíðarsamkomunni flutti 
Kristinn Örn Kristinsson, fyrrverandi 
skólastjóri Tónskólans erindi þar sem 
hann fór yfir sögu skólans í máli og 
myndum.

Er stefnt að því að gera erindi Kristins 
Arnar aðgengilegt á vefsíðu skólans. Hr. 
Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands flutti 
ávarp og orgelkennarar skólans léku á 
Klais-orgel kirkjunnar.

Í framhaldi af hátíðarsamkomunni 
var messa þar sem Róberts A. Ottós-
sonar, fyrrverandi söngmálastjóra þjóð-
kirkjunnar var minnst, en í ár eru liðin 
100 ár frá fæðingu hans. Sr. Kristján 
Valur Ingólfsson, vígslubiskup í Skálholti 
messaði en nemendur Tónskólans önn-
uð ust tónlistarflutning undir hand-
leiðslu kennara skólans.

Þetta var sérlega glæsileg og vel 
heppnuð hátíð sem við getum öll verið 
hreykin af!

16. júní n.k. tekur Tónskólinn þátt í 
ORGELFOSSI í Hallgrímskirkju til stuðn-
ings orgelsjóði Hallgrímskirkju, þar 
sem öllum þeim sem hafa útskrifast frá 
Tónskólanum með kantorspróf er boðið 
til þátttöku.

Fjármál
Tekjur þjóðkirkjunnar hafa dregist 
saman sem hefur haft umtalsverð 
áhrif á stofnanir hennar, þar með talið 
Tónskólann. Hefur verið leitað allra 
leiða til hagræðingar og hefur það 
verið markmið skólastjóra og stjórnar 
skólans að láta þennan niðurskurð 
hafa sem minnst áhrif á skólastarfið. 
Þrátt fyrir þennan niðurskurð hefur 
tekist að halda rekstri skólans innan 
ramma fjárhagsáætlunar. Þar vegur 
þungt nýfengið framlag Mennta-
málaráðuneytisins til skólans.

Bókasafn Tónskólans 
Lísa Z. Valdimarsdóttir yfirbókavörður 
LHÍ hefur áfram unnið að skráningu 
bókasafns Tónskólans í samvinnu við 
ritara skólans og er þeirri vinnu nú lokið 
og auðveldar allan aðgang nemenda og 
kennara að safni skólans. 

Næsta haust munum við kynna 
bókasafnið fyrir organistum landsins og 
bjóða þá velkomna til að kynna sér efni 
þess.

Vefsíða Tónskólans er:
www.tonskoli.is
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Á haustdögum 2011 komu fimm sér-
þjón ustu prestar saman til að ræða 
stöðu þjónustunnar vegna umræðu í 
kirkju ráði um þjónustuna. Þessir prestar 
voru: heyrnleysingjaprestur, prestur 
inn flytjenda, sjúkrahúsprestur þjóð-
kirkj unnar, prestur fatlaðra og fanga-
prestur þjóðkirkjunnar. Komu prestarnir 
reglu lega saman allt fram á vor og fóru 
yfir mál sérþjónustunnar og munu nú í 
haust halda fundum þessum áfram. 

Á kirkjuráðsfundi var bókað í febrúar 
2011 um sérþjónustuna af tilefni sam-
þykktar kirkjuþings 2010 í máli nr. 7. 
Bókunin gekk út á það að „eðlilegt“ væri 
að athuga hvort sérþjónustan gæti verið 
meira á „safnaðargrundvelli“, og ræða 
skyldi hvort draga ætti úr „sérgreiningu 
skjólstæðinga sérþjónustunnar“ þar 
sem hægt væri. Þetta væri gert með 
styrkingu og hagræðingu í huga. Þá 
var bókað í aprílbyrjun sama árs að leita 
skyldi „samninga við stofnanir og félög 
í samráði við sérþjónustupresta … og 
sveitarfélög vegna samfélagslegrar 
þjónustu kirkjunnar.“ Þá var samþykkt 
í kirkjuráði að óskað yrði eftir því að 
embættismenn Biskupsstofu ræddu 
við sérþjónustupresta um samstarfið 
við viðkomandi stofnun eða félag – um 
sam starfs samninga, kostnaðarþátttöku 
og skipu lag þjónustunnar. Fóru sér-
þjónustuprestar sem hér um ræðir á 
fund kirkjustarfshóps og þjón ustu-
nefndar og ræddu þessi mál. Þá var 

og rætt við biskup og kirkjuráðsmenn 
og fleiri aðila er um mál þetta höfu 
að segja. Loks lagði þessi hópur sér-
þjónustupresta fram ítarlega skýrslu um 
sérþjónustuna fyrir kirkjuráð þar sem 
þeir töldu með rökum að fráleitt væri 
að hrófla við skipulagi þjónustunnar 
með þeim hætti sem viðrað hafði verið. 
Skýrsla þessi er ítarleg sem fyrr segir og 
fróðleg. Hvatt er til að sem flestir kynni 
sér efni hennar. 

Á liðnu starfsári flutti starfsemi 
fangelsisins að Bitru í Flóahreppi að 
Sogni í Ölfusi. Af því tilefni blessaði 
fangaprestur starfsemina við hátíðlega 
athöfn í júníbyrjun. Fangelsið hafði 
þó verið tekið í notkun nokkru 
áður og hafði fangaprestur þar um 
hönd guðsþjónustu að kveldi hvíta-
sunnudags. Veður var svo kyrrt og 
fallegt að brugðið var á það ráð að 
hafa guðsþjónustuna úti. Ekki var þetta 
fyrsta guðsþjónustan í húsakynnum 
Sogns því þar starfaði áður réttar-
geðdeild sem fangaprestur sinnti. 
Réttargeðdeildin var flutt frá Sogni á 
vordögum að Kleppsspítalanum og 
sinnir fangaprestur henni sem áður. 

Fangelsið að Sogni er skilgreint 
sem opið fangelsi eins og Kvíabryggja 
sem þýðir að fangar þar njóta meira 
frelsis en í hinum fangelsunum. Eru 
þeir nettengdir og mega vera með 
farsíma. Í opnum fangelsum er ekki 
eins mikill fangelsisbragur eins og í 

Sérþjónustuprestar

Fangaprestur þjóðkirkjunnar
Sr. Hreinn S. Hákonarson

Hreinn S. 
Hákonarson
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fangelsinu að Litla-Hrauni, Kópavogi, 
Hegningarhúsinu og Akureyri. Fangelsið 
að Sogni rúmar um tuttugu fanga og er 
það svipaður fjöldi og var að Bitru. Alls 
getur fangelsiskerfið hýst rúm lega 150 
af plánunarfanga. Húsakynni fangels-
isins að Sogni eru rúmgóð og umhverfið 
fagurt. Þar ganga fangar að störfum 
við garðyrkju, fiskeldi og margir þeirra 
stunda fjarnám. Að lokinni dvöl að Sogni 
fara fangar á áfangaheimili Verndar og 
dveljast þar í mislangan tíma. Þegar dvöl 
er lokið þar þurfa þeir að sæta rafrænu 
eftirliti í lok afplánunar en því var komið 
á fót í vorbyrjun. Rafrænt eftirlit er stórt 
skref í átt til nútímalegs refsivörslukerfis 
og ber að fagna því. Aldrei sem fyrr hafa 
fangar jafn mikið sjálfir um afplánun 
sína að segja sem nú þegar hvert þrepið 
tekur við af öðru: Vist fanga í opnu 
fangelsi, síðar á áfangaheimili Verndar 
og að síðustu rafrænt eftirlit. Misstigi 
fangi sig í einhverju þessara þriggja 
þrepa er hann í flestum tilvikum kominn 
aftur á byrjunarreit, þ.e.a.s. hefur 
afplánun að nýju í lokuðu fangelsi. Þetta 
getur reynst sumum erfitt en flestir 
standa sig á þessari leið út í frelsið. 

Segja má að nú hilli loks undir 
nýtt fangelsi í stað Hegningarhússins 
og Kópavogsfangelsisins. Efnt var til 
hönnunarsamkeppni um fangelsi í 
Hólmsheiði og voru úrslit kunngerð í 
júníbyrjun. Nýja fangelsið verður með 
56 fangarýmum. Gæsluvarðhaldsdeildin 
á Litla-Hrauni verður flutt í hið nýja 
fangelsi og aðstaða hennar fyrir austan 
tekin fyrir afplánun. Gert er ráð fyrir því 
að framkvæmdir hefjist vorið 2013 og 
og tveimur árum síðar verði byggingin 
tekin í notkun. Þetta fangelsi verður 
mikil réttarbót fyrir fanga og sér í lagi 
fyrir konur í afplánun. Hefur fanga-
prestur margoft rætt það við þá er að 
fangelsismálum koma að konur sitja 

ekki við sama borð og karlar þegar að 
afplánun er komið. 

Fangaprestur hefur verið formaður 
fangahjálparinnar Verndar í rúman 
áratug og setið í stjórn samtakanna 
frá 1994. Fangahjálpin rekur áfanga-
heimili fyrir fanga sem eru að ljúka 
afplánun. Tímamótaskref var stigið í 
fangelsismálum fyrir um tuttugu árum 
þegar Vernd og Fangelsismálastofnun 
gerðu með sér samning sem heimilaði 
föngum að ljúka afplánum með vissum 
skilyrðum á áfangaheimili samtakanna. 
Hafa hátt í eitt þúsund fangar dvalið 
á áfangaheimilinu frá því að nefndur 
samningur var gerður. Þessi tilhögun 
er ómissandi þáttur í afplánunarkerfinu 
og standast langflestir fangar þau 
skilyrði sem sett eru. Þeim föngum 
sinnir fangaprestur einnig en oft er sagt 
að heimilið sé næst fjölmennasti af-
plánunarstaður landsins. Óteljandi sam-
töl við fanga um skipulag afplánunar til 
betra lífs og heilbrigðara er fastur þáttur 
í starfi fangaprests sem og almenn 
sálusorgun.

Á aðalfundi Verndar s.l. vor lét 
fangaprestur af formennsku í fanga-
hjálpinni Vernd. Hann situr áfram í 
húsnefnd áfangaheimilisins og er rit-
stjóri Verndarblaðsins eins og áður. 

Þá hefur samstarf fangaprests við 
önnur félög og samtök sem láta sér 
annt um málefni fanga verið gott. 

Fangaprestur hefur einnig átt mjög 
gott samstarf við meðferðarstöð hvíta-
sunnumanna í Hlaðgerðarkoti og sam-
starf við Hjálparstarf kirkjunnar er sem 
fyrr hið besta.

Samstarf fangaprests við Hjálp ræðis-
herinn hefur verið gott en þess má geta 
að Herinn gefur öllum föngum jólagjafir 
og hefur fangaprestur séð um að dreifa 
þeim í fangelsin. 

Fangaprestur er einnig tengiliður 
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kaþólskra fanga við prestana í Landa-
koti þegar því er að skipta. Sinna þeir 
hinum kaþólsku föngum þegar eftir 
þeirri þjónustu er kallað. Hinir kaþólsku 
fangar koma flestir frá Póllandi og 
Litháen en fjöldi þeirra er oftast á bilinu 
fimm til tíu. 

Fangaprestur fer reglulega í fang-
els in en þau eru nú sex að tölu: Litla-
Hraun, Kvíabryggja, Kópa vogs fang-
els ið, Hegn ingarhúsið, fangelsið á 
Ak ur eyri, og Sogn í Ölfusi. Þjón ustu-
þörfin er eins og að líkum lætur mest 
í stærsta fangelsinu, Litla-Hrauni, og 
þang að kemur fangaprestur tvisvar 
til þrisvar í viku hverri og oftar þá þörf 
er á. Fangaprestur leitast við að vera í 
sem bestu sambandi við starfsmenn 
fangelsa, fangaverði og yfirmenn. Hann 
sinnir einnig föngum á áfangaheimili 
Verndar. Fangaprestur er sem fyrr segir 
heimilisprestur réttargeðdeildarinnar 
að Kleppi en þar dvelja að jafnaði fimm 
til sjö sjúklingar, ósakhæfir brotamenn. 
Ný aðstaða réttargeðdeildarinnar er til 
fyrirmyndar en húsnæðið hennar að 

Kleppi var endurnýjað í smáu sem stóru. 
Aðstaða þar til helgihalds er mjög góð. 

Þá á fangaprestur sæti í Kærleikssjóði 
Sogns sem er hollvinasjóður réttar-
geð deild ar innar. Nú skipa stjórn Kær-
leiks sjóðs Sogns: Hreinn S. Hákonar-
son, fangaprestur, dr. Sigurður Páll 
Pálsson, geðlæknir og yfirlæknir 
réttar geðdeildarinnar, og Kristjana 
Thorarensen, leikskólaþerapisti. 

Helgihald í fangelsunum var með 
svipuðu sniði og hin fyrri ár. Ármann 
Hákon Gunnarsson hefur liðsinnt fanga-
presti við guðsþjónustuhald af lipurð 
og samviskusemi. Nokkrir kórfélagar 
úr kirkjukór Selfosskirkju syngja jafnan 
við jólamessuna á Litla-Hrauni og rétt-
ar geðdeildinni. Organistar eru þeir 
Haukur Gíslason og Ingi Heiðmar 
Jónsson. Eru þeim öllum færðar þakkir 
fyrir stuðning og vel unnin störf. 
Aðventustund var haldin á Litla-Hrauni 
í desember og naut fangaprestur 
þar sem fyrr trausts liðsinnis Jónasar 
Þóris Þórissonar, organista sem kallar 
félaga sína til liðs við sig svo stundin 

Útiguðsþjónusta 
á Sogni að kvöldi 
hvítasunnudags 
27. maí. 
Ármann Hákon 
Gunnarsson og 
fangaprestur.
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verði sem best. Það var vel sótt stund 
og eru Jónasi Þóri og félögum færðar 
heilshugar þakkir fyrir einstakt framlag. 

Þá héldu þeir Gunnar Kvaran, selló-
leikari og prófessor, og Haukur Guð-
laugsson, fyrrverandi söng málastjóri 
þjóðkirkjunnar, tónleika að Kvíabryggju 
á aðventunni. Fóru þeir þangað með 
fangapresti og tókst sú ferð afar vel. Þeir 
félagar ná vel til fanganna og flytja list 
sína af mikilli færni og innileika hvort 
heldur í tónum eða orðum. Þeir hafa 
oft á liðnum árum haldið tónleika í 
fangelsunum og er þakkað fyrir það af 
alhug. 

Fangasamfélagið er viðkvæmt 
samfélag og brothætt. Þar eru ekki allir 
eins sterkir og þeir líta út fyrir að vera. 
Tvö mál komu upp innan fangelsanna 
á liðnu starfsári sem reyndu mikið á 
fanga og alla starfsmenn. Annars vegar 
var um að ræða ákæru á hendur for-
stöðu manni Kvíabryggju sem hlaut 
fang els is dóm í júní mánuði og hins 
vegar lát fanga í fangelsinu að Litla-
Hrauni nú í vor. Bæði þessi mál voru 
mjög sérstök og þess eðlis að fanga-
prestur þurfti að sinna mikilli sálgæslu 
hjá föngum, aðstandendum og ekki 
síður starfsmönnum. Í tengslum við 
síðarnefnda málið kom fangaprestur 
fram í morgunþætti Ríkisútvarpsins og 
ræddi aðbúnað fanga í fangelsum, líðan 
þeirra og aðstandenda.

Á liðnu starfsári fluttist skrifstofa 
fanga prests úr kjallara Grensáskirkju og 
upp á efri hæð kirkjunnar. Deilir hann nú 
skrifstofu með presti heyrn ar lausra og 
hefur það sam býli gengið ein staklega 
vel. Er sr. Miyako Þórðarson þakkað fyrir 
ein staklega gott sambýli og hnökralaust 
og henni óskað heilla þá hún lætur af 
störfum heyrn leys ingja prests. Ýmsir 
koma á skrifstofu fanga prests og hefur 
hann einnig iðulega farið í heimahús 

til að ræða við aðstandendur fanga 
og þau sem eru á leið í afplánun. Þá 
fer fangaprestur einnig með föngum í 
heimsóknir á heimili þeirra þegar fjöl-
skylduaðstæður þeirra eru erfiðar. 
Einnig fylgir það starfi fangaprests að 
tilkynna föngum lát náinna að stand-
enda. Fangaprestur fer iðu lega með 
föngum í ýmsar kirkju legar athafnir eins 
og fermingar og jarðar farir. Sá þáttur er 
afar vel metinn af fjölskyldum fanga og 
öðrum vandamönnum þeirra. 

Fréttabréf fangaprests: Á leiðinni, 
kom út að venju mánaðarlega og er 
hægt að lesa flesta pistla þess á heima-
síðu fangaprests: http://www.kirkjan.is/ 
fangaprestur. Hefur fréttabréfið komið 
út í fjórtán ár og aldrei fallið út einn 
mánuður. Allir fangar fá fréttabréfið í 
sínar hendur sem og þeir starfsmenn 
refsivörslukerfisins sem þess óska. 

Í opnu fangelsunum tveimur, Sogni 
og Kvíabryggju, hafa fangar heimild til 
netnotkunar, og sömuleiðis fangelsinu 
á Akureyri með nokkrum takmörkunum 
þó. Margir fanganna hafa nýtt sér þetta 
og verið í tölvupóstssamskiptum við 
fangaprest út af ýmsum málum. 

Fangaprestur er félagi í Prison 
Fellowship International og tekur virkan 
þátt í Íslandsdeild þeirra samtaka (Al-
þjóða samtök kristinna fangavina á 
Ísland). Íslandsdeild Prison Fellowship 
kom í sjötta sinn upp s.k. englatré í 
Grensás kirkju á síðustu aðventu í sam-
vinnu við Grensássöfnuð. Viðtökur við 
englatrénu hafa verið afar góðar frá 
fyrstu tíð og er Grensássöfnuði þakkað 
kærlega fyrir aðstoðina. 

Samtökin Prison Fellowship, Ís lands-
deild hafa hald ið sam komur í fang els-
um landsins í samvinnu við Sam hjálp, 
Betaníu, Hjálpræðisherinn og fanga-
prest. Í eðli sínu eru þessi samtök leik-
mannasamtök og er ánægjulegt að 
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leikmenn eru þar í forystu. Sigríður 
Hrönn Sigurðardóttir, guðfræðingur, 
veitir sam tök un um forystu af alúð og 
um hyggju semi. Samkomur þessar hafa 
í raun og veru verið samkirkjulegar eins 
og sést á því hverjir leggja þeim lið. Tón-
listarfólk hefur gegnt mikilvægu hlut-
verki á þessum samkomu; boðið hefur 
verið upp á fyrirbænir; trúin boðuð 
og samkenndin efld í lok stundar yfir 
kakói og kökum. Sigríður Hrönn hefur 
séð um kökubakstur og fangaprestur 
lagað kakóið. Samkomur þessar hafa 
verið mjög vel sóttar af föngum. Þróun 
þessa starfs síðustu árin sýnir að Prison 
Fellowship getur verið nokkurs konar 
farvegur samkirkjulegrar boðunar í 
fangelsunum. 

Í skýrslum liðinna ára hefur ætíð 

verið minnst á félag aðstandenda fanga, 
Aðgát. Það hefur heimasíðu, adgat.net, 
og um hana hefur fangaprestur séð 
með aðstoð góðra manna. Starf Aðgátar 
hefur legið niðri en fangaprestur er 
tengiliður við þá aðstandendur sem 
vilja sinna félaginu. 

Í þriðju viku maímánaðar s.l. héldu 
sér þjón ustu prest arnir fimm (heyrn-
leys ingja prestur, prest ur inn flytj enda, 
sjúkra hús prest ur þjóð kirkj unn ar, prest-
ur fatl aðra og fanga prest ur þjóð kirkj-
unn ar) fund með ný kjörn um bisk upi 
Íslands, frú Agnesi M. Sigurðardóttur. 
Farið var yfir stöðu mála með biskupi 
og rætt um mikilvægi sérþjónustunnar. 
Það var góðu fundur og gott að vita af 
því að biskup stendur þétt við bakið á 
sérþjónustunni. 

Prestur fatlaðra
Sr. Guðný Hallgrímsdóttir

Umfang og staðsetning
Þjónusta prests fatlaðra nær yfir þá staði 
þar sem fatlað fólk lifir og starfar s.s. 
heimili, sambýli, vinnustaði, stofnanir 
og skóla. Hin síðari ár hefur verið lögð 
meiri áhersla á að þjóna fólki með 
þroskahömlun, þar sem þau hafa í sama 
mæli og aðrir ekki haft tök á að tileinka 
sér almenna þjónustu kirkjunnar.

Starfið einkennist því af þeim 
fjölmörgum ferðum til og frá þessum 
stöðum sem og samskiptum mínum við 
fólk með þroskahömlun, aðstandendur 
og fagfólk. Ég kem frekar til fólksins 
en það til mín vegna þess að ég á ein-
faldlega mun hægara um vik að ferðast 
milli staða en fatlaður ein staklingur 
sem í flestum tilvikum þarf að reiða 
sig á ferðaþjónustu fatlaðra eða annan 

ferða máta til þess að komast á milli 
staða. Staðsetning skrifstofunnar er 
mjög góð og aðstaða öll í Grensáskirkju 
með miklum sóma. Síðast en ekki síst er 
það dýrmætt að fá að starfa í umhverfi 
kirkjunnar, með góðu aðgengi að altari 
og í samfélagi alls þess góða fólks sem 
starfar í Grensáskirkju eða hefur þar 
starfsaðstöðu. 

Sorgarvinna
Ég er í flestum tilvikum kölluð til 
þjónustu þegar dauðsföll verða meðal 
fólks með þroskahömlun og/eða vanda-
manna þeirra. Í sumum tilvikum er ég 
líka kölluð til þegar starfsfólk í þessum 
geira fellur frá. Útköllin tengjast flest 
heimilum fólks með þroskahömlun en 

Guðný 
Hallgrímsdóttir
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einnig er farið í skóla, á vinnustaði og 
skamm tímavistanir til þess að tilkynna 
sorgar fréttir og/eða hafa þar umsjón 
með bæna- og minningarstundum. 
Stundum er einnig óskað eftir því að 
hafa minningarstundir á sambýlum, 
vinnu stöðum og í heimahúsum. Ef 
þess er kostur, er bænum og útförum 
beint til viðkomandi sóknarprests og 
samvinna höfð um alla sorgarvinnu. 

Hlutverk prests fatlaðra á þessum 
sorgarstundum er fyrst og fremst að 
vera stuðningsaðili einstaklingsins með 
þroskahömlunina. Hann gæti verið 
að missa ástvin, vin úr sínum röðum 
eða tengst öðrum sem er að missa 
einhvern sér nákominn. Leitast er við að 
styðja einstaklinginn í gegnum sorgina 
allt frá því að vitað er að ástvinur er 
deyjandi eða frá tilkynningu dauðsfalls, 
við kistulagningu, útför og eftir 
útför eins lengi og þörf er á. Boðin er 
liðveisla og stuðningur við viðkomandi 
sóknarpresta í þessum efnum s.s. 
við að undirbúa kveðjustundir á 
„aðgengilegan” máta svo að fólki með 

þroskahömlun sé mætt þar sem það er 
statt í sorginni og fái tækifæri til þess 
að kveðja á sinn hátt. Á síðasta ári voru 
haldnar 17 minningar- og bænastundir í 
tengslum við missi.

 

Samtal
Ég er með fasta viðtalstíma á skrifstofu 
minni en er einnig með viðtalstíma 
einu sinni í viku á fjórum vernduðum 
vinnu stöðum í Reykjavík Þar gefst fólki 
með þroskahömlun tækifæri til þess 
að ræða við prestinn í einrúmi án þess 
að fara út af vinnustað sínum. Ég heim-
sæki reglulega mörg af sambýlum 
Reykjavíkur. Þá eru ótalin þau útköll sem 
sinnt er í tengslum við sambýli, skóla og 
vinnustaði fólks með þroskahömlun. 
Heimsóknir og húsvitjanir á vinnustaði, 
skammtímavistanir, heimili fatlaðra o.fl. 
voru á síðasta ári 198 talsins. 

Erindi, fræðslufundir og málþing
Hluti starfans er að kynna málefni 

Helgileikur í 
Klettaskóla; María 
og Jósef
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fatlaðra sem víðast innan kirkjunnar. 
Leitast er við að sækja alla þá viðburði 
sem tengjast fötluðum og fólki með 
þroskahömlun. Ekki þarf að taka fram 
hversu mikilvægt það er starfi sem 
þessu að sjá og heyra hvað aðrir eru 
að gera á sama vettvangi, bæði til 
að styrkjast í starfi og efla það sem 
fyrir er. Ég sæki t.d. ár hvert landsþing 
Þroskahjálpar, enda á ég mikið og 
gott samstarf við samtökin sem og 
við Sjónar hól. Sjónarhóll er ráð gjafa-
miðstöð sem lætur sig varða hag lang-
veikra og fatlaðra barna. Þessi samtök 
eru: ADHD sam tökin, Lands sam tökin 
Þroska hjálp, Styrktarfélag lamaðra og 
fatlaðra og Umhyggja sem er félag til 
stuðnings langveikum börnum. Ég hef 
í gegnum árin átt mjög ánægjulegt og 
gefandi samstarf við foreldraráðgjafa 
Sjónarhóls, sér í lagi Hrefnu Haralds-
dóttur og hef haft mikinn og góðan 
stuðning af því samstarfi. Það er 
afskaplega dýrmætt að læra af öðrum 
sem vita betur og hafa mikla reynslu. 
Fyrir það er af hjarta þakkað. Til 

upplýsingar fyrir þau sem vilja kynna 
sér starfsemi Sjónarhóls betur, er bent 
á vefslóðina http://www.sjonarholl.net. 

Á hverju ári er ég beðin um að 
halda fyrirlestra, erindi og námskeið 
fyrir hin ýmsu félagasamtök, stofnanir 
og fólk sem á einhvern hátt tengist 
málefnum fatlaðra. Á síðasta ári voru 
m.a. haldnir fyrirlestrar fyrir nemendur 
á þroska þjálfabraut Kennaraháskóla 
Íslands, í Borgarholtsskóla og fyrir 
starfsfólk á starfsdögum hjá Þroska-
hjálp og félagasamtökum ýmis konar. 
Efnistök voru m.a. sorg og sorgar-
viðbrögð, hjónavígslur og fólk með 
þroskahömlun, sálgæsla meðal fólks 
með þroskahömlun, siðfræði, siðferði 
og samskipti kynjanna.

Guðsþjónustur og hátíðir
Hið hefðbundna messuform hentar ekki 
vel fólki með þroskahömlun. Málfar, 
söngur og litúrgían öll nær því miður 
sjaldan til fólks með þroskahömlun. Ég 
þreytist aldrei á því að hvetja presta og 

Helgileikur í 
Klettaskóla; 
vitringarnir þrír
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starsfólk kirkjunnar til að bjóða fötluðu 
fólki þátttöku í helgihald kirkjunnar 
og þar með velta því fyrir sér hvernig 
kirkjan getur nálgast betur fólk með 
þroskahömlun. Ég hef bent á ýmsar 
leiðir í þeim efnum, eins og að fólki 
með þroskahömlun sé boðið að taka 
þátt í messuhópum t.d. með því að lesa 
létta texta, bjóða fólk velkomið, útdeila 
sálmabókum eða tendra ljós í upphafi 
samveru. 

Það er trúa mín að víða væri 
mögulegt að bjóða upp á messuform 
þar sem fólki með þroskahömlun væri 
mætt þar sem það er statt án þess að 
falla í þá gryfju að tala til fullorðins fólks 
með þroskahömlun, líkt og að um börn 
væri að ræða. 

Ég flyt hugvekjur á fjölmörgum 
aðventustundum fatlaðra sem og í 
kyrruviku fyrir páska. Tel ég að kirkjan 
mætti nýta sér enn betur það sóknar-
færi sem felst í því að flytja hugvekjur 
fyrir páska eins og mikið er gert af 
um allt land á jólaföstunni. Samverur 
sem þessar eru venjulegar haldnar 
á vinnu stöðum á vinnutíma en ein-
stöku sinnum hafa verið haldnar að-
ventu- og páskastundir á sambýlum 
eða á öðrum stöðum. Útbúið hefur 
verið sérstakt fræðsluefni til þess 
að styðjast við þegar fólk vill halda 
aðventustundir á heimilum. Ég sendi 
ávallt út til allra sambýla og verndaða 
vinnustaða, kveðju frá kirkjunni í 
upp hafi aðventu þar sem kvatt er 
til helgihalds á heimilum. Einnig er 
bent á allar þær stundir sem kirkjur 
landsins bjóða upp á í jólamánuðinum 
og fólk hvatt til kirkjuheimsókna. Á 
síðasta ári varð sú breyting að ekki var 
óskað eftir aðventustund fyrir Kletta-
skóla, áður Öskjuhlíðarskóla og er það 
í fyrsta skiptið í tuttuguogtveggja 
ára sögu embættisins. Hins vegar 

kom hópur úr Fjöl braut ar skólanum 
við Ármúla og naut aðventustundar í 
Grensáskirkju sem og Fjölmennt sem 
er símenntunnar- og þekkingarmiðstöð 
fyrir fatlaða. 

Samverur í Grensáskirkju í 
samvinnu við ÆSKR
Samvinna við ÆSKR hófst í byrjun árs 
2005. Tilgangurinn var að opna betur 
kirkjuna fólki með þroskahömlun og 
koma til móts við trúarþörf þeirra. 
Reynslan hefur sýnt að fólkið sem sækir 
samverurnar telur þær mjög dýrmætar. 
Það telur gott að eiga stund frá öllu 
amstri, þar sem áhyggjur, líf og hugsanir 
eru lagðar í hendur Guðs. Samverunar 
eru annan hvern fimmtudag yfir 
vetrartímann, frá klukkan fjögur til 
fimm. Það er ánægjulegt að segja frá því 
að samverurnar njóta mikilla vinælda og 
hefur orðið mikil fjölgun þátttakenda 
á milli ára. Dagný Halla Tómasdóttir, 
framkvæmdastýra ÆSKR hefur verið í 
góðu samstarfi við mig og á hún miklar 
þakkir skildar fyrir gefandi og góða 
samvinnu. Þorvaldur Halldórsson hefur 
svo séð um söng og undirleik af sinni 
alkunnu snilld. Ég þakka þeim báðum 
trausta og góða samvinnu og hlakka 
til áframhaldandi samstarfs. Samverur 
síðasta vetrar voru þrettán talsins.

 

Samvinna
Ég hef átt mjög góða samvinnu við 
öll þau sem starfa með fólki með 
þroskahömlun s.s. þroskaþjálfa, for-
stöðu menn sambýla og vinnustaða, sér-
kennara og annað starfsfólk. Samstarfið 
við Sjónarhól hefur verið nefnt en síðast 
en ekki síst hef ég átt gott samstarf við 
kollega mína, presta um allt land sem 
hafa leitað til mín þegar þau hafa þurft 



137

á upplýsingum eða annarri aðstoð að 
halda í tengslum við samstarf með fólki 
með þroskahömlun í sinni heimabyggð. 
Í því sambandi má sérstaklega minna 
á fermingarfræðslu ungmenna með 
þroskahömlun sem unnin er af hendi 
kollega minna um allt land. Ég vil þó 
nota tækifærið og hvetja starfssystkin 
mín til enn frekari dáða, að þau komi 
enn meira til móts við fólk með 
þroskahömlun í sóknum sínum og leggi 
sig fram um að þjónusta þau eins vel og 
önnur sóknarbörn sín.

Fermingarfræðsla þroskaheftra
Frá árinu 1990 hefur verið boðið upp á 
sérhæfða fermingarfræðslu í sérskólum 
borg ar innar sem og við ákveðnar sér-
deildir grunn skólanna. Umfang ferm-
ing ar fræðslunnar hefur breytst heil-
mikið, sérstaklega á síðustu árum. Í því 
sambandi má helst nefna þá stefnu 
menntayfirvalda að hvert barn á rétt á 
því sækja sinn heimaskóla óháð fötlun, 
svo nefndur: „Skóli án aðgreiningar”. 
Þróunin undanfarin ár hefur verið sú að 
nemendum í sérskólum fækkar á meðan 
nemendum í sérdeildum almennra 
grunnskóla fjölgar. Þetta kallar á miklu 
fleiri heimsóknir og ferðalög vegna þess 
að ég hef komið inn í sérdeildir skólanna 
og sinnt þar fermingarfræðslu. Ég hef 
leitast við að tengja sóknarprestana 
við fermingarbörn með þroskahömlun 
í þeirra sóknum. Starf mitt er þá 
aðallega fólgið í því að tengja saman 
barn og fjölskyldu þess við prestinn 
sinn, benda á fræðsluefni við hæfi 
og vera þeim öllum innan handar 
með það sem þau telja sig þurfa 
aðstoðar við. Í sumum tilvikum hef 
ég annast fræðsluna og síðan hafa 
börnin verið fermd með sínum bekk í 
sóknarkirkjunni. Þá hef ég komið inn í 

þær fermingarguðsþjónustur og þjónað 
með viðkomandi presti/prestum.

Í Reykjavík hefur skapast sú hefð 
að flest börnin fermast á sumardaginn 
fyrsta og er það nú orðið ómissandi 
þáttur í helgihaldi Langholtskirkju. 
Kirkjan býður upp á gott aðgengi og 
starfs fólk þar hefur verið ein staklega 
vel viljað mínu starfi. Organisti Lang-
holts kirkju, Jón Stefánsson hefur frá 
upp hafi starfans annast tónlistina í 
mess unni og hefur kór hans, Graduale-
kór Langholtskirkju séð um að styrkja 
okkur í söngnum. Fyrir það er af hjarta 
þakkað. Síðasti vetur var sá anna sam-
asti í ferm ingarfræðslum frá upphafi 
embættisins. Aldrei hafa jafn mörg börn 
með þroskahömlun fermst í hinum 
ýmsu kirkjum þó svo að stærsti hluti 
hópsins hafi fermst á sumardaginn 
fyrsta í Lang holtskirkju. Vorið 2011 fóru 
fram átta fermingar frá sex skólum 
á höfuð borgarsvæðinu og nágrenni 
þess. 

Kirkjan öllum opin
Mikið og gott starf er unnið á vegum 
þjóð kirkjunnar. Til þess að fatlað fólk 
finni sig þar heima þarf að huga vel 
að góðu aðgengi. Taka þarf burt alla 
þröskulda, vanda til handriða við 
tröppur, litavals á gólfi og veggjum 
og breidd hurða svo eitthvað sé nefnt. 
Rýma þarf fyrir hjólastólum inni í 
kirkjubekkjaröðum og gera þar með 
fólki sem notar hjólastól kleyft að sitja 
„meðal” safnaðarins en ekki fyrir framan 
eða utan við kirkjubekki. Eins þarf að 
huga sérstaklega að því hvernig við 
nálgumst fólk með þroskahömlun. Að 
við tölum ekki við þau eins og börn 
heldur sem fullorðið fólk á jafn rétt is-
grundvelli. Að við bjóðum þau velkomin 
t.d. í messuhópinn, kvenfélagið eða 
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kirkjukórinn. Innan kirkjunnar okkar 
eru mikil tækifæri til þess að skapa 
fötluðu fólki hlutverk. Það er von mín 
og bæn að við finnum fötluðu fólki góð 
og velmetin hlutverk innan kirkjunnar 
og auðgum þar með kirkjustarfið fleiri 
litum og meiri vídd.

Aukaverk,  
heimsóknir o.fl á árinu 2011
Skírnir – 16
Fermingar – 8
Fermingarfræðslutímar - 149

Hjónavígslur – 3
Kistulagningar – 9
Útfarir – 9
Messur – 4
Kyrrðar- og bænastundir - 1
Samverur í Grensáskirkju fyrir fólk með 
þroskahömlun - 13
Minningar og bænastundir – 17
Heimsóknir á sambýli og vinnustaði og 
húsvitjanir – 198
Viðtöl á vinnustöðum - 215
Hugvekjur á aðventu og páskum á sam-
býl um, vinnustöðum o.fl. fyrir fatlaða – 6
Fyrirlestrar/málþing – 9

Kirkja heyrnarlausra
Sr. Miyako Þórðarson

Til Jesú komu menn með heyrnarlausan 
mann og Jesús talaði við manninn á 
táknmáli og opnaði fyrir honum nýtt líf. 

Lengi hafði markmið Forelda og 
styrktarfélags heyrnardaufra og Félags 
heyrnarlausra verið það að heyrnarlausir 
fengju prest sem gæti talað mál þeirra, 
táknmálið, og þjóna eingöngu þeim.

Herra Pétur biskup Sigurgeirsson 
vígði fyrsta prest heyrnarlausra í des em-
ber árið 1981. Kirkja heyrnar lausra átti 
30 ára afmæli árið 2011. Fyrsti prestur 
heyrnarlausra á Norðurlöndunum var 
vígður árið 1900 í Danmörku og í dag 
starfa þar sex prestar heyrnarlausra. 
Í Danmörku var Kirkja heyrnarlausra 
byggð í Kaupmannahöfn árið 1904. Í 
Svíþjóð var fyrsti prestur heyrnarlausra 
vígður árið 1906 og sjö prestar starfa 
þar í dag. Í Finnlandi var fyrsti prestur 
heyrnarlausra vígður árið 1908 og sjö 
prestar heyrnarlausra starfa þar í dag. 

Kirkjan er opin fyrir alla.  
Þar eiga allir að rúmast. 

Kirkja heyrnarlausra er söfnuður fólks 
sem á það sameiginlegt að hafa íslenskt 
táknmál (táknmál er ekki alþjóðlegt 
mál) að móðurmáli, þ.e. fólk sem er 
heyrnarlaust, heyrnarskert og dauf-
blint. Söfnuðurinn er ekki bundinn 
við ákveðna sókn, heldur nær yfir allt 
landið þar sem táknmálstalandi fólk er. 
Þó búa flestir á stór-Reykjavíkursvæðinu 
en sumir búa á Reykjanesi, Akranesi, 
í Bolungarvík, á Akureyri, Varmahlíð, 
Siglufirði og Dalvík. Síðan hafa erlendir 
heyrnarlausir bæst í hópinn mest á 
árunum 2006-2007 af ýmsum ástæðum. 
Þeir eru frá Póllandi Lettlandi, Litháen, 
Tékk landi, Slóvak íu, Rúss landi og Kína. 
Á Íslandi skilgreina heyrnarlausir sjálfa 
sig sem „döff“ sem þýðir að tákn máls-
talandi heyrnarlausir tilheyra menn-
ing ar samfélagi heyrnarlausra. Fjöldi 
döff á Íslandi er um 300 manns. Sérhver 
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heyrnar laus einstaklingur á fimm 
manna fjölskyldu. Og aðstandendur 
þeirra eru flestir heyrandi. Og sumir 
þeirra tala ekki táknmál. Þess vegna er 
í guðsþjónustunni alltaf raddtúlkur sem 
túlkar táknmál yfir á íslensku fyrir þá 
sem skilja ekki táknmál. 

Starfsemi Kirkju heynarlausra fer 
alltaf fram á táknmáli, þ.e. í guðs þjón-
ust um, kirkju skól anum, helgi stundum, 
bæna stundum, helgi stundum aldraðra, 
sam verustund um íbúa sam býlis heyrn-
ar lausra, sam veru stundum mæðra 
og ung barna og ferm ingarkennslum, 
helgi stundum á DAS og samtölum við 
döff í kirkjunni, heimahúsum, dvalar-
heimil um, stofnunum og sambýlum. 
Stundum heldur Kirkja heyrn ar lausra 
sam eigin lega guðsþjónustu með 
öðrum söfn uð um. Mikill hluti af starfi 
prests heyrn arlausra fer í sálgæslu eins 
og hjá öðrum prestum, nema að allt fer 
fram á tákn máli. Danskur lærifaðir sagði: 
„Að vera prestur heynarlausra er eins og 
að vera kristniboði í eigin heimalandi 
sínu þar sem hann þarf að læra fyrst mál 

þeirra og menningu áður en hann fer að 
starfa.“

Táknmálskór Kirkju heyrn ar lausra 
tekur þátt í öllum messum og mörg um 
öðrum at höfn um. Tákn máls kórinn er kór 
heyrn ar lausra sem syngur sálma á tákn-
máli. Tákn málskórinn er fyrsti tákn máls-
kórinn á Norð ur lönd unum. Hann fékk 
fyrstu virður kenningu sína með þátttöku 
á lista hátíð í Osaka í Japan árið 1992. 

Þó að heyrnarlausir einstaklingar 
greiði sóknargjöld, renna þau ekki til 
Kirkju heyrnarlausra þar sem hún er ekki 
sóknarkirkja. Kirkja heyrnarlausra sækir 
um styrk hjá Kirkjumálasjóði á hverju ári. 
En styrkurinn hefur ekki verið í samræmi 
við fjölda heyrnarlausra. Árið 2012 var 
Kirkju heyrnarlausra úthlutaður styrkur 
að fjárhæð kr. 300.000 fyrir 300 manna 
söfnuð. Þjóðkirkjan fær sóknargjöld 
fyrir hvern skráðan safnaðarmeðlim skv. 
lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999. 
Þau nema um 8.500 krónum árlega 
fyrir hvern einstakling sem orðinn er 16 
ára, en Kirkja heyrnarlausra fær aðeins 
kr. 1000 fyrir hvern heyrnarlausan 

Táknmálskór 
Kirkju heyrnar
lausra syngur í 
messu
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einstakling. Kirkja heyrnarlausra hefur 
beðið kirkjuráð um leiðréttingu á 
undanförnum árum, en án árangurs. 

Málefni heyrnarlausra hafa tekið 
miklum breytingum til dagsins í dag, 
frá því að prestur heyrnarlausra hóf að 
starfa árið 1981, eins og neðangreind 
ljóð eftir Júlíu Guðnýju Hreinsdóttur 
sýna. Nýr prestur heyrnarlausra tekur til 
starfa frá og með 1. september n.k.

„Ég er heyrnarlaus“ frá 1986.

Ég er heyrnarlaus.
Allir í heiminum vorkenna mér.
Þeir fæðast heyrandi og þekkja ekki 
heyrnarleysi.
Ég er fædd heyrnarlaus og fékk ekki 
heyrn.

Ég er ánægð með lífið.
Ég man ekki eftir því að ég er 
heyrnarlaus.

Ég er eðlileg.
Fólki bregður þegar það veit að ég er 
heyrnarlaus.

En ég er ekki hrædd við að tala við það.
Fólkið forðast mig. 

En ég elti það.

„Döff er töff“ frá 2012. 

Döff er eðlileg og stolt
Og heimurinn virðir Döff.

Döff á íslenskt táknmál og íslensku alla 
daga, mánuði og ár 
og heimurinn virðir döffmál.

Döff á menningu 
og heimurinn virðir döff menningu.

Döff vill vera döff 
og heimurinn virðir Döff.

Döff virðir heiminn.
Döff og heimurinn verða eitt.

Prestur heyrnarlausra kveður og þakkar 
öllum fyrir allt og biður fyrir Guðs 
blessun yfir Kirkju heyrnarlausra, nýjum 
presti heyrnarlausra og öllum.



141

Tilgangur og starfsemi þjónustunnar
Megintilgangur þjónustu prests inn-
flytjenda er eftirfarandi:
•	 Að aðstoða innflytjendur, flótta-

menn, hælisleitendur og lang tíma-
gesti sem búsettir eru á Íslandi en 
í því felst að auð velda þeim og 
fjöl skyld um þeirra að byrja nýtt líf 
hér lendis og vernda mann réttindi 
þeirra.

•	 Að stuðla að gagnkvæmum skilningi 
á milli ólíkra trúarbragða hér á landi 
þannig að fyrirbyggja megi óþarfa 
fordóma sem upp geta komið 
gagnvart öðrum trúarbrögðum en 
kristni.

Helstu þættir starfseminnar eru
•	 að	tala	við	fólk	sem	á	í	erfiðleikum	og	

að hjálpa því að finna lausn á vanda 
sínum.

•	 að	veita	fólki	aðstoð	til	að	geta	iðkað	
trú sína.

•	 að	 skipuleggja	 námskeið	 og/eða	
fræðslu fundi um málefni innflytjenda 
og trúarbrögð þeirra.

•	 að	 veita	 upplýsingar	 um	 kristna	 trú	
og kirkju.

•	 að	 sjá	 um	 messu,	 bænastund,	 og	
fleiri kirkjulegar athafnir.

Það er mikilvægt að hafa í huga að 
markmið og tilgangur þjónustu prests 
innflytjenda er að hjálpa innflytjendum 
að aðlagast íslensku samfélagi og fræða 
og upplýsa bæði innflytjendur og 
Íslendinga í þeim tilgangi að koma í veg 
fyrir fordóma sem kunna að vera á milli 
þeirra. 

Prestur innflytjenda vinnur starfið 

sitt sem prestur kristinnar kirkju og 
reynir að vitna um kærleik Jesú Krists.

 

Formáli
Prestsþjónusta við innflytjendur hófst í 
nóvember árið 1996. 

Skrifstofa prests innflytjenda hefur 
að setur í safnaðarheimili Neskirkju.

Starfsemi frá júní 2011-maí 2012

1) Viðtöl, ráðgjöf og sálgæsla
Tímabilið 1 . júní 2011-31 . maí 2012
Fjöldi fólks: 137
Fjöldi viðtala: 368
Þjóðerni: 25*
(*meðtalin ósjálfstæð svæði, 41 þegar hælis-
leitendur eru taldir með)

Trúarbrögð: lútersk trú, kaþólsk, rétt-
trúnaðartrú, og önnur mót mæl enda-
trúar brögð. Islam, búddhatrú, baháíatrú, 
hindúatrú, utan trúfélaga og ókunnugt*
(*Fjöldinn inniheldur ekki fjölda hælisleitenda 
sem prestur innflytjenda heimsækir reglulega 
á Flóttamannahælið Fit í Reykjanesbæ ásamt 
sjálfboðaliðum Rauða Kross Íslands, en fjöldi 
hælisleitenda er að meðaltali á bilinu 35-40 
alls.)

 
Aðgreiningar eftir innihaldi við tals: 
(miðað við fjölda einstaklinga)
Fjölskyldumál og almenn lífskjör 53
Atvinnu- og fjármál 16
Mál er varðar lög 18
Húsnæði  5
Veikindi, meiðsl og sorg 29
Mennta- og menningarmál 58
 (inniheldur mál sem varðar fordóma)

Prestur innflytjenda
Sr. Toshiki Toma

Toshiki Toma
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Trúarbrögð 31
Málefni hælisleitenda 10
Samtals 220

Samanburður við tölur undanfarin 
fjögur ár: 
07 08 09 10 11

Fjöldi fólks
145 121 119 157 137
Fjöldi viðtala
302 252 286 355 368
Þjóðerni
48 29 24 31 25

Eftir að Alþjóðahúsinu var lokað 
árið 2010 hefur engin miðstöð 
innflytjenda verið til staðar, sem 
veitir ráðgjafaþjónustu og sem 
jafnframt er vettvangur fyrir 
menningarlega starfsemi innflytjenda á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Reykjavíkurborg opnaði upplýsinga- 
og ráðgjafamóttöku fyrir innflytjendur 
í byrjun ársins 2012, sem sá aðallega 
um að veita upplýsingar og ráðgjöf 
um kerfisbundin mál. Einnig tekur 
Mannréttindaskrifstofa Íslands (MRSÍ) 
nú á móti innflytjendum og veitir þeim 
lögfræðilega ráðgjöf.

Þannig hefur þjónusta við 
innflytjendur í höfuðborgarsvæðinu 
hefur örlítið batnað. Engu að síður 
er enginn sérstök móttaka til staðar 
fyrir innflytjendur nema hjá presti 
innflytjenda, þegar um sálgæslu og 
lífsstuðning er að ræða þar sem þarf 
meira en eitt til tvö viðtöl til. Sem 
dæmi um slík langtímaviðtöl má 
nefna fjölskyldumál almennt, mál 
sem fylgja aðlögun, veikindum og 
hælisleitendamálum. 

Fjöldi manna sem leitaði til prestsins 
á tímabilinu 2011-12 var 137 og minni 
en 2010-11(157). Fjöldi þjóðernis manna 

var 25 og þetta er líka minni en á fyrra 
tímabilinu (31). Engu að siður er fjöldi 
viðtals 368 og jafn og fyrra tímabil (355) 
eða pínulitið fleiri. Þetta er vegna þess 
að sama fólk leitaði til prestsins oftar en 
einu sinni eða tvisvar. 

Samstarf við aðra aðila
Á því tímabili sem skýrslan nær yfir 
var ákveðin samvinna á milli prests 
innflytjenda og stofnana bæði innan 
þjóðkirkjunnar og utan hennar. 
Samstarfið við Rauða Kross Íslands, 
Biskupsstofu, ÆSKÞ og Neskirkju var 
sérstaklega sterkt og ánægjulegt. 

Prestur innflytjenda er varafulltrúi 
í MRSÍ fyrir hönd þjóðkirkjunnar, en 
samvinna við MRSÍ var ekki mjög rík 
á þessu tímabili. Ein af ástæðum var 
sú að ÆSKÞ tók við umboði prests 
innflytjenda sem fulltrúa á vegum þjóð-
kirkjunnar við atburð „Evrópuviku gegn 
kynþáttamisrétti“, sem MRSÍ skipu-
leggur ári hverju. Samstarf við MRSÍ á að 
vera mjög mikilvægt á fleiri sviðum, því 
þykir aukning sam vinnu verkefna á nýju 
skýrslutímabili eftirsóknarvert. 

Frá haustinu 2009 hefur prestur setið 
í stjórn Rannsóknarstofu HÍ í fjöl menn-
ingarfræðum. Stjórnarmenn funda einu 
sinni í hverjum mánuði og skiptast á 
skoðunum og skipuleggja málþing eða 
starfsemi sem varðar fjölmenningu. 
Frá mars 2012 tekur presturinn að sér 
hlutverk skipuleggjanda málþings um 
móðurmálskennslu í haust 2012. 

Prestur innflytjenda var kosinn í Fjöl-
menn ing ar ráð Reykja víkurborgar árið 
2010, þótt það væri ekki með starfs-
heiti prests innflytjenda heldur sem 
einstaklings. Þetta er góð tenging við 
þjónustu fyrir innflytjenda í borginni og 
stjórnkerfis borgarinnar. 

Einnig er prestur innflytjenda 
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kominn í „Teymi um innflytjenda- og 
fjölmenningarmál“. Þetta er óformlegur 
vett vangur stofnana, sem tengd eru við 
málefni innflytjenda og fjölmenningar. 
Presturinn var áður í Teyminu en hætti 
síðan að vera með í nokkur ár. 

Samstarf við ýmsar stofnanir utan 
kirkjunnar er ómissandi fyrir prest inn-
flytjenda. Engu að síður virðist sam-
starfið vera erfiðara en undanfarin ár, 
eins og sést í umræðu um samskipti 
milli skóla og kirkju. Það blasir við að 
for dómar um „óvið eigandi trú boð” 
séu al gengir í samfélaginu og kirkjan 
þurfi að setja skýra stefnu um þjónusta 
presta í opinberum vettvangi og kynni 
hana fyrir stofnunum utan kirkjunnar 
til að losa við ótta og fordóma í garð 
prestanna. 

Samstarf við söfnuð Neskirkju og 
aðra söfnuði, og innflytjendamessa 
Prestur innflytjenda tók þátt í safn-
að ar starfi Neskirkju, þar sem hann 
er með aðsetur, og tekur þátt í ferm-
ingarfræðslu, hádegisbænastund og 
sunnudagsmessum. 

Einnig hefur prestur innflytjendur 
haft það á stefnuskránni eftir sumarið 
2009 að prédika a.m.k. einu sinni í 
hverjum mánuði í mismunandi söfnuð-
um í höfuð borgar svæðinu. Prédikaði 
hann alls fimm sinnum í öðrum söfn-
uð um en í Neskirkju á árinu. Söfnuðir 
sem prestur innflytjenda heim sótti og 
prédikaði í voru: Sel tjarn ar nes kirkja, 
Ólafs víkur kirkja, Kópa vogs kirkja, KSS 
og Breiðholtskirkja. Auk þessa hélt 
presturinn hugvekju í bæna guðþjónustu 
í tilefni af eins árs minn ingardegi 
hamfaranna í Japan í Grensás kirkju. 

Prestur innflytjenda vill þakka 
viðkomandi söfnuðum fyrir tækifærið til 
að prédika og hlýjar móttökur.

Meðal annarra voru messur í Ólafs-
víkurkirkju og Kópavogskirkju sér-
staklega svo úr garði gerðar að inn-
flytjendur í sókninni gætu tekið virkan 
þátt í messunum. Í Ólafsvík mættu um 
hundrað kirkjugestir og um fjörutíu í 
Kópavogi. Prestur innflytjenda fagnar 
slíkum tækifæri þar sem Íslendingar og 
innflytjendur koma saman í messu og 
óskar eftir fleiri slíkum í framtíðinni. 

Prestur innflytjenda er ekki með 
messuskyldu og því virðist að ákveð-
inn misskilningur sé til staðar innan 
kirkjunnar eins og hann væri ekki 
tengdur við messur en þetta er ekki rétt. 
Það er afar nauðsynlegt að prestur inn-
flytjenda sé sýni legur í hefð bund inni 
kirkjulegri mynd líka og því er messu-
hald mikilvægt. Í samhengi við þetta 
óskar prestur innflytjenda að hann fái 
reglulega tækifæri til að halda messu/
guðþjónustu (messuskyldu) í náinni 
framtíð. 

Nánara um kirkjulegrar þjónustu:
Prédikun og hugvekja: 6 sinnum 
(safnaðir eru ofangreindar) 
Þjónusta í altarisgöngu: 11 sinnum
Guðþjónusta: Þrisvar (þ.á.m. er bæna-
guðsþjónusta eitt sinn) 
Brúðkaup: Þrisvar

Heimsókn til hælisleitenda  
í samstarfi við RKÍ
Á Íslandi dvelja að jafnaði 35-50 
hælisleitendur, þótt mikil hreyfing sé 
innan hópsins. Þeir gista í sérstöku 
hóteli í Njarðvík, gistiheimilinu Fit, og 
einnig félagslegri íbúð í Keflavík. Prestur 
inn flytjenda tók þátt í verkefni sem 
hófst árið 2005, þar sem nokkrir ein-
stak lingar tóku sig saman og mynduðu 
litla hreyfingu, sem hafði það að mark-
miði að heimsækja hælis leit endur. Til-
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gang urinn er að rjúfa ein angrun hælis-
leitenda með mannlegum samskiptum 
og veita þeim stuðning í erfiðum 
aðstæðum á meðan þeir biðu eftir 
úrskurði opinberra stofnana um sín mál. 

Sumarið 2006 var þetta til rauna-
verkefni þróað frekar og samkomu lag 
gert við RKÍ um að móta heim sóknar-
vinahóp undir merkjum RKÍ. (Formlegur 
samstarfssamningur er ekki til milli RKÍ 
og prests innflytjenda) Starfsemi hófst á 
ný í nóvember 2006. 

Heimsóknirnar eiga að vera reglu-
legar, einu sinni í viku. Prestur inn-
flytjenda fór níu sinnum í heimsókn 
á árinu en auk þess heimsótti hann 
hælisleitendur nokkrum sinnum eina, 
eftir því sem þeir óskuðu eftir og þurftu 
á að halda. 

Prestur innflytjenda fór í heimsókn 
sjö sinnum í skýrslutímabili en viðtal við 
ákveðna einstaklinga innifelst ekki þar. 

Samráðsvettvangur  
trúfélaga á Íslandi
Að byggja brú á milli þjóðkirkjunnar og 
annarra trúfélaga sem eru nágrannar í 
sam félaginu er mikilvægt hlutverk og 
eitt af markmiðum prests innflytjenda.

Samráðsvettvangur trúfélaga var 
stofnaður í nóvember 2006 og eru núna í 
honum 16 trúfélög. Félögin eru: 
Þjóðkirkjan, Rómversk-kaþólska kirkjan, 
Fríkirkjan í Reykjavík, Krossinn, Kirkja 
sjöunda dags aðventista á Íslandi, Búdd-
ista félag Íslands, Fríkirkjan Veg ur inn, 
Bahá’í-samfélagið, Félag músl ima á 
Íslandi, Ásatrúarfélagið, FFWPU-Heims-
frið ar samband fjöl skyldna og sam ein-
ingar, Söfnuður Moskvu-Patrí ar kats ins í 
Reykjavík, Kirkja Jesú Krists hinna síðari 
daga heilögu, Soka Gakkai á Íslandi 
(Búddistafélag), Óháði söfn uð ur inn í 
Reykjavík og Menn ingarsetur Múslíma. 

Samráðsvettvangurinn fagnaði fimm 
ára afmæli sitt og sérstök sam koma var 
haldin 25. nóvember í ráð húsi borg ar-
innar og forseti Íslands, herra Ólafur 
Ragnar Grímsson og innan ríkis ráð herra 
Ögmundur Jónasson, fluttu ræður. 

Prestur innflytjenda tekur þátt í 
starf semi vettvangsins sem fulltrúi 
þjóð kirkjunnar ásamt Bjarna Randver 
Sig urðar syni, guðfræðingi og stunda-
kennara HÍ, og sr. Steinunni Arnþrúði 
Björnsdóttur, verkefnastjóra á Biskups-
stofu.

Fræðslustarf og forvarnarstarfsemi
Samstarf við MóðurmálFélag foreldra 
tvítyngdra barna.

Fyrirlestrar og fræðslustundir, sam-
tals 11 sinnum.

Fræðslan var haldin m.a. hjá HÍ (fimm 
sinnum), FÁ, fermingarfræðslu Nes-
kirkju, móttöka guðfræðinema Wart-
burg Seminary, fræðslukvöld Wartburg 
Seminary (Skype) og ráðstefnu Akranes-
bæjar „Brjótum múrinn”.

Greinargerðir í blöð og vefblöð (fyrir 
utan Trú.is) samtals 16 skipti.

Pistlar og prédikanir í Trú.is, samtals 
16 skipti. 

Viðtöl við blöð, sjónvarpsstöðvar, út-
varps stöðvar o.fl. samtals sjö skipti.

Lokaorð 
Umræða sem varðar þjóðkirkju hefur 
verið mikil undanfarin ár í íslenska þjóð-
félaginu. Oft heyrist það: Hvað er þjóð-
kirkjan eða hvað er hlutverk hennar? 
Margir hafa álit á svarinu við þessari 
spurningu en flestir munu samþykkja 
það að þjóðkirkjan þjónar öllum í 
þjóðfélaginu. 

Þjónusta prests innflytjenda byggist 
einmitt á þessum anda og sú þjónusta 
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hefur áunnið mikið fyrir innflytjendur 
á Íslandi. Árangurinn er tileinkaður 
ákvörðun og frumkvæði kirkjunnar. 
Þjóð kirkjan var fyrsta stofnunin á 
ríkis stigi sem ákvað að leggja sitt að 
mörkum í málefnum innflytjenda með 
velferð þeirra að sjónarmiði en ekki 
eftirlitsjónarmið. 

Innflytjendur eru svo mismunandi 
hvað varðar trúarlegan bakgrunn og 
því innifelur þjónusta við innflytjendur 
sér eðlilega viðhorf til fjölmenningar 
og trúarlegrar fjölhyggju. Starfshættir 
prests innflytjenda byggist því á 
„ólínulegri boðun fagnaðarerindis” 
fremur en hefðbundnu trúboði. „Ólínu-
leg boðun fagnaðarerindsins” er í stuttu 
máli sagt að sýna innflytjendum af 
ólíkum trúarlegum upprunum fram á 
að kirkjan hugsar til þeirra og kirkjan 
stendur með þeim hvenær sem er þá 
vantar lífsstuðning. 

Samt er „ólínuleg boðun” þjón usta 
prests oft borgaraleg velferðar þjón-
usta, þar sem prestur þarf að skjótast 
inn í krossgötur manneskju eins og 
þegar dauða ber að garði, veikindi og 

hjónaskilnaði en líka gleðilegar eins 
þegar fólk gengur í hjónaband eða 
eignast barn. Þessar krossgötur eru ekki 
aðskildar frá hinum hlutum lífs fólks sem 
innflytjenda. Og prestur innflytjenda 
á að fylgjast með lífi innflytjenda sem 
heild. 

Prestur innflytjenda hefur tvöföldu 
hlutverki að gegna. Hann þjónar þjónar 
innflytjendum á vegum kirkjunnar en 
færir jafnframt raddir innflytjenda til 
samfélagsins og reynir þannig hann 
að skapa gagnkvæm samskipti í þjóð-
félaginu. Raunar hefur þjóðkirkjan 
verið stöðugt í samfélagslegri mynd 
um innflytjendamál á Íslandi á þennan 
hátt síðustu tæp tuttugu ár og íslenska 
þjóðfélagið mun viðurkenna það.

Það er mér mikill heiður að geta 
þjónað sem prestur innflytjenda, sem 
ég tel sjálfur vera besta embætti fyrir 
mig til að nýta menntun, starfsþjálfun 
og lífsreynslu fyrir náunga mína og 
einnig náunga allra í samfélaginu.

Drottinn blessi starfið og varðveiti 
aðila þess. 

Boð í 
biskupsgarði, 
23. maí 2012. 
Viðstaddir 
auk fulltrúa 
samráðsvettvangs 
og biskupa voru 
forseti Íslands 
og frú, innan
ríkisráðherra og 
ráðuneytisstjóri.



146

„Menn færðu börn til Jesú … 
Og Jesús tók þau sér í faðm, lagði 

hendur yfir þau og blessaði þau” (Mark 
10.1316)
Að skíra barn í nafni föður, sonar 
og heilags anda er eitt af undrum 
þjónustunnar. Að horfa í augu barnsins, 
foreldranna og allra ástvina er einstök 
stund sem gefur kraft til annarra 
starfa á akri Drottins. Að standa augliti 
til auglitis á slíkum stundum er eins 
og að mæta sjálfum kærleiksríkum 
Guði. Þá lýsir ásjóna Drottins svo bjart 
og skýrt. Blessun hans og kærleikur 
verður á einhvern óútskýranlegan hátt 
áþreifanleg.

Árið 2011 einkenndist af samstarfsanda 
og vináttu í þjónustunni. Það leystist 
úr læðingi kraftur sem kom til leiðar 
breytingum á miðstöð safnaðarins í 
Ósló. Nýtt húsnæði var keypt í upphafi 
árs 2012 sem var ávöxtur vinnu sl. 
tveggja ára í húsanefnd. Að þessu tilefni 
vísiteraði Jón Aðalsteinn Baldvinsson 
vígslu biskup á Hólum söfnuðinn og 
bless aði nýju húsakynnin sem nefnt 
hefur verið Ólafíustofa. Miklar væntingar 
standa til þess að Íslenska kirkjustarfið í 
Noregi megi eflast við þessa flutninga. 
Það má segja að unglingurinn sé fluttur 
að heiman og fullorðinsárin tekin við. 
Það er löngu orðið ljóst að Íslenski 
söfnuðurinn í Noregi er myndugur 
söfnuður sem er búinn að sanna sig og 
festa rætur sínar hér til þjónustu í Jesú 
nafni við þau sem vilja þiggja og láta 
leiðast af andanum, hvort heldur er á 
mikilvægum tímamótum lífsgöngunnar 
eða með þátttöku í íslensku helgihaldi 

um landið. Til þess verkefnis fær söfn-
uð urinn fjármagn frá norska ríkinu og 
sveitar félögum í formi sóknargjalda 
sem skulu fara í það að boða trúna á 
Jesú Krist, upprisinn frelsara manna.

Það er ánægjulegt að mikil eftirspurn 
er eftir þjónustu safnaðarins og er svo 
komið að prestur hefur því miður ekki 
getað sinnt öllum beiðnum sem inn á 
borð koma.

Guðsþjónustur og helgihald
Messað var á einum 12 stöðum árið 
2011. Þeir staðir sem messað var á 
eru: Ósló, Drammen, Kristiansand, 
Stavanger, Bergen, Þrándheimur, 
Tromsö, Sandefjord, Geilo, Ålesund, 
Molde og Reykjavík. Þeir aðrir staðir 
sem hafa fasta tengiliði og farið verður 
til ef óskað er eftir eru: Fredrikstad, 
Skien, Kristiansund og Karmöy. 
Haldnar voru 54 kirkjuguðsþjónustur, 
bæna- og/eða helgistundir og 36 
sunnudagaskólar. 2743 sóttu helgihald 
safnaðarins á árinu og er þá ekki talin 
mæting í sunnudagaskólann um landið. 

Við skipulag á guðsþjónustunum 
eru tengiliðirnir ómissandi sem fyrr. 
Þeir aðstoða m.a. við að bóka kirkju, 
auglýsa, sækja prest á flugvöll (ef þarf), 
sjá um að hringja út og minna á og 
auglýsa messuna og að sjá um að halda 
utan um messukaffið á eftir ásamt 
Íslendingafélögunum. Þessi aðstoð 
tengi liðanna er ómetanleg og er starfið 
um landið mögulegt vegna þeirra. 
Tengil iðirnir eru oftar en ekki formenn 
Íslendinga félaganna eða starfa náið 
með þeim. 

Arna Grétarsdóttir

Prestur Íslendinga í Noregi
Sr. Arna Grétarsdóttir
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Safnaðarstjórn fór með presti í 
messuferðir sem hin fyrri ár og hélt þar 
vinnufundi og tók þátt í messuhaldinu. 
Í mars var farið til Molde þar sem tekið 
var rausnarlega á móti hópnum af 
hótel stjórnanum á Rica, Ragnari Páls-
syni og tengiliðnum Theodóru Bald-
vins dóttur bæjarfulltrúa í Molde. Í 
október var fundað í Kaupmannahöfn 
með íslenskum sóknarnefndum ÍKE 
ásamt prófastinum okkar sr. Birgi 
Ásgeirssyni. Samstarf sóknarnefnda 
er mikilvægt fyrir söfnuðina erlendis 
og tengir okkur einnig þjóðkirkjunni 
á Íslandi. Í safnaðarstjórn situr einn 
fulltrúi frá Tromsø, einn frá Bergen 
og einn frá Stavanger. Þessi þátttaka 
landsbyggðarinnar undirstrikar það að 
söfnuðurinn þjónar um allan Noreg.

Ískórinn syngur við guðsþjónustur 
í Ósló og víða ef eftir því er leitað. 
Ískórinn starfar fyrir söfnuðinn eins 
og kirkjukór og heldur uppi helgihaldi 
safnaðarins í Ósló með sálmasöng og 
messusvörum. Hér er Ketil Grøtting 
stjórnanda kórsins og organistanum 

Peggy Jenset Lous sérstaklega þakkað 
fyrir sína góðu þjónustu. 

Íslendingakórar hafa verið stofnaðir í 
Bergen og í Þrándheimi. Í undirbúningi 
er að endurvekja kór í Stavanger. Það 
hefur verið ómetanlegt fyrir helgihald 
safnaðarins að geta leitað til íslensks 
tónlistarfólks sem tilbúið er að færa 
landanum fagnaðarboðskapinn í tónum 
víða um land.

Alþjóðlegur bænadagur kvenna er 
fyrsta föstudag í mars ár hvert. Hefð er 
komin á með að Íslenski söfnuðurinn 
tekur þátt ásamt fleiri kristnum söfn-
uðum í Nordbergkirkju. Það er mikil-
vægt fyrir lítinn söfnuð að finna sig í 
hópi trúsystkina víða að úr heiminum.

Aðventuhátíðin í Ósló heppnaðist 
vel. Hátíðarræðu flutti Guðrún Ebba 
Ólafsdóttir og eru henni færðar þakkir 
fyrir kjark og styrk sem hún hefur 
sýnt. Hún hitti einnig nokkrar konur á 
námskeiði safnaðarins sem hún hjálpaði 
með uppörvandi orðum og aðstoð. 
Tónlistarfólkið koma að hluta frá Íslandi. 
Björg Þórhallsdóttir og Hilmar Örn 

Börnin eru alltaf 
sérstaklega 
boðin velkomin í 
messurnar.
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Agnarsson voru gestir ásamt Hjörleifi 
Valssyni sem strýkur strengi fiðlunnar að 
einstakri snilld við ýmis önnur tæki færi. 
Ískórinn undir styrkri stjórn Ketil Grötting 
söng einnig sem fyrr. Íris Arnarsdóttir las 
jólasöguna að þessu sinni.

Aðrar kirkjulegar athafnir  
og kærleiksþjónusta
Árið 2011 voru skírð þrettán börn, tvö 
í kirkjum en 11 í heimahúsum. Hjóna-
vígslur voru fimm og sjö kveðju athafnir. 
17 börn sóttu fermingarfræðslu safn að-
arins veturinn 2010-11. Í vetur eru skráð í 
fræðslu 57 fermingarbörn frá 16 stöðum 
á landinu.

Prestur sinnti sálgæslu og kær leiks-
þjónustu sem fyrr og fór í 25 hús- og 
sjúkravitjanir á árinu. 126 sálgæsluviðtöl 
voru veitt á skrifstofu/kirkjum eða 
hótel um og 112 símasálgæsluviðtal var 
veitt.

Ólafíusjóður Íslenska safnaðarins 
í Noregi var stofnsettur 1. nóvember 
2009. Í stjóðsstjórn sitja ásamt presti, 

Kristján Daðason og Dr. Sigríður Dúna 
Kristmundsdóttir. Hægt er að sækja 
um í sjóðinn á þar til gerðu eyðublaði 
sem hægt er að nálgast á netinu: www.
kirkjan.no, hjá starfsmanni eða presti.

Ólafíusjóður úthlutaði samtals nok. 
141.000.- árið 2011. Annars vegar til 
Hjálparstarfs kirkjunnar á Íslandi sam-
kvæmt aðalfundarsamþykkt og hins 
vegar til einstaklinga og fjölskyldna 
sem búsett eru í Noregi samkvæmt 
skipulagsskrá.

Símatími prests er frá þriðjudegi til 
föstudags frá kl. 10-11 og mánudagar 
eru vikulegir frídagar. Viðtalstímar eftir 
samkomulagi. Alltaf er hægt að hringja 
á skrifstofuna sem mun auglýsa nýjan 
opnunar- og símatíma í nýju húsnæði 
og auknu stöðuhlutfalli starfsmanns.

Safnaðarstarfið
Sunnudagaskóli er nú starfræktur 
reglu lega á vegum safnaðarins í Ósló, 
Drammen, Bergen og Stav ang er, 
Sande fjord, Fredrikstad og Kristian-

Frá aðventu
hátíðinni í Osló
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sund. Söfnuðurinn vill endilega heyra 
frá fólki sem er tilbúið að koma af 
stað sunnudagaskóla um landið. Við 
barnastarfið starfa nú tólf leiðtogar. 
Umsjón með sunnudagaskólanum í 
Ósló hafa þær Hrefna Grétarsdóttir og 
María Gunnarsdóttir guðfræðinemi. Lilja 
Björk Þorsteinsdóttir og Lína Hilmars-
dóttir hafa umsjón með barna starfi í 
Stavanger og í Bergen hafa umsjón með 
sunnudagaskólanum Helga Sigríður 
Þórsdóttir og Ingi bjartur Jónsson sem 
einnig er lið tækur á orgelið þegar messað 
er. Svala Snorradóttir hefur umsjón með 
sunnu dagaskólanum í Drammen. María 
Gunnarsdóttir guðfræðinemi hefur 
verið með sunnudagaskóla í Fredrik-
stad. Í Kristiansund er Salóme Huld 
nýbyrjuð með sunnudagaskóla. Bogi 
Benediktsson og Sigurður Jón Sveinsson 
sem hafa verið á Biblíu skóla í Ósló hafa 
verið liðtækir í sunnu daga skólann, 
unglingastarfið og annað barnastarf. 
Fengur er fyrir söfnuðinn og alla kristni 
að hafa gott og áhugasamt fólk á 
akrinum.

Prestur hóf átak veturinn 2010 í því 
að koma inn á íslensku heimilin sunnu-
daga skólanum á DVD sem og geisla-
disknum „Ég get sungið af gleði” með 
sunnu daga skóla söngvunum. Með 
þessu er reynt að mæta börn un um í 
dreifð inni og styrkja heimilis guðrækni. 
Þetta hefur mælst vel fyrir og enn er 
disk unum dreift.

Hið árlega Leiðtoganámskeið á veg-
um fræðslu sviðs Biskupsstofu var haldið 
í Gauta borg. Þar komu saman að venju 
leiðtogar í starfinu af Norður löndunum.

Æskulýðshópur safnaðarins er að 
festa rætur sínar þó erfitt sé að halda 
sambandi við unglingana sem búa 
dreift um Noregsbyggðir. Félagar í 
æsku lýðsfélaginu geta verið þau sem 
eru fermd og hafa áhuga á því að 
skemmta sér á heilbrigðan hátt í góðum 
félagsskap hvers annars og vilja halda 
við fermingarheitinu. Ár hvert er farið 
til Íslands á Landsmót æskulýðsfélaga 
og í október 2011 fór hópur skemmti-
legra unglinga til Selfoss. Æskulýðs-
hópur safnaðarins er hluti af Æsku lýðs-

Fermingarbörn á 
Norðurlöndum. 
Ljósm. Bogi 
Benediktsson
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sam bandi þjóðkirkjunnar – ÆSKÞ. Þessi 
tilboð safnaðarins er ein af stoðum 
safnaðarstarfsins og liður í því að 
halda tengslum við fermd ungmenni. 
Æskulýðshópar eru að myndast í Ósló, 
Stavanger og Bergen.

Fermingarbörnin eru búsett víða um 
Noreg og eins og undanfarin ár hittast 
fermingarbörn íslensku safn að anna í 
Noregi, Svíþjóð og Dan mörku í sept em-
ber og í maí á ferm ing ar fræðslu nám-
skeiði. Fermingarbörnin hafa verið mjög 
dugleg við að aðstoða þegar messað er 
á þeirra heima svæðum. Prestur nær að 
hitta hluta ferm ingarbarnanna í ferðum 
sínum um landið.

Hjóna- og sjálfstyrkingarnámskeið 
fyrir konur voru haldin og unnin í sam-
starfi prests og sálfræðingsins Eyglóar 
Sig munds dóttur. Þessi námskeið eru 
haldin fyrir hópa eftir beiðni frá safn að-
ar meðlimum víða um landið.

Samvinna og upplýsingamál
Fréttabréfið kemur út ár hvert í lok 
janúar og september. Ætlunin er að 
halda þeirri útgáfu áfram. Hrafnhildur 
Brynjarsdóttir grafískur hönnuður 
hefur sett upp fréttabréfið og verið 
presti innan handar með yfirlestur 
ásamt Ingu Erlingsdóttur starfsmanni. 
Facebook síða safnaðarins „Íslenski 
söfnuðurinn í Noregi” ásamt facebook 
síðum fyrir sunnudagaskólann í Bergen, 
Stavanger og Kristiansund eru virkar. 
Þar er starfið auglýst og skilaboðum 
komið til sóknarbarna. Eins hafa messu-
auglýsingar verið settar inn á facebook 
síðu „Íslendingar í Noregi” og svo auð-
vitað inn á heimasíðu safnaðarins www.
kirkjan.no. 

Unnið er að því að gera heimasíðu 
safn að arins aðgengilegri og notenda-
vænni. Um sístætt verkefni er að ræða á 
þeim vettvangi.

Lýðveldishátíðin er haldin í Ósló í 
sam starfi við Íslendingafélagið í Ósló. 
Hátíðar höldin hefjast með helgi haldi 
og hefur gefist vel að vera í og við 
Nordbergkirkju. Messukaffið er fram-
hald guðsþjónustunnar. Það er dýrmætt 
fyrir okkur að geta sest niður og mætt 
hvors annars andlitum, drukkið kaffi 
og spjallað saman. Íslendingum og 
Íslendingafélögum um landið er þakk að 
fyrir að halda utan um þetta ómetan-
lega kaffisamfélag.

Mikilvægt er fyrir söfnuðinn og 
prest að geta leitað til sendiherra og 
starfsfólks alls á sendiráðsskrifstofunni. 
Samstarf er hafið við íslenska presta 
sem eru í þjónustu norsku kirkjunnar. 
Sr. Þorvaldur Víðisson sem þjónar á 
eyju utan við Þrándheim messaði fyrir 
Íslendingana þar fyrir jólin. Þakkir eru 
færðar fyrir þá þjónustu. Söfnuðurinn 
væntir góðs af samstarfi við fleiri 
íslenska presta í framtíðinni og vonar að 
það megi auka og bæta þjónustuna.

Inga Erlingsdóttir starfsmaður á skrif-
stofunni í Osló hefur í nokkrum skrefum 
verið færð í fullt starf. Eru það viðbrögð 
við auknum fjölda sóknarbarna.

Óslóarbiskup og dómprófastur hafa 
boðað prest til samráðs- og presta-
fundar. Það hefur verið ánægjulegt 
að finna sig í hópi kollega í norsku 
kirkjunni. Það er von mín að allt samstarf 
við systurkirkju okkar, norsku kirkjuna 
haldi áfram að styrkjast.

Megi kærleiksríkur Guð láta ásjónu 
sína lýsa yfir söfnuð sinn um alla framtíð.
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Inngangur
Íslenska prestsembættið í Svíþjóð var 
lagt niður á vordögum 2010 vegna 
niðurskurðar hjá íslensku þjóðkirkjunni 
í kjölfar efnahagshrunsins. Í framhaldi 
af þessari ákvörðun leitaði söfnuðurinn 
til Sænsku kirkjunnar eftir aðstoð 
og fékkst tímabundinn styrkur til að 
kosta um hálft starfshlutfall prests. 
Þjóðkirkjan tók við þeim styrk og 
annaðist launaumsýslu svo lengi sem 
þeir fjármunir entust eða fram til 1. 
desember 2011. 

Starfsemi Íslensku kirkjunnar í 
Svíþjóð var blómleg og í vexti fram 
til ársins 2009. Árin á undan hafði 
íslenska kirkjustarfið vaxið jafnt og 
þétt með reglulegu guðsþjónustuhaldi 
og barnastarfi á fjórum stærstu þétt-
býlisstöðunum, Stokkhólmi, Upp sölum, 
Gautaborg og Lundi/Malmö. 

Undanfarin tvö ár höfum við hins 
vegar þurft að draga saman seglin í 
safnaðarstarfinu í réttu hlutfalli við að 
starfshlutfall prests hefur verið skert og 
fjármunir til rekstrar hafa minnkað. 

Frá ársbyrjun 2012 hefur prestur 
aðeins fjórðungs starfshlutfall við 
almenn safnaðarstörf og það er fjár-
magnað með rekstrarstyrkjum sem 
safnaðarstarfið nýtur ennþá frá Sænsku 
þjóðkirkjunni og nánar er greint frá 
síðar í þessari skýrslu.

Ennfremur hefur presturinn það 
verkefni fyrir Sjúkratryggingar Íslands 
að aðstoða Íslendinga sem koma til 
Sahlgrenska sjúkrahússins til rannsókna 
og í aðgerðir. 

Á íslenskt safnaðarstarf erlendis 
framtíð fyrir sér?
Það er ekki að ástæðulausu að margir 
spyrji hvort íslenskt safnaðarstarf 
erlendis eigi starfsgrundvöll og framtíð 
fyrir sér. Eftir að þau þrjú prestsembætti 
sem kostuð voru frá Íslandi voru lögð 
niður er starfsemin svipur hjá sjón 
miðað við það sem áður var og spurning 
hvort eitthvað sé hægt að gera til að 
blása lífi í glæðurnar eða hvort enn 
meiri samdráttur sé framundan í því 
safnaðarstarfi sem hér er til umfjöllunar. 

Fyrir gengishrunið á Íslandi var 
íslenska kirkjan erlendis hluti af starfi 
þjóðkirkjunnar í þeim mæli sem mögu-
legt þótti. Á nokkrum þeim stöðum 
þar sem flestir Íslendingar bjuggu, 
voru í námi eða komu til læknis-
aðgerða, og þar sem íslenskar sóknar-
nefndir kölluðu eftir helgihaldi hélt 
íslenska þjóðkirkjan uppi prests-
þjónustu. Sóknarnefndarformenn í 
söfnuðum erlendis voru kallaðir til 
skrafs og ráðagerða á Biskupsstofu 
annað hvert ár, mikil gróska og bjartsýni 
ríkti um framtíð kirkjustarfsins. En 
þegar að kreppti fjárhagslega voru 
prestsembættin erlendis þau fyrstu 
sem urðu fyrir niðurskurðarhnífnum 
þrátt fyrir það að á sama tíma fjölgaði 
Íslendingum erlendis vegna hrunsins. 
Niðurskurðurinn var skiljanlegur í ljósi 
alvöru tímanna og ekki hjálpaði það 
starfinu erlendis að á sama tíma varð 
allt dýrara vegna veikingar íslensku 
krónunnar. En allt fór þetta afar snögg-
lega fram án mikillar umræðu um 
nauðsyn eða mikilvægi starfsins. Ekki 
var hægt að fá fram umræðu um 

Ágúst Einarsson

Prestur Íslendinga í Svíþjóð
Sr. Ágúst Einarsson
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hvernig, hvort og hvenær byggja ætti 
upp að nýju þegar og ef betur áraði fyrir 
íslenskri þjóðkirkju.  

Nú þegar fjögur ár eru liðin frá 
hinu alvarlega efnahagslega áfalli og 
farið er að horfa til framtíðar er ekki úr 
vegi að spyrja hvort vilji sé til að hefja 
uppbyggingu að nýju.

Nú var það ekkert einsdæmi að 
íslenska þjóðkirkjan leitist við að halda 
uppi kirkjustarfi meðal samlanda á 
erlendri grund. Þjóðkirkjur Norðurlanda 
halda sem kunnugt er uppi öflugu starfi 
víða um heim. Þannig er sænska kirkjan 
með kirkjustarf á móðurmálinu meðal 
samlanda á 42 stöðum í heiminum. 
Þó að aðskilnaður ríkis og kirkju sé vel 
skilgreindur í Svíþjóð hefur sænska 
kirkjan ekki horfið frá þjóðkirkju-
hugsjóninni. Það felur meðal annars 
í sér þá skyldu að vera eftir megni til 
staðar með áherslu á guðsþjónustuhald 
og sálgæslu fyrir þann hluta þjóðarinnar 
sem býr fjarri heimalandinu í lengri eða 
skemmri tíma. Skylda þjóðkirkju við 
þjóð ná út fyrir landamæri.

Fjöldi sóknarmanna íslensku 
þjóðkirkjunnar í Svíþjóð 
Samkvæmt þjóðskrá og upplýsingum 
inni á þjónustuvef þjóðkirkjunnar er 
fjöldi sóknarmanna í Svíþjóð 5.888 
einstaklingar, þar af eru fjölskyldurnar 
4.018, fæddir erlendis 1.812 og fjöldi 
barna á fermingarári 80 árið 2.012. 
Í Svíþjóð býr þessi myndarlegi hluti 
íslenskrar þjóðar og hér eru aðeins 
taldir þeir sem tilheyra þjóðkirkjunni, 
því fjöldi Íslenskra ríkisborgara í Svíþjóð 
er nálægt 7.200 talsins.

Þeir fjármunir sem tryggja prests-
þjónustu og laun presta byggja á 
afrakstri eignasamnings kirkju og 
þjóðar frá gamalli tíð. Það rennir stoðum 

undir þá skoðun að allir Íslendingar eigi 
rétt á prestsþjónustu hvort sem þeir 
eru innan eða utan þjóðkirkju. Spyrja 
má hvort þeir Íslendingar sem flytjast 
til útlanda um lengri eða skemmri tíma 
eigi ekki rétt til prestsþjónustu af hendi 
þjóðkirkju Íslands á sama grundvelli? 
Einnig þeir 5.888 þjóðkirkjumeðlimir 
sem búsettir eru í Svíþjóð? 

Félags- og sóknargjöldin standa 
undir rekstri safnaðana. Það þarf að 
leita leiða til að íslensku söfnuðirnir 
erlendis geti fengið Íslendinga á sínum 
starfssvæðum til að borga sóknargjöld 
sem geti hjálpað til við rekstur 
safnaðanna.

Einnig þarf að skoða hvort sá hluti 
Íslendinga sem búsettir eru erlendis 
og greiða tekju- og eignaskatt heima á 
Íslandi hafi ekki í raun greitt sóknargjöld 
til íslensku þjóðkirkjunnar. Þar kunna 
að vera fjármunir faldir, sem hvorki 
skila sér til þjóðkirkjunnar né íslenska 
kirkjustarfsins erlendis.

Sjúkrahúsþjónustan
Sjúkratryggingar Íslands gerðu 
samning við Sahlgrenska sjúkrahúsið í 
Gautaborg í ársbyrjun 2010 um líffæra-
ígræðslur fyrir Íslendinga. Í kjölfar þess 
hafa ár hvert verið um að ræða 40-50 
heimsóknir sjúklinga til Sahlgrenska 
sjúkrahússins til rannsókna og aðgerða. 
Samtals eru einstaklingarnir nálægt 
100, sem ár hvert koma hingað, ef 
fjölskyldumeðlimir sem fylgja eru taldir 
með. Dvalartíminn er frá fjórum dögum 
upp í nokkra mánuði.

Í áratugi var íslenska þjóðkirkjan í 
samstarfi við Sjúkratryggingar Íslands 
um þjónustu presta við þá Íslendinga 
sem sendir voru til aðgerða erlendis. 
Því góða samstarfi lauk afar snögglega 
er prestsembættin erlendis voru 
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lögð niður þegar að kreppti í fjárhag 
þjóðkirkjunnar.

Þegar ljóst var að prestsembættið 
í Gautaborg yrði lagt niður í þann 
mund sem þörf var á þjónustu við 
íslenska sjúklinga senda frá Íslandi til 
Gautaborgar beindi biskup Íslands hr. 
Karl Sigurbjörnsson því til undirritaðs 
að athuga þann möguleika að gera 
verktakasamning við Sjúkratryggingar 
Íslands. 

Auðsótt var að gera verktaka-
samn ing inn við Sjúkra trygg ingar Ís-
lands, sem meta stuðninginn við 
skjól stæðingana sem hingað koma 
mikils. Verktakasamningurinn fyllir um 
þriðjung af starfshlutfalli prests. Sjúkra-
tryggingar Íslands hafa einnig gert 
samninga við tvo hjúkrunarfræðinga í 
Lundi og Stokkhólmi sem inna af hendi 
að ýmsu leyti sambærilega þjónustu. 

Íslenska heilbrigðiskerfið þarf að hafa 
framlengingu á erlendri grund vegna 
flókinna og dýrra aðgerða og þróunin 
er í þá átt að fleiri samningar eru gerðir 
við hátæknisjúkrahús í Svíþjóð.

Ljóst er að ef íslenskur prestur hefði 
ekki verið að leita sér að verkefnum í 
Gauta borg þegar ofangreindir samn-
ingar voru gerðir þá hefði verið gerður 
samningur um þessa stuðn ings-
þjónustu við einhvern annan aðila. Það 
má velta því fyrir sér hvort íslenska 
Þjóðkirkjan hafi ekki skyldum að gegna 
og eigi að axla ákveðna ábyrgð innan 
þessarar lífsnauðsynlegu framlengingar 
íslensks heilbrigðiskerfis, þannig að 
samstarfið um þjónustuna verði tryggt 
til frambúðar. Hingað koma samlandar 
okkar sem þurfa félagslegan, sálrænan 
og trúarlegan stuðning á miklum 
átakatíma í lífi sínu og það er mikilvægt 
að þjóðkirkjan sé sýnileg í þeirri 
þjónustu.

Fjárhagur og rekstrarstyrkir
Þegar íslenska þjóðkirkjan setti á fót 
embætti prests fyrir Íslendinga í Svíþjóð 
varð að samkomulagi að Sænska kirkjan 
legði til rekstrarstyrk á móti sem nú 
nemur (eftir 15% skerðingu árið 2011) 
um 850 íslenskum sóknargjöldum. 
Enn fremur njótum við styrks frá SST 
(stofnun sem leggur trúfélögum, öðrum 
en sænsku kirkjunni, til styrki) sem 
jafngildir 250 íslenskum sóknargjöldum. 
Þriðji sænski styrkurinn eru samskot 
Sænsku kirkjunnar til erlendu systur-
safnaðanna í Svíþjóð sem gefa um 
25 sóknargjöld. Loks fáum við 100 
sóknargjöld frá þjóðkirkjunni á Íslandi 
til rekstrar safnaðarins.

Í stuttu máli má segja að þrátt 
fyrir niður lagningu prestsembættis 
í ársbyrjun 2010 höfum við í stórum 
dráttum haldið álíka fjármunum og 
áður til rekstrarins. Það er þó ljóst að 
ef presturinn hefði til dæmis flutt sig 
úr landi þegar embættið var lagt niður 
hefði íslenska safnaðarstarfið misst 
þessa sænsku rekstrarstyrki.

Með því að sýna styrktaraðilum að 
hér sé ennþá sóknarnefnd og prestur 
að berjast fyrir að halda uppi kirkjustarfi 
meðal Íslendinga höfum við haldið í 
ofangreinda styrki, þó við vitum ekki 
hversu lengi það verður. Það styrkir 
málstaðinn að presturinn hefur einnig 
það verkefni að taka á móti miklum 
fjölda sjúklinga frá Íslandi. Sænska 
kirkjan þjónustar sænska sjómenn, 
námsfólk, ellilífeyrisþega og fleiri hópa 
víða erlendis og þegar við segjum 
frá íslensku sjúklingunum sem koma 
til okkar skilja þeir vel nauðsyn og 
mikilvægi þjónustunnar.

Ofangreindir fjármunir sem jafngilda 
um 1225 íslenskum sóknargjöldum voru 
áður notaðir að fullu til að reka að okkar 
mati umfangsmikið safnaðarstarf. Nú 
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höfum við orðið að skera niður í rekstri og 
allri starfsemi. En við höfum getað haldið 
uppi lágmarks rekstri í safnaðarstarfinu 
með því að tvískipta rekstrar fjár-
mununum. Helmingi rekstrar styrkja er 
nú varið til að kosta 25% starfshlutfall 
prests og hinum helmingnum til 
almenns rekstrar safnaðarstarfsins.

Safnaðarstarfið, guðsþjónustur, 
kirkjuskólar og fermingarfræðsla
Við höfum þurft að horfast í augu 
við nýjar forsendur í safnaðarstarfinu 
og reyna að sníða stakk eftir vexti. 
Í höfuðdráttum hefur kirkjustarfið 
þó haldist í óbreyttri mynd á 
Gautaborgarsvæðinu, enda eru þar 
hægust heimatökin þar sem presturinn 
býr þar og áhugasöm sóknarnefnd 
vinnur ötullega við að bera uppi 
safnaðarstarfið.
Guðsþjónustur í Gautaborg voru að 
jafnaði einu sinni í mánuði í Västra 
Frölunda kirkju yfir vetrarmánuðina. 
Kirkjusókn var ágæt eða um 55 
manns við hverja guðsþjónustu og 
mun fleiri við hátíðarguðsþjónustur. 
Íslenski kórinn í Gautaborg syngur við 
guðsþjónustur undir stjórn Kristins 
Jóhannessonar og Tuula Jóhannesson 
leikur á orgel. Barnafræðsla er í 
tengslum við guðsþjónusturnar, börnin 
taka þátt í hluta guðsþjónustunnar en 
njóta síðan sérstakrar dagskrár. Með 
þessu fær öll fjölskyldan tækifæri til 
þess að njóta samverunnar í kringum 
helgihaldið. Kirkjuskólinn í Gautaborg 
var að jafnaði tvisvar í mánuði yfir 
vetrartímann.

Í Stokkhólmi höfum við ekki getað 
haldið uppi reglulegu helgihaldi á 
síðasta starfsári. Þar veldur minni starfs-
tími prests og sparnaður í ferðakostnaði. 
Þá hefur heldur ekki tekist að finna 

leiðtoga úr hópi heimafólks til að sjá um 
kirkjuskólastarf.

Í Uppsölum var kirkjuskóli annan 
hvern laugardag í Tunabergskirkjunni. 
Anna Stefanía Erlendsdóttir hafði 
umsjón með starfinu og við erum í 
góðu samstarfi við Íslendingafélagið í 
Uppsölum. Aðventuguðsþjónusta með 
heimsókn prests var haldin í desember 
og vorhátíðarguðsþjónusta í apríl.

Í Lundi var kirkjuskóli annan hvern 
laugardag í St. Hans kirkju yfir vetrar-
tímann. Jólasamveru kirkju skólans 
sóttu 145 manns og að jafnaði voru 
gestir kirkjuskólans margir. Umsjón 
með kirkjuskólanum höfðu þær Ásta 
Sól lilja Sigurbjörnsdóttir, Hanna Gísla-
dóttir og Ásdís Elva Pétursdóttir. Jóla-
guðsþjónusta var í St Hans kirkju í Lundi 
á Þorláksmessu og var afar vel sótt að 
venju. Íslenski kórinn í Lundi söng undir 
stjórn Karls Olgeirssonar sem jafnframt 
lék á orgel.

Fermingarfræðslan var með hefð-
bundnu sniði síðasta starfsvetur. Ferm-
ingar mót voru haldin á Åh stifts gård 
í september og maí. Þar sameinast 
íslensku söfnuðirnir í Svíþjóð, Noregi 
og Danmörku um tveggja sólarhringa 
fermingarmót og voru unglingarnir um 
90 talsins. Íslenski presturinn í Noregi, sr. 
Arna Grétarsdóttir, ásamt undirrituðum 
og mörgum fullorðnum leið togum 
sáu um dagskrá mótsins. Með ung-
ling unum frá Danmörku kom Lárus 
Guðmundsson sókn ar nefndar maður. 
Milli ferm ingar búða lesa unglingarnir 
íslenska kennslubók í fermingarfræðum 
og leysa reglu lega verk efni á tölvu-
tengdu formi. Fræðslu fundir eru haldnir 
í tengslum við guðs þjónustur. Þá sækja 
ung lingarnir einnig guðs þjón ustur 
minnst mán aðar lega í heima byggð sinni. 
Unglingar í ferm inga fræðslu fá íslenskt 
Nýja testamenti að gjöf í samvinnu við 
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Gídeonfélagið á Íslandi. Við í Svíþjóð 
höfðum stóran hóp íslenskra unglinga 
í fræðslu síðast liðin vetur, eða alls 24 
unglinga. Talsvert margir þeirra fermdust 
síðan heima á Íslandi, en átta fermdust á 
hvítasunnudag 2012 í V-Frölundakirkju. 
Myndin hér að ofan var tekin við það 
tilefni.

Barnastarfið er mikilvægur þáttur í 
safnaðarstarfinu og er mjög ánægjulegt 
að okkur skuli hafa tekist að halda 
því öflugu þrátt fyrir hina almennu 
skerðingu. Söfnuðurinn hefur í öllu 
þessu starfi notið hjálpar duglegra og 
áhugasamra leiðtoga og foreldra, sem 
er afar þakkarvert.

Ýmsir aðrir viðburðir hafa átt sér stað 
á vegum safnaðarstarfsins í Gautaborg, 
svo sem fræðslumorgnar, vorhátíð, hátíð 
í tilefni 17. júní og jólatrésskemmtun.

Samstarf íslenska kirkjustarfsins á 
Norðurlöndum
Leiðtoganámskeið hefur árlega verið 
haldið fyrir umsjónarfólk barnastarfsins 

í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Í 
september 2011 var námskeiðið haldið í 
Gautaborg og þátttakendur voru um 25 
manns. Elín Jóhannsdóttir fræðslufulltrúi 
biskupsstofu annaðist fræðsluna. Það 
er dýrmætt fyrir leiðtogana að finna 
samhengi starfsins og fá fræðslu um það 
nýjasta sem er í boði.

Til Kaupmannahafnar hefur Íslenska 
kirkjan í Svíþjóð lánað prestinn 
sinn til að halda einstaka messu og 
fermingarfræðslutíma. En einnig 
hefur sr. Birgir Ásgeirsson prófastur 
og aðrir prestar komið frá Íslandi í 
sömu erindagjörðum. Samvinnan við 
safnaðarnefndina í Danmörku á þann 
aðdraganda að undanfarin ár hafa 
unglingar í fermingarfræðslu komið 
þaðan til Åh stiftsgård og tekið þátt í 
fermingarmótunum. Í Kaupmannahöfn 
er starfandi íslensk safnaðarnefnd og 
tveir íslenskir kórar skiptast á að syngja 
í guðsþjónustum og sjá um kirkjukaffi 
í Jónshúsi. Mikil áhugi er meðal 
Íslendinga í Kaupmannahöfn á að halda 
uppi reglulegu guðsþjónustuhaldi þar. 

Fermingarbörn 
í Svíþjóð ásamt 
presti
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Samráðsfundur íslenska kirkju-
starfsins erlendis var haldinn í Kaup-
manna höfn í október 2011. Fulltrúar úr 
sóknarnefndum safnaðanna í Nor egi, 
Svíþjóð og Danmörku hittust. Kynning 
fór fram á starfsemi safnaðanna og 
framtíðarhorfur ræddar. Sr. Birgir 
Ásgeirsson prófastur Reykja víkur-
prófasts dæmis vestra tók þátt í 
fundinum. Samráðsfundurinn sendi 
frá sér ályktun þar sem harmaður var 
sá niðurskurður sem Íslenska kirkjan 
erlendis hefði orðið fyrir um leið og vakin 
var athygli á að Íslendingum fjölgar á 
starfssvæðum okkur og þjónustuþörfin 
eykst fremur en minnkar. Ályktunin var 
send til Kirkjuþingsfulltrúa á Íslandi og 
til allra alþingismanna. Í framhaldi af 
samráðsfundinum í Kaupmannahöfn 
skrifaði prófasturinn Birgir Ásgeirsson 
bréf til Kirkjuráðs þar sem hann fór 
fram á að Kirkjuráð yki á ný þjónustu 
við allan þann fjölda Íslendinga sem 
búa í Danmörku og Svíþjóð. Beiðni hans 
fylgdi ítarleg greinargerð um mikilvægi 
þessa kirkjulega starfs.

Það verður að segjast eins og er 
að engin áþreifanleg viðbrögð, sem 
breyta stöðunni, hafa orðið við ályktun 
samráðsfundarins og bréfi sr. Birgis 
Ásgeirssonar. Við vonum hins vegar að 

þessi ályktun og bréfaskriftir hafi vakið 
athygli á stöðu mála og hjálpi til að 
auka skilning á mikilvægi kirkjustarfsins 
erlendis. 

Lokaorð
Í lokaorðum þessarar ársskýrslu er 
ekki annað hægt en að auglýsa að 
nýju eftir framtíðaráformum Íslensku 
þjóðkirkjunnar varðandi kirkjustarf 
og þjónustu við þann hluta íslensku 
þjóðarinnar og meðlima þjóðkirkjunnar 
er búa í Svíþjóð. Jafnframt að kalla 
eftir ábyrgð og skyldum gagnvart 
þjónustu við þá einstaklinga sem koma 
til Svíþjóðar á vegum Sjúkratrygginga 
Íslands.

Presturinn þarf að búa við 
starfsöryggi þar sem heilt starfshlutfall 
er tryggt til einhverja ára og þar sem 
lífeyrisréttindi eru viðunandi tryggð.

Íslenska sóknarnefndin í Svíþjóð þarf 
að nýju að finna sig sem hluta af því 
stóra samhengi sem íslenska þjóðkirkjan 
er. Það kallar á reglulega samráðsfundi 
með prófasti og biskupsstofu eins og 
áður og að Íslenska kirkjan erlendis fái 
skýrt hlutverk þar sem í starfsreglum 
er fjallað um stefnu og starfsáherslur 
íslensku þjóðkirkjunnar.
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Hér að neðan eru starfsemistölur 
sálgæslu presta og djákna á LSH. 

Árið 20111)

Eftirfylgd 891

Fjölskyldufundir 94

Guðsþj, helgihald, kyrrðarst. 305

Handleiðsla starfsmanna 124

Helgistund við dánarbeð2) 158

Hópastarf  308

Sálgæslusamtöl einstaklings 1.642

Sálgæslusamtöl m. fjölskyldu 1.183

Sálgæslusímtöl  728

Stuðningur við starfsmenn 298

Útköll3) 573
Heild: 6 .304

1)Rafræn skráning var tekin upp seinni 
hluta árs 2012 og eru því aðeins birtar 
tölur fyrir 2011.
2) Einungis helgistundir á dagvinnutíma, 
aðrar koma fram með útköllum.
3) Útköll, utan dagvinnutíma, vegna 
stuðnings við aðstandendur, sjúklinga, 
starfsmenn eða vegna helgistundar við 
dánarbeð.

Sálgæsla presta og djákna á LSH
Sr. Sigfinnur Þorleifsson

Sigfinnur 
Þorleifsson

Inngangur
Mikil breyting varð á starfsemi deild-
ar innar um áramótin þegar Valgerður 
Valgarðsdóttir lét af störfum, eftir 17 
ára starf sem djákni á Sjúkrahúsinu. 
Hún var frumkvöðull og byggði upp 
starf trúarlegrar þjónustu sem nú er 
orðinn eðlilegur og sjálfsagður þáttur 
í þjónustu Sjúkrahússins á Akureyri. 
Færum við henni kærar þakkir fyrir 
óeigingjarnt starf og biðjum henni 
Guðs blessunar um alla framtíð.

Vegna niðurskurðarkrafna er þjón us-
tunni nú einungis sinnt af presti í 75% 
starfi. Reynt er að láta niðurskurð ekki 
bitna meira á þjónustunni en allra nauð-
synlegast er.

Starfsemin
Starfið felst í sálgæsluviðtölum, sam-
fylgd, fræðslu og helgihaldi. Þjónustan 
stendur öllum til boða, jafnt sjúklingum, 
aðstandendum og starfs mönnum.

Sálgæsla og helgihald eru aðal 
þættir trúarlegrar þjónustu. 

Leitað er leiða til að laga helgihaldið 
sem best að þörfum deilda og ein stak-
linga. Stór hluti þess fer fram í dag-
stofum og sjúkrastofum, en um 200 
helgi stundir voru á árinu 2011.

Kapellan, sem vígð var í desember 
2007, nýtist öllum þeim sem finna vilja 
skjól í erli dagsins, athvarf til bænar 
og íhugunar. Kapellan er alltaf opin 
öllum sem þangað vilja leita. Vikulegar 
fyrirbænastundir í kapellu eru öllum 
opnar. 

Trúarleg þjónusta á Sjúkrahúsinu á Akureyri
Sr. Guðrún Eggertsdóttir

Guðrún 
Eggertsdóttir
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Samstarf.
Hið góða samstarf við starfsfólk á 
deildum og öllum einingum Sjúkra-
hússins er trúarlegri þjónustu mjög 
mikil vægt og stuðlar að skilvirkri 
þjónustu við sjúklinga og aðstandendur.

Prestur tekur þátt í sameiginlegu 
bak vaktarkerfi presta í prófastsdæminu. 
Því er ætlað að tryggja að alltaf sé hægt 
að ná í prest í neyðartilvikum utan hefð-
bundins vinnutíma. 

Samstarf við presta og starfsfólk 
kirknanna hér á Akureyri, sem og í 
prófastsdæminu öllu er gott og gefandi.

Fræðsla
Sjúkrahúsprestur og djákni hafa komið 
að fræðslu til starfsmanna sem og 
ýmissa hópa utan Sjúkrahússins m.a. 
með kynningu á trúarlegri þjónustu og 
starfi sjúkrahúsprests/djákna, fræðslu 
um áfallahjálp, sálgæslu, sorg, áföll, 
bæn og íhugun. 

Í þrjú ár hefur verið boðið upp á 
vikulegar bæna- og íhugunarsamverur í 
kapellu. Alla miðvikudaga kl. 17.00-18.00 
er boðið upp á slíka samveru ásamt 
fræðslu um hina kristnu íhugunaraðferð 
Centering Prayer. 

Valgerður 
Valgarðsdóttir 
og Guðrún 
Eggertsdóttir
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Starf sérþjónustuprests að Sól heimum 
hefur sannað gildi sitt í samfélaginu og 
er vart hægt að hugsa sér samfélagið 
án slíkrar þjónustu og þess kristilega 
starfs sem fram fer hér í Sólheimakirkju, 
enda hafði það verið óskadraumur 
til margra ára að koma slíku starfi á 
laggirnar. Starfslaun eru alfarið greidd 
af Sólheimum svo og starfsaðstaða, 
en með sanni má segja að starfssvið 
sérþjónustuprests hér sé fjölbreytt 
þar sem öll menntun og fyrri störf, 
rafeindavirkjun í mínu tilfelli, nýtist hér 
eins og í hverri annarri stór- fjölskyldu. 

Framkvæmdir við Sólheimakirkju
Ráðist var í endurnýjun á torf hleðslunni 
við kirkjuna, en gamla hleðslan hafði 
hrunið að hluta til svo ekki var annað 
fært en að endurnýja alla hleðsluna um-
hverfis kirkjuna. Einnig voru settir upp 
torfveggir sinn hvoru megin við heim-
reiðina að kirkjunni og settir upp hlið-
stólpar úr trjádrumbum. Gefur þetta 
heimreiðinni mikinn svip. Útbúin voru 
bílastæði og lögð er áhersla á að sem 
flestir gangi að kirkju. Svipmiklir lágir 
ljósastaurar, svokallaðir munkar, voru 

einnig settir frá hliði að kirkju, alls tólf 
talsins, auk þess sá þrettándi sem er 
andspænis þeim í hliðinu. Var haft á orði, 
að þar með væru komnir postularnir tólf 
sem lýstu upp heimreiðina og ímynd 
Jesú sem lýsti þeim öllum.

Kirkjugarður við Sólheimakirkju 
hefur verið á deiliskipulagi síðan árið 
2001. 

Eftir að öll tilskilin leyfi voru til staðar 
var samþykkt á aðalsafnaðarfundi Mos-
fellssóknar þann 1. júlí 2010, að senda 
umsókn til Kirkjugarðaráðs, þar sem 
óskað var leyfis fyrir garðinum. Heimild 
til upptöku kirkjugarðsins var veitt frá 
Kirkjugarðaráði á síðasta ári og var hafist 
handa við gerð garðsins um sumarið og 
lokið að mestu á haustmánuðum 2011. 

Framkvæmdir við garðinn, kostnaður 
við gerð hans, svo og öll dagleg umsjón 
og umhirða er í höndum Sólheima. 
Er hann sérstakur í laginu eins og 
meðfylgjandi mynd sýnir. 

Gert er ráð fyrir reitum fyrir duftker 
og grafarstæðum fyrir kistur. Með 
þessum framkvæmdum er langþráðum 
áfanga náð. Í bígerð er að helluleggja 
heimreiðina og leggja í hana hitalögn 
eins og er í stéttinni næst kirkjunni. 

Sérþjónustuprestur að Sólheimum
Sr. Birgir Thomsen

Birgir Thomsen

Heimreiðin og 
kirkjugarðurinn 
við Sólheimakirkju
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Sólheimakirkju barst merkileg gjöf við 
Allra heilagra messu þann 6. nóv em ber 
s.l.

Mæðginin Björgvin Magnússon og 
Edda Björgvinsdóttir færðu Sól heima-
kirkju að gjöf afrit af Guð brandsbiblíu 
í vönduðu leðurbandi. Er það okkur 
mikill heiður að fá slíka biblíu í kirkjuna 
og kunnum við þeim okkar bestu þakkir 
fyrir þær blessunaróskir og hlýhug sem 
fylgdi gjöfinni.

Starfsemin í kirkjunni er með svip-
uð um hætti og undanfarin ár þannig 
að guðsþjónustur eru að jafnaði annan 
hvern sunnudag allt árið auk stórhátíða. 
Kirkju skóli Mosfellsprestakalls er 
haldinn í kirkjunni í samstarfi við sókn-
ar prest. Á kirkjudeginum sem haldinn 
var hátíðlegur sunnudaginn 3. júlí 2011, 

að viðstöddu fjölmenni, prédikaði 
Guðmundur Bjarnason fyrr verandi 
ráðherra og fulltrúi í stjórn Sólheima.

Athafnir voru 40 talsins í kirkjunni, 
þar með taldar guðsþjónustur, helgi-
stundir, kirkjuskólinn og ein skírn. Þátt-
takendur í þeim voru 1935 eða 48 að 
meðaltali. Til altaris gengu 263.

Auk þess voru tónleikar í kirkjunni 
alla laugardaga menningarveislunnar 
sem 1327 manns sóttu, tónleikar kóra 
og tón leikar tón listarnemenda hér á 
Sól heimum. Þess utan kemur margt 
fólk í kirkjuna sem sækir Sólheima 
heim og hefur sá þáttur farið vaxandi 
á undanförnum árum. Má því áætla 
að milli tíu og fimmtán þúsund manns 
komi í Sólheimakirkju á ári hverju.

Frá afhendingu 
Guðbrandsbiblíu, 
f.v. Björgvin 
Magnússon, Edda 
Björgvinsdóttir og 
sr. Birgir Thomsen
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Safnaðarstarf og helgihald hinnar 
íslensku þjóðkirkju á Suðurlandi, sem 
og um allt land er veigamikill þáttur í 
þeim traustu innviðum sem einkenna 
íslenskt samfélag og hefur stuðlað 
að því að hér hefur þróast mannlíf og 
menning. Við sem þjóðkirkjunni unnum 
og þjónum, vitum að hún gegnir 
mikilvægu hlutverki og teljum brýnt að 
hún hafi möguleika til að sinna því.

Enn á ný settu náttúruöflin mark 
sitt á Suðurland árið 2011. Eldgosið í 
Grímsvötnum í lok maí, lét að þessu 
sinni A-Skaftfellinga finna fyrir því hvað 
það getur kostað að búa undir virkum 
eldfjöllum og í námunda við þau. En 
Guði sé lof að það stóð aðeins í viku 
tíma. Nóg gerði það samt. 

Síðustu ár hafa verið kirkjunni 
erfið fjárhagslega, líkt og öðrum 
stofnunum þjóðfélagsins og fólkinu í 
landinu. Þjóðkirkjan hefur tekist á við 
gríðarlegan niðurskurð og meiri en 
öðrum stofnunum hefur verið ætlað.

Sú mikla skerðing sóknargjalda og 
framlaga sem þjóðkirkjan hefur þurft að 
mæta frá hruni er farin að hafa veruleg 
áhrif á þjónustu kirkjunnar um allt land. 
Það er mikið áhyggjuefni. Sóknargöldin 
hafa verið skert um 20% frá hruninu. 
Þetta bætist við fækkun gjald enda sem 
er orðin til finn an leg í sumum sóknum 
og bitnar á grunn þjón ustunni. Vegna 
hag ræð ingarkröfu ríkisins hefur kirkjan 

auk þess þurft að sæta um tals verðri 
skerðingu á lögbundnum og samn-
ings bundnum framlögum. Það sem 
hefur átt sér stað síðustu þrjú árin er að 
erfið fjárhagsstaða er orðin tilfinnanleg 
í mörgum sóknum og bitnar orðið á 
grunnþjónustunni.

Sóknir hafa leitað allra leiða til hag-
ræðingar og sparnaðar í rekstri og 
manna haldi og dregið verulega saman 
í starfsemi. En það dugir ekki til og því 
eru enn frekari sársaukafullar aðgerðir 
framundan ef ekkert verður að gert. 

Það er eðlilegt að þjóðkirkjan taki á 
sig skerðingu til jafns við aðrar stofnanir 
þjóðfélagsins, en réttlætismál að bæta 
kirkjunni þá umframskerðingu sem hún 
hefur orðið fyrir, því það hljóta að vera 
mistök að hún var skert meira en aðrar 
stofnanir. Fyrir því verðum við að berjast 
til þrautar.

Þróun undanfarinna ára og áratuga 
hefur verið sú að prófastsdæmin hafa 
verið að eflast sem starfseiningar innan 
kirkjunnar. Það er í samræmi við þá 
stefnu sem mörkuð var og fylgt eftir, 
með breytilegum hætti þó. Samstarf 
presta og prestakalla hefur til dæmis 
aukist jafnt og þétt með samráðsfundum 
og ráðstefnum innan prófastsdæmisins 
og samvinna og kynni hafa aukist milli 
sókna, oft í sambandi við kórastarf og 
barna- og æskulýðsstarf, en einnig önnur 
kirkjuleg mál og afmörkuð verkefni. 

Starfið í prófastsdæmunum

Suðurprófastsdæmi
Sr. Halldóra Þorvarðardóttir, prófastur

Halldóra 
Þorvarðardóttir
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Starfsemi kirknanna er fjölbreytt og 
margvísleg og vöxtur í kirkjustarfinu. 
Vissulega er starfið misjafnlega mikið 
að vöxtum eftir aðstæðum, en það 
skal fullyrt að fjölbreytni kirkjustarfsins 
hefur vaxið jafnt og þétt síðustu árin 
og þeir eru margir sem leggja hönd á 
plóginn með sóknarprestinum til að 
vinna akurinn. 

Kirkjukórar eru víðast starfandi 
og barnastarf er einnig reglulegt yfir 
vetraramánuðina í flestum sóknum. 
Æskulýðsstarf hefur verið að eflast og 
hópar víðs vegar að úr prófastsdæminu 
sótt mót æskulýðsfélaga. Má nefna að 
Æskulýðsmót þjóðkirkjunnar var haldið 
á Selfossi nú í haust og var vel sótt af 
ungmennum hvaðanæva að af landinu. 
Prestar leggja mikið starf í undir búning 
ferm ing ar barna og auk hefð bund-
innar ferm ingarfræðslu hafa prestar 
prófasts dæm is ins um langt skeið farið 
með ferm ing ar börnin á sameigin leg 
ferm ingar barnamót. Í Árnes þingi er 
farið í Skál holt að vori, dag langt. Rang-
æingar hafa farið undanfarin ár í Vatna-
skóg með sín fermingarbörn, sólar-
hrings ferð. Vestmanneyingar halda 
öflugt fermingarbarnamót úti í Eyjum 
og leggja yfir höfuð mikla rækt við allt 
barna og unglingastarf. 

Héraðsnefnd er sér vitandi um mikil-
vægi blómlegs barna- og æskulýðsstarfs 
kirkjunnar og vill leggja sitt af mörkum 
að styðja við það eftir mætti. Og má 
segja að stærsti útgjaldaliður síðasta árs 
hafi einmitt runnið til þess starfs. 

Það er, þrátt fyrir allar fjárhags-
áhyggj ur, svo ótal margt gott og 
upp byggi legt að gerast á vettvangi 
safnaðanna út um land allt. 

Það voru stór tímamót í lífi sr. Kristjáns 
Vals Ingólfssonar þegar hann var 
kosinn og í framhaldi vígður nýr vígslu-
biskup í Skál holt sbiskupsdæmi þann 

18. september 2011. Og það eru einnig 
tímamót úti á akri kirkjunnar þegar nýr 
hirðir hirðanna kemur til starfa. 

Og þau voru líka stór tímamótin í 
lífi sr. Ninnu Sifjar Svavarsdóttur er hún 
var vígð í Skálholti til prestsembættis 
í Selfosskirkju þann 2. október í haust 
og síðan sett inn í embætti 16. sama 
mánaðar.

Á fundi kirkjuráðs í janúar sl. var 
ákveðið að auglýsa embætti héraðs-
prests með sérstakar skyldur við Bjarna-
nes prestakall. Um 50% starfshlutfall er 
að ræða. 

Sr. Rúnar Þór Egilsson sóknarprestur í 
Mosfelli var í námsleyfi í vetur, en sr. Axel 
Árnason héraðsprestur leysti hann af.

Á síðasta kirkjuþingi var ákveðið að 
Þingvallaprestakall sameinaðist Skál-
holtsprestakalli. Þessi samruni hafði 
staðið til um skeið, en í fyrri til lögum 
var gert ráð fyrir því að Þing valla presta-
kall yrði lagt niður og Þing valla sókn 
sameinuð Miðdalssókn í Mos fells-
prestakalli. Frá því var horfið vegna 
sérstöðu Þingvallakirkju og þjón ust-
unnar þar sem ekki er aðeins þjónusta 
við heimasóknina heldur er stærsti hluti 
þjónustunnar tilkomin vegna þess að 
Þingva llakirkja er kirkja þjóðgarðsins. 
Prests þjónustu og skipulagningu helgi-
halds annast vígslubiskup. Skipuð 
var Þingvallakirkjunefnd. Sóknar-
nefnd Þingvallasóknar mun eftir 
sem áður bera ábyrgð á fjárreiðum 
sóknarinnar og vera jafnframt stjórn 
Þingvallakirkjugarðs.

Námskeið sem haldin voru 
og prófastsdæmið kom að, var 
Innandyranámskeiðið, - námskeið vegna 
barnastarfsins í kirkjunni, og var haldið 
sl. haust á Hvolsvelli. Námskeiðið er á 
vegum þjónustusviðs biskupsstofu en 
prófastsdæmið annaðist skipulagningu 
og kostnað. 
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Deildir Rauða krossins, Suður-
prófasts dæmi, Kven félaga sambandið 
og verka lýðsfélög tóku nú í upphafi árs 
höndum saman og stóðu sameiginlega 
fyrir fræðslu undir yfirskriftinni „Hag-
sýni og hamingja“. Fyrirlesari er Lára 
Ómarsdóttir fréttakona, sem sjálf hefur 
reynt það á eigin skinni hvernig það 
er að takast á við fjárhagserfiðleika og 
standa uppi sem sigurvegari. 

Dagur eldri borgara var víða haldinn 
hátíð legur að venju á uppstigningadag 
sem bar upp 2. júní á síðasta ári. Þessi 
dagur, tileinkaður eldri borgurum og 
hátíðir og atburðir sem að er staðið í 
kirkjunni að þessu tilefni er dæmi um 
farsælt samstarf milli prestakalla og 
sókna við eldriborgarafélög víða um 
prófastsdæmið. Hátíðir voru haldnar 
m.a. í Vík, Þykkvabæ, Sólheimum og 
víðar.

Síðasta sumar var bryddað upp 
á þeirri nýbreytni, að frumkvæði sr. 
Jóns Ragnarssonar, að bjóða upp á 
vegakirkju, eins og það nefnist víða. 
Eða „kirkjan við veginn” líkt og þau hjá 
Kotstrandarkirkju nefndu það. „Kirkjan 
við veginn” hefur þann tilgang m.a að 
gefa vegfarendum tækifæri til að þess 
að staldra við á leið sinni, þiggja fræðslu 
um kirkjuna, njóta tónlistar og taka þátt 
í aðgengilegu helgihaldi. Þetta voru 
fjórar helgar, í fimm skipti og þátttakan 
jókst frá einni viku til annarrar, aðallega 
vegna afspurnar. 

Heimsókn frá USA
Héraðsnefnd tók á móti góðum gestum 
frá Bandaríkjunum á þrettándanum. Um 

var að ræða rannsóknarferð bandarískra 
prófessora og guðfræðinemenda og 
íslenskra gestgjafa þeirra. 

Í upphafi aðventu kom út nýtt bindi – 
hið sautjánda – í ritröðinni Kirkjur Íslands 
og er þar fjallað um friðaðar kirkju í 
Rangár þingi. Í tilefni þess var boðið til út-
gáfu kynn ingar í Safnaðarheimili Odda-
sóknar, föstudaginn 9. desember. Suð-
ur prófastsdæmi, Húsa frið un ar nefnd, 
Þjóð minjasafn Íslands og Hið íslenska 
bók mennta félag stóðu að kynningunni 
þar sem flutt voru nokkur erindi og að 
þeim loknum opnaði prófastur sýningu 
í nýja menningarsalnum í safn að ar-
heimil inu á Hellu, um kirkjur, gripi 
og minningarmörk friðaðra kirkna í 
Rangárþingi.

Við prestar prófastsdæmisins hitt-
umst mánaðarlega yfir veturinn. Hópur-
inn hefur stækkað all verulega, en þó 
eiga prestarnir í Austur-Skafta fellssýslu 
örð ugt um vik fjar lægð ar innar vegna 
og Eyja klerkar vegna sam göngutálma. 
Því miður náum við ekki að leysa 
fjarðlægðina við Höfn, en vonandi fer 
að styttast í það að Bakkahöfn komist í 
gagnið svo kollegar okkar í Eyjum verði 
nær okkur. Nú fundum við í aðstöðu 
prófasts dæmisins í menningar- og safn-
aðar heimilinu á Hellu, en þar er skrif-
stofa prófastsdæmisins og mikil og góð 
aðstaða fyrir allt menningar- og félagslíf 
héraðsins. 

Ég lýk orðum mínum með því að færa 
þakkir til allra sem vinna að kirkjustarfi á 
einn eða annan hátt og fel góðum Guði 
líf okkar og starf í þökk til hans. 
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Héraðsfundur Kjalarness prófasts dæmis 
kom saman í miðjum undirbúningi 
undir bisk ups kosningu 7. mars 2012 í 
Víði staða kirkju í Hafnarfirði. 

Óvenju margir buðu sig fram til 
hins háa em bættis og einnig hafði 
kjörmönnum verið fjölgað verulega, 
þar opnaðist leið fyrir leik menn til 
að láta til sín taka í kosningu biskups 
og þar með í mótun íslensku þjóð-
kirkjunnar á tvísýnum tím um. Ásamt 
prófasts dæmunum í Reykja vík var 
Kjalar nessprófastsdæmi falið að annast 
kynn ingarfund á biskups kandí dötum á 
suð-vesturhorni landsins, fór sá fundur 
fram í Háteigskirkju 2. mars 2012 og var 
fjöl sóttur. 

Það er skref í rétta átt að fjölga kjör-
mönnum til biskupskjörs og þáttur í 
viðleitni þjóðkirkjunnar og efla lýð ræð-
is lega stjórnunarhætti á öllum sviðum. 
Þar hefur hún að mörgu leyti ekki staðið 
sem skyldi í ístaðinu heldur horft á 
þjóð félagsþróun gerast án þess að taka 
skilaboðin gild í eigin starfi. Í reynd ætti 
þjóðkirkjan ekki að þurfa að taka þar 
við neinum skilaboðum frá samfélaginu 
í því efni þegar litið er til þeirra tíma 
þegar íslenska kirkjan tók fyrstu skrefin 
í átt til nútímalýðræðis með lögum um 
sóknarnefndir árið 1880. Fyrir það upp-
skar hún virðingu þegar frá leið þótt 
ekki væru allir á eitt sáttir meðan nýir 
starfshættir voru í mótun. Við skulum 
þó minnast þess að siðbót Lúthers árið 
1517 var stærsta skref vestrænnar sögu í 
átt til lýðræðis, þar er viðhorfi sem býr í 
hugtakinu hinn almennur prestsdómur 
ekki hvað síst fyrir að þakka, en með því 
er lýst sterku einkenni okkar kirkju: hún 

er kirkja fólksins, hún er eign þeirra sem 
tilheyra henni. 

Vísitasíur 
Hinn 4. október 2011 vísiteraði 
prófastur Kirkjugarðinn í Hafnarfirði. 
Miðvikudaginn 2. nóvember 2011 
vísiteraði prófastur Víðistaðasókn. 

Vísitasía í Garðaprestakalli fór fram 
í tvennu lagi dagana 17. nóvember og 
24. nóvember. Fyrri dagurinn hófst 
með spjallfundi þar sem rætt var vítt og 
breitt um starfið. Síðari vísitasíudaginn 
heimsótti prófastur Bessastaðasókn, 

Föstudaginn 25. nóvember 2011 
vísiteraði prófastur Hafnarfjarðarkirkju. 

Sunnudaginn 27. nóvember, 1. 
sunnu dag í aðventu, var prófastur við-
stadd ur messu í Hafnarfjarðarkirkju þar 
sem hann prédikaði og prestar kirkj-
unn ar þjónuðu ásamt tónlistarfólki og 
sjálf boða liðum. Eftir messu var boðið 
upp á létt an hádegisverð. 

Þriðjudaginn 28. febrúar s.l. vísiteraði 
prófastur í Mosfellsprestakalli. 

Af prestsþjónustunni
Séra Kjartan Jónsson héraðsprestur 
tók við þjónustu í Tjarnaprestakalli 14. 
janúar 2011 sem settur sóknarprestur 
í veikindaleyfi séra Báru Friðriksdóttur 
og hefur verið skipaður til maíloka á 
þessu ári, 2012. Séra Kjartan Jónsson lét 
af embætti héraðsprests um áramótin 
2011/2012 en því embætti hafði hann 
þjónað frá áramótunum 2006/7, fyrst 
í afleysingu fyrir séra Kristínu Þórunni 
Tómasdóttur en síðan var hann 

Gunnar 
Kristjánsson

Kjalarnessprófastsdæmi
Dr. Gunnar Kristjánsson, prófastur
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skipaður í embættið 1. maí 2007 til 
fimm ára. Séra Kjartan gat sér gott orð 
sem héraðsprestur, af honum er mikil 
eftirsjá en fjárhagslegar aðstæður settu 
héraðsnefnd úrslitakosti eins og áður 
hefur verið fjallað um hér á héraðsfundi. 
Prófastur þakkaði séra Kjartani gott og 
gefandi samstarf þau ár sem hann sinnti 
embættinu. 

Hinn 6. október 2011 setti prófast-
ur Rut Guðríði Magnús dóttur djákna í 
embætti við guðs þjónustu í Lága fells-
kirkju. Hún hafði verið ráðin djákni við 
Lágafellsskóla þar sem hún tók við starfi 
Fjólu Haraldsdóttur sem hafði gegnt 
starfinu frá hausti 2006. 

Séra Kristín Þórunn Tómasdóttir 
héraðs prestur var í hálfu starfi frá 1. 
októ ber til 7. janúar þegar hún fékk hálfs 
árs fæð ing arorlof sem verður til 7. júlí 
2012. 

Séra Árni Svanur Daníelsson var 
settur til að gegna embætti héraðs-
prests í stað séra Kristínar Þórunnar frá 
og með 7. janúar til júníloka á þessu ári. 
Hann þjónaði sem héraðsprestur í hálfu 
starfi frá 1. október til 7. janúar. Séra 
Árni Svanur hefur haft með höndum 
verkefnastjórnun á Biskupsstofu.

Þá hefur séra Erla Guðmundsdóttir 
sem er safnaðarráðinn prestur í Kefla-
víkurprestakalli einnig fengið fæð ing ar-
orlof fyrstu sex mánuði þessa árs. 

Séra Skúli Sigurður Ólafsson fékk 
fæð ingarorlof frá 1. janúar 2012 til 30. 
apríl 2012, verður hann í hálfu starfi 
þann tíma. 

Séra Þórhildur Ólafs var sett sem 
sóknar prestur í Keflavíkurprestakalli 
í 50% starfshlutfalli frá og með 1. 
janúar 2012 til og með 30. apríl 2012 
í fæð ingarorlofi séra Skúla Sigurðar 
Ólafssonar. 

Námskeið, málþing og ráðstefnur
Af námskeiðum bar hæst prédikun ar-
seminar prófastsdæmisins í Skálholti 
9.-11. október 2011. Aðalfyrirlesari að 
þessu sinni var dr. Wilfried Engemann 
sem er okkur að góðu kunnur því að 
hann heiðraði okkur með nærveru sinni 
í fjórða sinn. 

Gestur í kvöldstofu við arineld var 
Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur 
sem lagði á sinn sérstaka hátt – og að 
þessu sinni afar eftirminnilegan – út af 
upphafsorðum Jóhannesarguðspjalls 
þar sem hann notaði þýðingu Odds 
Gottskálkssonar: Í upphafi var orð... og 
það orð var Guð.

Héraðsnefnd ákvað að efna til ráð-
stefnu um trúar- og guðfræðihefð þjóð-
kirkjunnar næsta haust í samráði við 
Reykja víkur prófastsdæmi eystra. Það 
mál er á undirbúningsstigi 

Prófastur hélt námskeið um tákn 
og táknfræði í Garðasókn og Kefla-
víkursókn í október og nóvember 2011. 

Fundir
Vorfundur formanna var haldinn 19. maí 
í safnaðarheimili Lágafellssóknar. Gestur 
okkar var séra Jón Helgi Þórarinsson og 
fjallaði hann um sóknir og svæði.

Á vorfundi presta sem haldinn 
var á sama stað 23. maí fjallaði séra 
Jón Helgi um sama efni, samstarf 
presta á takmörkuðum svæðum. Hér í 
Kjalarnessprófastsdæmi hefur svæðis-
bundið samstarf verið alla tíð, prestar á 
Suðurnesjum hafa um aldir unnið saman 
að ákveðnum málum, m.a. afleysingum, 
sama er að segja um presta í Hafnarfirði, 
Garðabæ og Álftanesi og loks á nyrsta 
svæðinu, öldum saman hafa prestar 
í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellsbæ haft 
náið samstarf eftir því sem aðstæður 
kröfðust og buðu upp á hverju sinni. 
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Svæðasamstarf er því síður en svo nýjung 
í kirkjunni og mun áreiðanlega verða 
sterkur þáttur í starfinu um ókomna tíð. 

Á haustfundi presta 25. ágúst, sem 
var reyndar með fyrra móti og væri 
rétt nefndari síðsumarfundur, var fjallað 
um tillögur stjórnlagaráðs. Gestir okkar 
voru dr. Arnfríður Guðmundsdóttir 
guðfræðingur og Gísli Tryggvason 
lögfræðingur, bæði fulltrúar í 
stjórnlagaráði, umræður urðu miklar og 
áhugaverðar. 

Á haustfundi formanna 20. 
september sem haldinn var í Kirkju-
hvoli í Garðabæ var sömuleiðis fjallað 
um tillögur stjórnsýsluráðs. Einnig sagði 
Magnús E. Kristjánsson sóknar nefndar-
formaður og kirkjuþingsfulltrúi frá 
kynnisferð kirkjuþingsfulltrúa prófasts-
dæmisins til kirkjuyfirvalda í Hannover.

Aðventufundur með prestum var 
haldinn 9. desember í Hlégarði. Bergur 
Þór Ingólfsson leikari í heimsókn og 
fjallaði um leikrit og sýningar sem hann 
og samstarfshópur hans hafa staðið að. 
Þar ber hæst hina vinsælu sýningu Jesús 
litli sem Borgarleikhúsið hefur sýnt fyrir 
undanfarin þrenn jól við mikla aðsókn. 

Fund um endurbyggingu Krísu-
víkur kirkju átti prófastur 27. apríl 2011, 
fundinn sátu þeir Sigurjón Pétursson 
og Jónatan Garðarsson sem hafa látið 
sig endurbyggingu kirkjunnar varða og 
fylgt verkefninu eftir frá upphafi. 

Hér verða ekki taldir upp fleiri fundir 
en ótaldir eru héraðs nefndarfundir, 
fundir með próföstum hér á suð-vest-
ur horninu og fjöldi funda með sóknar-
nefndum prestum og starfsmönnum 
sóknanna í prófasts dæminu. 

Útgáfur
Kjalarness prófasts dæmi hefur geng ist 
fyrir prédikunar seminörum eða endur-

mennt un ar  nám  skeiðum í prédik un ar-
fræðum fyrir presta prófastsdæmisins 
og aðra sem áhuga hafa í níu haust. 
Seminörin hafa alla tíð verið afar vel 
sótt og munu skila ávöxtum sínum 
hægt og sígandi. Einn fyrir lesaranna, 
Wilfried Engemann, prófessor í 
prédikunarfræðum við Vínar háskóla, 
hefur sótt okkur heim fjórum sinnum. 
Nú hafa þrettán fyrir lestrar sem hann 
hefur flutt á prédikunar seminörunum 
verið gefnir út í bók undir heitinu Á 
mælikvarða mannsins. Þessi útgáfa 
er héraðssjóði þó að kostnaðarlausu 
þar eð höfundur útvegaði styrk frá 
Vínarháskóla og stendur hann því 
straum af útgáfunni að öllu leyti nema 
þýðingunni sem er gjöf þýðandans til 
prófastsdæmisins. 

Kvikmyndin Á slóðum Lúthers var 
frumsýnd á héraðsfundi 2012. Hún 
er gerð af hjónunum séra Árna Svani 
Daníelssyni, settum héraðspresti og 
séra Kristínu Þórunni Tómasdóttur 
héraðs presti. Meginefnið var tekið 
upp í ferð á Lúthersslóðir 2011 en til 
þeirrar ferðar var efnt fyrir áhugasama 
um slíkar ferðir (hún var ekki á vegum 
prófastsdæmisins). Kvikmyndin er 
tímamótaviðburður af þeirri einföldu 
ástæðu að engin slík kvikmynd hefur 
áður verið gerð á íslensku um þetta 
mikilvæga efni þar sem siðbótarmenn 
hafa haft meiri áhrif en í flestum öðrum 
löndum. 

Annað
Hinn 22. maí var haldið upp á 150 ára 
afmæli Útskálakirkju við hátíð lega 
at höfn í kirkjunni þar sem sóknar-
presturinn séra Sigurður Grétar 
Sigurðsson þjónaði fyrir altari en biskup 
Íslands prédikaði. 

Afmæli Kirkjuvogskirkju var haldið 
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hátíðlegt 20. nóvember, þar var einnig 
horft til 150 ára sögu. Hátíðar guðs-
þjónusta var haldin í kirkjunni þar 
sem sóknarpresturinn séra Baldur 
Rafn Sigurðsson þjónaði fyrir altari en 
prófastur prédikaði. 

Á héraðsfundi þakkaði prófastur 
sóknar prestum og sóknarnefndum fyrir 
þessar myndarlegu hátíðarsamkomur 
útvarða kirknanna tveggja á Suður-
nesjum sem teljast meðal merkra kirkna 
landsins. 

Bókakaffið hélt áfram á skrifstofu 
prófastsdæmisins dagana 17. nóvember 
24. nóvember og 1. desember 2011. 

Á héraðsfundi greindi prófastur frá 
umfjöllun héraðsnefndar um ábend ing-
ar nefndar sem héraðsfundur 2011 valdi 
til að kanna möguleika á stefnumótun 
innan prófastsdæmisins. Á fund 
nefndar innar í febrúar 2012 kom dr. 
Runólfur Smári Steinþórsson prófessor, 
niðurstaðan var sú að hann mun kanna 
málið með prófasti og síðan skal stefnt 
að því að taka málið fyrir á leiðarþingi 
haustið 2012. 

Fræðsluferð til höfuð stöðva EKD 
um kirkjuskipan . Prófastur stóð fyrir 
fræðslu- og kynnis ferð kirkju þings full-
trúa til höfuðstöðvanna í Hannover 
dagana 29.-31. ágúst að beiðni kirkju-
þings fulltrúa á prófastsdæminu. Í 
ferðinni varð boðið upp á fyrirlestra 
og viðræður við leiðtoga þýsku mót-
mælendakirkjunnar (EKD) og lúthersku 
sambandslandskirkjunnar í Neðra-
Saxlandi í aðalstöðvum beggja stofnana 
í Hannover. 

Miðvikudaginn 31. ágúst var 
haldið til Loccum klausturs. Þar er 
starfrækt evangelísk akademía, sem er 
athyglisverð fræðslustofnun. Þar er líka 
haldið utan um starfsþjálfun verðandi 
presta og einnig fer símenntun 
presta fram þar. Kynnisferðin tókst 

afar vel og hefur skilað sér í störfum 
kirkjuþingsfulltrúa á þeim mikilvægu 
breytingatímum sem eiga sér stað í 
kirkjunni um þessar mundir. 

Viðurkenning Eurodiaconia á degi 
kærleiksþjónustunnar . Bessa staða-
sókn hlaut á árinu viður kenningu Euro-
dia conia fyrir öflugt sjálfboða liðsstarf. 
Þar hefur á undanförnum árum verið 
byggð upp öflug þjónusta sjálfboðaliða 
á ólíkum sviðum kirkjustarfsins. Full-
trúar úr hópi sjálfboðaliða veittu 
viður kenningu Eurodiaconia við-
töku í kirkjukaffi að lokinni útvarps-
guðsþjónustu í Bessastaðakirkju á degi 
kær leiks þjónustunnar. Yfir 60 manns eru 
virkir sjálfboðaliðar í Bessa staðasókn 
og koma að helgihaldi, tón listariðkun, 
fræðslu, stjórnun, kær leiksþjónustu 
og barna-, foreldra- og æsku lýðsstarfi. 
Launaðir starfsmenn sóknarinnar eru 
prestur, djákni og organisti sem ásamt 
sjálfboðaliðum mynda öfluga liðsheild 
kirkjunnar á Álftanesi til góðs fyrir 
samfélagið. 

Lokaorð
Í kirkjustarfi í stóru prófastsdæmi eins og 
Kjalar ness prófastsdæmi kennir margra 
grasa. Ástæðan er meðal annars sú að 
þar eru allar gerðir safnaða sem okkar 
kirkja þekkir, þar er því um talsverða 
fjölbreytni að ræða. Engu að síður hafa 
stærri og fjölmennari söfnuðir meiri 
möguleika til fjölbreytni í safnaðarstarfi 
en hinir smærri og fámennari. Þeir hafa 
því jafnframt ákveðnu forystuhlutverki 
að gegna við að þróa safnaðarstarf 
í samfélagi sem er á hraðferð örra 
breytinga. Það hafa hinir stærri söfnuðir 
vissulega gert í Kjalarnessprófastsdæmi 
og þeir fámennari notið góðs af. 
Engu að síður hafa ýmsir fámennir 
söfnuðir fitjað upp á nýjungum sem 
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aðrir hafa tekið upp, reglan er því ekki 
algild. Því ber að fagna að þróun hefur 
orðið á öllum sviðum safnaðarstarfs á 
undanförnum árum. Engu að síður á 
kirkjustarf ávallt á brattann að sækja 
þegar til heildarmannfjöldans er litið, 
og flestir eru sammála um að þátttaka 
í almennu safnaðarstarfi og almennum 
guðsþjónustum mætti vera stöðugri og 
betri en raun ber vitni. 

Í því sambandi ber að gæta að 
einu. Eitt er kirkjustarf, annað er 
trúarmenning þjóðarinnar. Í því efni 
eru Íslendingar áreiðanlega meðal 
trúuðustu þjóða í heimi. Hér hefur á 
undanförnum fimm öldum, allt frá 
siðbótaröldinni, sextándu öld, þróast 
kristin trúarmenning sem er laustengd 
kirkjuhúsinu en þeim mun tengdari 
heimilinu og trú einstaklingsins. Þetta 
form trúarmenningarinnar er dýrmætt 
og mikilvægt, það var svo í strjálbýlu 
landi þar sem flestir áttu afar langan 
veg til kirkju, en það er einnig dýrmætt 
á okkar tímum að viðhalda þessari 
sérstöðu íslensks kristnihalds. Fólk 

leitar til prestsins sem embættismanns 
þegar á þarf að halda, sem betur fer 
hefur traustið til hans varðveist þótt 
oft hafi syrt í álinn hvað hina almennu 
þjóðkirkju og yfirstjórn hennar varðar. 

Þjóðin lætur sig trúna varða, hún 
lætur sig einnig hin mannúðlegu og 
siðferðislegu grunngildi varða, sem 
kristin dómurinn hefur innleitt með 
þessari þjóð og varðveitt eins og sjá-
aldur augans. Til þessa fjársjóðs munu 
menn horfa með þakklæti í augum og 
eftirvæntingu í huga þegar frá líður 
ekki síður en nú. Þarna er sá fjársjóður 
sem hrynur ekki og eyðist ekki og þar 
sem þjófar ráðast ekki inn og stela svo 
vitnað sé til Fjallræðunnar. Þetta er sá 
fjársjóður sem við látum okkur öll varða, 
um hann snýst kirkjustarf í hvaða formi 
sem það birtist.

Framtíð kirkjunnar ræðst af góðum 
prestum, góðu fólki í sóknar nefndum, 
góðu starfsfólki og góðum sjálf boða-
liðum. Mikilvægt væri að menntun og 
fræðsla væru aukin verulega fyrir alla 
þessa aðila. 
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Inngangsorð
Þegar við horfum tilbaka yfir liðið 
starfsár þá blasir við enn eitt ár 
niðurskurðar og margskonar vandamála 
og mótlætis í kirkjunni okkar. Það 
er hinsvegar von mín og trú, að nú 
sé botninum náð og að við getum 
senn, með Guðs hjálp, snúið vörn í 
sókn. Það hefur á margan hátt verið 
lærdómsríkt og uppörfandi að fylgjast 
með viðbrögðum safnaða og kirkjufólks 
við þessu ástandi. Víða hefur verið vel 
unnið og af miklum fúsleika, dugnaði og 
fórnfýsi, þrátt fyrir erfiðar ytri aðstæður 
og oft lítil efni. 

Við slíkar aðstæður er ákaflega mikil-
vægt, að okkur auðnist að setja traust 
okkar á Drottinn og að við göngum fram 
í trausti þess, að hann muni vel fyrir sjá. 
„Lát ekki hið illa sigra þig, heldur sigra 
þú hið illa með góðu“, segir Páll á einum 
stað í bréfi sínu til rómverja (Róm. 12:21) 
og á öðrum stað spyr hann: „Ef Guð er 
með oss, hver er þá á móti oss?“ (Róm. 
8:31b). Látum þessi orð postulans vera 
okkur til uppörfunar og hvatningar 
þegar við höldum til móts við nýtt 
starfsár. Það er gott að eiga fyrirheiti 
hans og vita það, að hann yfirgefur ekki 
kirkju sína á hverju sem gengur. 

Ég mun nú í þessari skýrslu leitast 
við, að nefna það helsta, sem gerst 
hefur í starfi prófastsdæmisins á síðasta 
starfsári. 

Starfið í söfnuðunum 
Helstu tölur um helgihald í prófasts-
dæminu árið 2011 eru sem hér 
segir: Al mennar guðsþjónustur 801, 

barnaguðs þjónustur 405, aðrar bæna- 
og helgi stundir 1293, samtals 2499. 
Fermingarbörn voru 1002 og altaris-
gestir 31.304. Fækkaði fermingar börn-
un um lítillega milli ára eða um 3,6% en 
altaris gestum um 2,1%. Þá voru skírð 
819 börn, giftingar voru 169 og útfarir 
250. 

Lengi hefur verið um það rætt, að 
þörf sé á breytingum og endurbótum 
á starfskýrslum presta. Skýrslurnar 
eru nú orðnar rafrænar, en að mínu 
mati vantar enn nokkuð upp á það, að 
þær gefi nægjanlega glögga mynd af 
umfangi kirkjustarfsins. Til að ráða bót á 
þessu tókum við fyrir þremur árum upp 
reglubundna talningu á völdum þáttum 
starfsins í prófastsdæminu. Þessi talning 
leiðir það glögglega í ljós, hversu mikil 
þátttakan í safnaðarstarfinu er, þrátt 
fyrir þá erfiðleika sem kirkjan hefur 
staðið frammi fyrir. Árið 2011 tóku 
þannig alls 217.667 manns þátt í þeim 
liðum safnaðarstarfsins sem talið var 
í, og er þar þó ýmislegt undan skilið, 
eins og t.d. allt kórastarfið, fermingar-
fræðslan og fundir og samverur af ýmsu 
tagi. Þá kemur messusóknin vafalaust 
ýmsum á óvart, en meðalþátttakan 
í þeim 624 messum, sem fram fóru á 
árinu 2011 var 91,4 manns og er það 
fjölgun um 2,7% milli ára. Messum 
hefur hins vegar fækkað nokkuð eða 
um 14% og kirkjugestum í samræmi við 
það, en þó heldur minna eða um 11,8%. 
Og sé starfið í heild skoðað þá fækkar 
þátttakendum um 0,95% milli ára. Er 
þessi fækkun auðvitað umhugsunar-
verð, en líklegast er, að niður skurður 
sóknar gjaldanna hafi þar mest áhrif, 

Reykjavíkurprófastsdæmi eystra
Sr. Gísli Jónasson, prófastur

Gísli Jónasson
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þar sem safnaðarstarfið hefur al-
mennt dregist nokkuð saman vegna 
niður skurðar sóknargjalda og hlýtur 
það óhjá kvæmi lega að hafa einhver 
áhrif á fjölda athafna og heildarfjölda 
þátttakenda.

Á sl. hausti voru haldnir fundir á öllum 
þremur samstarfssvæðunum í prófasts-
dæminu, í samræmi við ákvörðun 
kirkju þings, til að koma samstarfinu 
form lega af stað. Voru þá m.a. valdir 
full trúar úr hópi presta til að leiða 
samstarfið á hverju svæði. Voru það 
þau sr. Íris Kristjánsdóttir í Kópavogi, sr. 
Guðmundur Karl Ágústsson í Breiðholti 
og sr. Guðrún Karlsdóttir í Árbæ, 
Grafarholti og Grafarvogi. Samstarfið 
á svæðunum hefur augljóslega verið 
að aukast á liðnum vetri og eru nú uppi 
ýmis áform um enn frekara samstarf á 
komandi misserum. Ég tel það ákaflega 
mikilvægt, að við leggjum aukna 
áherslu á samstarfssvæðin og leitum 
allra leiða til að efla starf kirkjunnar 
í prófastsdæminu með margvíslegu 
samstarfi og verkaskiptingu, þegar það 
á við. Er því, eins og síðustu tvö árin, 
gert ráð fyrir talsverðri fjárveitingu til 
samstarfssvæðanna á fjárhagsáætlun 
hérðasjóðs.

Þá vil ég enn á ný á minnast á messu-
hópana, en slíkir hópar eru nú starfandi 
í allmörgum kirkjum á höfuð borg ar-
svæðinu og þar á meðal við helming 
kirkna í okkar prófasts dæmi, eða í 
Breiðholtskirkju, Digra neskirkju, Grafar-
vogs kirkju, Hjalla kirkju og Kópa vogs-
kirkju. Munu þátttakendur í messu-
hópum í þessum fimm kirkjum vera 
nálægt 150. Það kom greinilega fram 
á fjölmennri og vel heppnaðri messu-
þjónahátíð, sem Reykja víkur prófasts-
dæmin efndu til í Hjallakirkju 10. maí 
sl., hvað þetta starf hefur skapað mikla 
ánægju og orðið til að auðga og efla 

guðsþjónustuhaldið í þeim söfnuðum 
þar sem það hefur verið tekið upp. 
Það er því full ástæða til að hvetja fleiri 
söfnuði til að huga að möguleikunum á 
því að koma slíku starfi á.

Ekkert hefur verið um byggingar-
framkvæmdir á starfsárinu, og endur-
bætur og viðhald á húsnæði safnaðanna 
í algjöru lágmarki, enda síendurtekinn 
niðurskurður sóknargjalda farinn að 
segja illilega til sín í þessum efnum. Í 
Árbæjarsókn liggja fyrir teikningar að 
viðbyggingu við safnaðarheimilið, en 
framkvæmdir hafa frestast ár eftir ár. Því 
verður hins vegar ekki frestað lengur að 
ráðast í viðgerðir á frárennslislögnum 
undir kirkjunni. Þá hefur hljóðkerfi 
kirkj unnar verið endurnýjað fyrir mjög 
rausnar legt gjafafé. Nauðsynlegar þak- 
og glugga viðgerðir á Breiðholtskirkju 
hafa frestast vegna fjárhagserfiðleika 
safnaðarins og er nú svo komið, að 
breiða verður plast yfir altari kirkjunnar 
í rigningum til að verja það frekari 
skemmdum. Í Grafarvogssókn hefur 
undirbúningur að byggingu kirkju-
sels frestast og sömuleiðis orgel-
kaup. Í Grafarholtssókn náðust í fyrra 
samningar við orgelsmiðinn um frestun 
á frekari vinnu við smíði orgels fyrir 
Guðríðarkirkju, en 1/3 kostnaðar við 
orgelið hefur þegar verið greiddur. Hefur 
nú verið efnt til almennrar fjársöfnunar 
til að reyna að þoka þessu máli áfram. Þá 
er ljóst að vígsla Lindakirkju í Kópavogi 
mun enn dragast, en menn gera sér þó 
vonir um að hægt verði að vígja kirkjuna 
á næstu árum. 

Ráðstefnur, námskeið,  
fræðslustarf o.fl. 
Boðið var upp á margvíslegt fræðslu-
starf á vegum prófastsdæmisins á liðnu 
starfsári og skal það helsta nefnt hér:
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Prédikunarklúbbur presta kemur 
saman vikulega yfir vetrartímann undir 
leið sögn dr. Sigurjóns Árna Eyjólfssonar, 
héraðsprests. Hann sá einnig um 
vikulega biblíulestra í samvinnu við 
Starfs- og leikmannaskóla kirkjunnar. 
Stóðu þeir samtals yfir í 20 vikur. Þá 
hefur dr. Sigurjón Árni boðið upp á 
ýmsar fræðslusamverur í tengslum við 
áðurnefnt starf, auk fræðslunámskeiða 
fyrir sóknarnefndir. 

Fermingarnámskeið voru í Vatna-
skógi á vegum flestra safnaðanna í 
sam vinnu við Skógarmenn KFUM. 
Vegna nið ur skurðar sóknargjalda voru 
að þessu sinni í boði fleiri og ódýrari 
valkostir en áður hefur verið, til að auð-
velda verst stöddu söfnuðunum að taka 
áfram þátt í slíkum námskeiðum.

Áfram hefur verið unnið að því að 
þróa for skóla fermingarfræðslunnar. 
Var slíkt nám skeið haldið í þriðja sinn í 
Breið holts kirkju á þessu vori, með hópi 
barna, sem eiga að fermast að ári, og 
tókst það vel. Er það von mín, að þessi 
fræðsla verði tekin upp í fleiri söfnuðum 
á komandi vetri. Umsjón með þessu 
verkefni hafa þær Halla Jónsdóttur, 
aðjúnkt, og sr. Bryndís Malla Elídóttir. 

Haldin voru námskeið fyrir leik-
skóla  kennara og aðra starfs menn leik-
skólanna á öllum sam starfs svæðunum. 
Var þátttakan mjög góð og mikil 
ánægja meðal þátttakenda. Má sem 
dæmi nefna, að í Kópavogi mættu 
rúmlega 100 manns. Yfirumsjón með 
þessum námskeiðum hefur sr. Bryndís 
Malla Elídóttir, héraðsprestur.

Þá tekur prófastsdæmið þátt í 
fræðslustarf í samstarfi við Biskupsstofu 
og Reykjavíkurprófastsdæmi vestra 
undir merkjum Starfs- og leik manna-
skóla kirkjunnar og hefur sr. Bryndís 
Malla verið fulltrúi prófastsdæmisins í 
þessu samstarfi og séð um undirbúning 

og kennslu á nokkrum námskeiðanna. 
Alls var boðið upp á sjö námskeið á sl. 
vetri og var þátttaka í þeim góð. 

Þá hefur prófastsdæmið hefur gert 
samning um eld varnar nám skeið fyrir 
starfs  fólk kirknanna og sömuleiðis 
standa söfnuðunum jafnan til boða 
fram sagnar nám skeið og námskeið í 
skyndi hjálp. 

Ný dögun, samtök um sorg og 
sorgar viðbrögð, stóð að venju 
fyrir nokkrum fræðslufundum fyrir 
syrgjendur í samvinnu við Reykja víkur-
prófasts dæmin, Kirkjugarða Reykja-
vík ur prófastsdæma og Fræðsludeild 
Biskupsstofu. Loks er þess að geta, að 
auk þess sem hér er upp talið þá er að 
sjálfsögðu margvíslegt fræðslustarf í 
boði á vegum safnaðanna. 

Fundir og aðrar samverur 
Héraðsfundur var haldinn í Hjallakirkju 
23. maí sl. og aukahéraðsfundur í 
Breiðholtskirkju 21. október. Héraðs-
nefnd prófastsdæmisins, hefur að 
jafnaði haldið einn fund á mánuði og 
voru þeir alls 12 á starfsárinu. Að auki 
héldu héraðsnefndirnar í eystra og 
vestra prófastsdæminu sameiginlega 
fundi. Þá eiga prófastarnir í Reykja víkur-
prófasts dæmunum reglulega með sér 
fundi þar sem þeir ræða sameiginleg 
mál efni og sömuleiðis áttum við 
nokkra samráðsfundi með prófasti 
Kjalarnesprófastsdæmis. 

Samráðsfundir presta og djákna voru 
þrír á starfsárinu og sömuleiðs voru 
haldnir þrír formannafundir. 

Auk þeirra funda sem hér hafa verið 
nefndir, hafa prófastur og aðrir full-
trúar prófastsdæmisins setið marga 
fundi t.d. um málefni ÆSKR, Elli-
málaráðs, Fjölskylduþjónustu kirkj-
unnar, Kirkjugarða Reykjavíkur, Kirkju-
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garðasambands Íslands og störf 
Þorvaldar Halldórssonar. Þá hefur 
prófastur einnig setið ýmiskonar 
samráðsfundi með prestum, 
sóknarnefndum, biskupi Íslands, öðrum 
próföstum, félagsmálayfirvöldum o.fl., 
auk margvíslegra nefndarstarfa.

Breytingar á starfsliði 
Þær breytingar hafa helstar orði í 
hópi presta og djákna í prestaköllum 
prófastsdæmisins, að embætti 
vímuvarnarprests var endanlega 
lagt niður um sl. áramót, en sr. Karl V. 
Matthíasson, sem því gengdi, hefur nú 
verið ráðinn sem framkvæmdastjóri 
Samhjálpar. Féll þá jafnframt niður 
þjónusta hans í Grafarholtssókn. Þá 
lét sr. Yrsa Þórðardóttir af störfum sem 
prestur við Digraneskirkju 1. september 
sl. og hvarf til prestsþjónustu í 
Frakklandi. Einnig er þess að geta, að 
tveir prestar í prófastsdæminu höfðu 
sl. haust embættaskipti til eins árs 
við presta í Reykjavíkurprófastsdæmi 
vestra. Er þar annars vegar um að 
ræða sr. Bjarna Þór Bjarnason, prest 
í Grafarvogsprestakalli, sem hafði 
skipti við sr. Sigurð Grétar Helgason á 
Seltjarnarnesi og hinsvegar sr. Sigrún 
Óskarsdóttir, prest í Árbæjarprestakalli, 
sem skipti við sr. Jón Helga Þórarinsson 
í Langholtsprestakalli. Þá var Ásta 
Ágústsdóttir vígð til djáknaþjónustu í 
Kársnesprestakalli 2. október. En þau 
Gunnar Einar Steingrímsson í Grafar-
vogs sókn, Margrét Ólöf Magnúsdóttir 
í Árbæjarsókn og Þórey Dögg Jóns-
dóttir í Fella- og Hólasóknum, hafa 
hins vegar látið af djáknaþjónustu á 
starfs árinu og hefur starfandi djáknum 
í prófastsdæminu því fækkað úr 6 í 
4. Loks er þess svo að geta, að sr. Íris 
Kristjánsdóttir lét af störfum sem 

prestur við Hjallakirkju 1. júlí sl. og 
hélt til prests þjónustu í Kanada. Eftir 
að sr. Íris lét af störfum hafa þjónandi 
prestar í prófastsdæminu verið 20. Hafa 
þeir ekki verið færri til fjölda ára, en 
flestir voru þeir 23-4. Djáknar eru nú 
4 og þar af aðeins einn í fullu starfi, en 
voru 7 þegar best lét og þar af 3 í fullu 
starfi. Er það mikið áhyggjuefni hvað 
starfsfólki í söfnuðum prófastsdæmisins 
hefur fækkað að undanförnu, en sem 
dæmi um þessa fækkun má einnig 
geta þess, að öðrum starfsmönnum 
safnaðanna launuðum sem ólaunuðum 
hefur fækkað úr 136 í 56 frá árinu 2003 
í þeim níu söfnuðum sem þá höfðu 
verið stofnaðir og stöðugildunum hefur 
fækkað um a.m.k. 26 eða úr 68,7 í 42,5 
eða u.þ.b. 38%. Hefur þetta bæði leitt til 
nið ur skurðar í safnaðarstarfinu og hins, 
að starfs álag þeirra sem eftir eru hefur 
stór aukist. Er því full ástæða til að standa 
vörð um þau störf sem eftir standa og 
þá ekki hvað síst prestsstörfin. Enda 
hefur prestum í prófastsdæminu 
fækkað um 17% frá því sem best var, 
þótt íbúum hafi fjölgað um 14% frá 
árinu 2003 eða um 10.494 manns. Það er 
því ekki rétt, eins og stundum er haldið 
fram, að prestum hafi bara verið fækkað 
á landsbyggðinni. Hér hefur prestum 
líka fækkað jafnvel þótt íbúum hafi 
fjölgað verulega. 

Heimasíða o.fl. 
Heimasíðu prófastsdæmisins var lokað 
um sl. áramót í sparnaðarskyni og í 
framhaldi af því opnuð ný og einfaldari 
síða. Megin tilgangurinn með henni 
er að miðla upplýsingum og vekja 
athygli á starfinu í prófastsdæminu 
með sem minnstum tilkostnaði. Þá 
höfum við komið upp netfangaskrá á 
skrif stofu prófastsdæmisins yfir sóknar-
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nefndarfólk og starfslið safnaðanna, 
þannig að koma megi ýmsum skila-
boðum á framfæri milliliðalaust við þá 
aðila sem við á hverju sinni. 

Sameiginlegt starf 
Reykjavíkurprófastsdæma o.fl. 
Góð þátttaka er í því fjölbreytta starfi 
sem í boði er á vegum Ellimálaráðs, 
en meginverkefni þess er að styðja við 
kirkjustarf eldri borgara í söfnuðunum. 
Er það m.a. gert með margvíslegum 
námskeiðum og samráðsfundum fyrir 
starfsfólk og sjálfboðaliða safnaðanna 
og með því að skipuleggja og sjá um 
ýmiskonar sameiginlega viðburði 
fyrir þennan aldurshóp. Haldið var 
upp á 30 ára afmæli ráðsins 8. mars 
sl. í Grafarvogskirkju og var það 
mjög ánægjuleg samvera. Það er 
einnig ánægjulegt að geta sagt frá 
því, að nú eru nánast allar kirkjur í 
prófastsdæmunum tveimur með opið 
hús fyrir aldraða. Talið var í febrúar sl. í 18 
kirkjum til þess að átta sig á því, hversu 
mikil þátttaka er í þessu starfi. Kom í 
ljós að alls mættu 2.636 einstaklingar í 
opið hús í þessum tiltölulega stranga 
vetrarmánuði. Og þeir sem tóku á móti 
þessu fólki voru 24 prestar, 3 djáknar, 
38 starfsmenn og 57 sjálfboðaliðar 
eða alls 122 manns. Þá hefur einnig 
verið mikil aðsókn í sumardvöl fyrir 
aldraða á Löngumýri, sem Ellimálaráðið 
skipuleggur í samráði við Ellimálanefnd 
kirkjunnar. Framkvæmdastjóri Elli mála-
ráðs er Valgerður Gísladóttir. 

ÆSKR býður sömuleiðis upp á 
fjölbreytt starf bæði fyrir leiðtoga og 
unglinga í æskulýðsfélögum safnað-
anna. Má sem dæmi nefna, að Far-
skóli leiðtogaefna útskrifaði 19 þátt-
takendur á þessu vori og hefur skólinn 
nú útskrifað um tvöhundruð ein-

staklinga, sem margir hverjir taka 
eða hafa tekið virkan þátt í starfinu í 
söfnuð un um. Einkunnarorð ÆSKR á 
síðasta starfsári voru: „Gleði líf mitt er” 
og hefur það vissulega verið til mikillar 
gleði, að verða vitni að því þróttmikla 
og uppbyggilega starfi sem farið hefur 
fram á vegum sambandsins á liðnum 
árum. Framkvæmdastjóri ÆSKR er 
Dagný Halla Tómasdóttir. 

Starfsemi Kirkjugarða Reykja víkur-
prófastsdæma er bæði viðamikil og 
fjölþætt. Garðarnir hafa hins vegar, 
eins og önnur kirkjuleg starfsemi, orðið 
fyrir verulegum niðurskurði, sem leitt 
hefur til þess, að þrátt fyrir verulegar 
aðhaldsaðgerðir í rekstri, þá voru þeir 
reknir með halla á síðasta ári í fyrsta sinn 
um langt árabil. 

Fjölskylduþjónusta kirkjunnar hefur 
með ýmsum hætti komið til móts við 
þarfir fólks á undanförnum árum. 
Starfsemin hefur hinsvegar verið dregin 
töluvert saman vegna fjárskorts og m.a. 
verið flutt í minna og ódýrara húsnæði. 
Prófastsdæmið hefur frá upphafi 
stutt þetta starf með verulegum fjár-
framlögum, enda um ákaflega mikil-
væga þjónustu kirkjunnar að ræða og 
þá ekki hvað síst í því árferði, sem fylgt 
hefur í kjölfar bankahrunsins. 

Þorvaldur Halldórsson hefur 
starf að í ellefu ár á vegum prófasts-
dæmisins, og lengst af á vegum 
Reykja víkurprófastsdæmanna beggja, 
en vestra prófastsdæmið dró sig að 
fullu út úr því samstarfi á síðasta ári í 
sparnaðar skyni. Almenn ánægja hefur 
verið með störf Þorvaldar, en vegna 
tekju skerðingar héraðssjóðs var þó 
verið tekin sú ákvörðun á héraðsfundi, 
að samningur við hann verði ekki 
framlengdur. 

Þá vil ég geta þess að prófastsdæmið 
hefur styrkt starf Hjálparstarfs kirkj-
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unnar með all miklum framlögum á sl. 
starfs ári, enda hefur umsóknum um 
aðstoð Hjálparstarfsins fjölgað mikið á 
síðustu árum. 

Sjóðir, samskipti við 
Reykjavíkurborg o.fl. 
Starfssjóður safnaðarhjálparinnar í 
Reykja víkur prófasts dæmum út hlutaði 
í byrjun júní styrkjum til þriggja aðila, 
alls 350.000 kr, en tekjur sjóðsins hafa 
dregist mjög saman eftir miklar vaxta-
lækkanir í kjölfar bankahrunsins og 
er því að verða lítið til úthlutunar að 
óbreyttum starfsreglum. 

Þá hlutu tveir söfnuðir í prófasts-
dæminu styrk úr Kirkjubyggingarsjóði 
Reykjavíkur á sl. vori, samtals kr. 
3.300.000 kr. Eins og í fyrra var framlag 
borgarinnar í sjóðinn skert um þær 
12,3 milljónir, sem borgin leggur 
skv. samningi til viðgerðanna á turni 
Hallgrímskirkju. Voru því aðeins 11,3 
milljónir til ráðstöfunar til annara aðila 
en umsóknir í sjóðinn voru 12.

Haldnir voru nokkrir fundir í 
samstarfsnefnd Reykjavíkurborgar og 
Reykjavíkurprófastsdæma á starfsárinu, 
og var þar aðallega fjallað um samskipti 
kirkju og skóla í ljósi þeirra tillagna sem 
Mannréttindaráð Reykjavíkur lagði 
fyrst fram haustið 2010. Lauk þessu 
máli með því, að Borgarráð samþykkti 
nýjar samskiptareglur sl. haust, sem 
á ýmsan hátt þrengja möguleika 
safnaðanna til samstarfs við skólanna, 
þótt þær gangi vissulega ekki eins langt 
í þeim efnum og upprunalegar tillögur 
Mannréttindaráðs gerðu. Nokkur óvissa 
varð um túlkun þessara reglna varðandi 
hefðbundnar skólaheimsóknir fyrir sl. 
jól, en ég tel að nokkuð farsæl lausn 
hafi náðst í því máli. Það er hinsvegar 
ljóst, að við hljótum að vinna að því, að 

þessar reglur verði endurskoðaðar sem 
allra fyrst, þannig að sníða megi af þeim 
verstu vankantana. 

Samkvæmt ákvörðun kirkjuráðs um 
úthlutun úr Jöfnunarsjóði sókna fyrir 
árið 2012 koma 27 milljónir kr. í hlut 
fimm sókna í prófastsdæminu, en árið 
áður höfðu fimm sóknir alls fengið 27,5 
milljónir kr. 

Niðurskurður sóknargjaldsins
Eins og ég hef þegar vikið að, þá er 
hinn mikli niðurskurður sóknargjaldsins 
síðustu ára farinn að hafa veruleg áhrif 
á starf kirkjunnar allrar. Kemur það m.a. 
fram í því, að þrátt fyrir ýtrasta aðhald 
í rekstri voru allir söfnuðir prófasts-
dæmisins reknir með halla á síðasta 
ári, þótt bókhaldslegur hagnaður sé 
raunar hjá þremur þeirra, ýmist vegna 
niður færslu skulda, sérstaks framlags úr 
jöfnunarsjóði sókna eða vegna höfðing-
legrar gjafar til afmarkaðs verkefnis. 

Er þetta ástand auðvitað mikið 
áhyggjuefni, enda hefur það komið í ljós, 
að sóknargjaldið hefur á liðnum árum 
verið skorið niður langt umfram þann 
niðurskurð, sem aðrir aðilar hafa mátt 
þola vegna efnahagshrunsins. Kemur 
það þannig fram í skýrslu nefndar, sem 
innan ríkis ráðherra skipaði á síðasta 
hausti til að meta áhrif niðurskurðar 
sókn ar gjaldsins, að niðurskurður 
á þessum tekjum trúfélaganna er 
helmingi meiri, en meðaltal þess niður-
skurðar sem aðrir aðilar sem heyra undir 
fjárlög hafa mátt sæta. Er trúfélögunum 
þannig í ár ætlað að reka starfsemi 
sína fyrir krónutölu, sem er mitt á milli 
upphæðar sóknargjaldsins eins og 
það var árin 2005 og 2006 eða fyrir 7 
árum. Þegar þess er gætt, að á þessum 
tíma hefur vísitala neysluverðs hækkað 
um 64%, og þá auðvitað um leið allur 
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tilkostnaður, þá þarf varla að undra þótt 
víða stefni í þrot. 

Hefur innanríkisráðherra viðurkennt 
að mistök hafi átt sér stað varðandi 
þessa gríðarlegu skerðingu, þar sem 
láðst hafi að verðbæta sóknargjaldið 
með sama hætti og gert var með 
framlög til þeirra stofnana sem eru 
á fjárlögum. Því hafi verið brotið á 
trúfélögunum og jafnræðisreglan ekki 
virt. 

Það má öllum ljóst vera, að við 
getum ekki búið lengur við óbreytt 
ástand, heldur hljótum að blása til 
sóknar og krefjast þess, að þessi 
skerðing verði leiðrétt með markvissum 
og sanngjörnum hætti á næstu árum. 

Niðurlagsorð
Ég læt svo þessari skýrslu vera lokið með 
því að færa fram þakkir til þeirra mörgu 
sem með einu eða öðrum hætti hafa 

komið að starfinu í prófastsdæminu 
á sl. starfsári. Og að þessu sinni vil ég 
sérstaklega nefna og þakka mjög gott 
samstarf við hr. Karl Sigurbjörnsson, 
biskup Íslands, sem látið hefur af störfum 
eftir nærri 15 ára biskupsþjónustu. Þá 
vil ég einnig nota þetta tækifæri til að 
óska sr. Agnesi M. Sigurðardóttur, sem 
kjörin hefur verið til biskups í hans stað, 
allra heilla og Guðs blessunar í þeirri 
þjónustu, sem hún hefur verið kölluð til. 
Síðast, en ekki síst vil ég svo fá að þakka 
góðum Guði, sem hefur blessað starfið 
svo ríkulega á liðnum árum þrátt fyrir 
margs konar andstreymi og erfiðleika. 
Hann yfirgefur ekki kirkju sína á hverju 
sem gengur, heldur hefur hann heitið 
því, að gefa okkur styrk og kraft til að 
starfa og þjóna í kirkju hans. Felum 
honum þjónustuna, setjum traust okkar 
á hann og biðjum hann að styrkja okkur 
og leiða á þeirri vegferð sem framundan 
bíður.
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Sérhvert ykkar hefur fengið náðargáfu. 
Notið þær og þjónið hvert öðru eins og 
góðir ráðsmenn margvíslegrar náðar 
Guðs (1.Pét. 4: 10).

Trúin er góð gjöf, eins og allt annað, 
sem er okkur opinberun á lífsgildum 
og sannindum um tilveru mannsins, 
þroska hans, þrá, sorg og gleði. Þegar 
við hlustum og lesum orð Guðs, 
opnast hugur okkar og hjarta fyrir 
sannleikanum um það hver við erum. Þá 
verðum við betur læs á eigin verðleika 
en áður, einnig á það hve lífsins ólga er 
fallvölt og hve mjög við þurfum á styrk, 
umhyggju og handleiðslu að halda. Um 
leið sjáum við hvað í okkur býr og hverju 
við getum áorkað, þegar horft er í gegn 
um þessa sjónhimnu trúar og vonar. 
Við erum gáfum gædd, hæfileikum 
og vitsmunum, reynslu og yfirsýn. Við 
erum fullkomin sköpun, en breisk í 
hugsun og breytni. Við viljum vel í allri 
viðleitni og verkum. Við viljum bæta 
lífið og auka á eigin hamingju sem og 
annars fólks. Þar með tökum við okkur 
stöðu sem “ráðsmenn margvíslegrar 
náðar Guðs” og vegsömum hann í orði 
og verki. Dýrð sé Drottni.

Nýr biskup Íslands.
Héraðsfundur Reykjavíkurprófasts dæm-
is vestra fagnar kjöri sr. Agnesar M. Sig-
urðar dóttur sem biskup Íslands. Það eru 
merk tímamót, þegar kona er kjörinn 
biskup íslensku þjóð kirkjunnar eftir 
þúsund ára kristni í landinu. Sú 
niðurstaða biskupskjörs er góður 
vitnisburður um nýja tíma og mikilvægar 

breytingar, sem átt hafa sér stað á 
íslensku þjóðlifi og í afstöðu til 
hluttverks kynjanna, mannréttinda og 
trúarlegra gilda. Nýkjörinn biskup er 
boðinn velkominn og honum fylgja 
óskir blessunar Guðs í forystuhlutverki 
sínu og þjónustu allri. 

Um leið er fráfarandi biskupi, hr. Karli 
Sigurbjörnssyni, þakkað frábært starf 
og undra verð afköst við framkvæmd 
þeirra breytinga, sem átt hafa sér stað 
á skipulagi og lagaumhverfi þjóð-
kirkjunnar í hans biskupsstíð. Hann hefur 
verið árvökull, skörulegur og samvisku-
samur leiðtogi og oft við erfiðar 
aðstæður og andstreymi, þegar blásið 
hefur um viði okkar gömlu þjóðkirkju 
á undanförnum árum. Honum sé þökk 
og heiður fyrir trúmennsku sína. Ekki 
síður er ástæða til að þakka hin miklu og 
margvíslegu skrif og bókagerð, sem frá 
honum hefur komið. Þau verk vitna um 
vitsmuni, lisfengi og innileika, sem er 
gott að njóta og styrkjast af. Það er mikil 
blessun fyrir kirkjuna alla.

Almennt um starf prófasts.
Undirritaður var skipaður prófastur í 
Reykjavíkurprófastsdæmi vestra frá 1. 
september 2011 og tók þar með við því 
embætti af sr. Jón Dalbú Hróbjartssyni. 
Sr. Jón hafði þjónað prófastsembættinu 
í 20 ár af miklum ágætum, skapað 
fjölbreytt og gefandi samskiptakerfi 
í prófastsdæminu og eflt mjög 
fræðslu- og samstarf meðal leikra og 
lærðra, sem og staðið fyrir nýjungum 
í safnaðarstarfinu almennt. Almennt 
þakklæti ríkir meðal kirkjufólks í þessu 

Reykjavíkurprófastsdæmi vestra
Sr. Birgir Ásgeirsson, prófastur

Birgir Ásgeirsson
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prófastsdæmi yfir störfum hans og 
þjónustu.

Núverandi prófastur var settur inn í 
em bætti í Hallgrímskirkju af biskupi Ís-
lands, hr. Karli Sigurbjörnssyni, 22. sept-
em ber 2011. Í kjölfar þeirrar athafnar var 
haldinn aukahéraðsfundur á sama stað. 

Prófastur er fulltrúi biskups 
Íslands í prófasts dæminu, leiðtogi 
og verkstjóri vígðra þjóna prófasts-
dæmisins, fylgir eftir stefnumörkun 
og sam þykktum kirkju þings er varðar 
kirkjulegt starf í prófasts dæminu, er 
í fyrir svari fyrir prófasts dæmið að því 
er varðar sameiginleg málefni þess, 
gagnvart stjórnvöldum, stofnunum 
og einstaklingum, (sbr. starfsreglur 
um prófasta). Ýmis önnur verkefni 
heyra honum til, m.a. að fylgjast með 
starfi sóknanna í prófastsdæminu með 
heimsóknum, viðtölum við presta, 
starfsfólk sókna og sóknarnefndarfólk 
eftir því sem við á. Ennfremur skal hann 
hafa yfirsýn yfir leyfi og annað sem 
varðar þjónustuna í heild. Prófastur er 
formaður valnefnda í prestaköllunum 
og setur presta í embætti í umboði 
biskups, (sbr. starfsreglur um 
valnefndir).

Heimsóknir
Í vetur heimsótti prófastur tvær 
öldrunar stofnanir og kirkju heyrnar-
lausra. 

Hjúkrunarheimilið Sóltún, 4. október, 
þar sem Jón Jóhannsson djákni og Anna 
Birna Jensdóttir, framkvæmdastjóri, 
sem höfðu boðið prófasti til komunnar, 
önn uð ust móttöku og skipulag heim-
sóknar innar. Það er gleðiefni hve starfs-
grunnur heimilisins er vandaður, þar 
sem þver fagleg sjónarmið og andleg 
vel ferð heimilisfólks og starfs fólks 
er í fyrirrúmi. Hinn 14. október var 

haldin hátíðarmessa í Sóltúni þar sem 
prófastur predikaði. Prófastur heimsótti 
Sóltún aftur á afmælishátíð heimilisins 
8. janúar og tók þátt í hátíðarmessu 
dagsins. 

Prófasti var síðan boðið í heimsókn á 
dvalar- og hjúkrunar heimilið Hrafnistu í 
Reykjavík 30. nóvember. Sr. Svanhildur 
Blöndal og Soffía S. Egilsdóttir, fram-
kvæmda stjóri félags- og þjónustusviðs, 
önnuðust kynningu og leiðsögn um 
húsið og á meðal heimilisfólks, sem 
prófastur fékk tækifæri til að spjalla við. 
Í byrjun heimsóknarinnar var hátíðar-
messa í loftssal heimilisins, þar sem var 
mikið fjölmenni og almenn þátttaka. 
Prófastur prédikaði.

11. desember var haldið veglega upp 
á 30 ára afmæli kirkju heyrnarlausra. 
Hátíðarmessa var í Grensáskirkju, 
þar sem fjölmargir tóku þátt í 
söng, ljóðalestri, tónlist og annarri 
þjónustu. Grensáskirkja var fullsetin 
og gott betur, þar sem söfnuðurinn 
fagnaði merkum áfanga. Sr. Miyako 
Þórðarson, sem þjónað hefur kirkju 
heyrnarlausra frá upphafi stjórnaði 
athöfninni og afmælisveislunni. Hún 
hefur unnið mikilvægt og stórkostlegt 
frumkvöðlastarf í söfnuðinum og mátti 
auðveldlega finna hlýhug og þakklæti 
í hennar garð á þessari fallegu hátíð. 
Prófastur tók þátt í helgihaldinu og 
predikaði. Þetta var mikill gleðidagur. 
Sr. Miyako hefur nú ákveðið að hætta 
störfum og hefur embætti prests 
heyrnarlausa verið auglýst til umsóknar.

Sjúkrahús- og sérþjónusta.
Prófastur sat fund sjúkrahúss presta á 
Land spítalnum í sept em ber og fleiri 
fundi með þeim síðar á vetrinum, er 
varðaði störf þeirra og kjör. Þjónusta 
sjúkra húss presta á Íslandi á sér langa 
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sögu eða allt frá dögum holds veikra-
spítalans í Laugarnesi. Þjóðkirkjan kom 
á fót sjúkrahúss prests embætti 1970, en 
þáttaskil urðu, þegar Borgarspítalinn 
réð til sín sérmenntaðan sjúkrahúsprest 
1985, sr. Sigfinn Þorleifsson. Þá hófst 
skipulögð sálgæslu- og áfallaþjónusta 
innan sjúkrahúsanna og á forsendum 
þverfaglegra sjónarmiða. Starf þeirra 
(og djákna) hefur síðan þróast og eflst 
og frá upphafi hefur þjónusta þeirra og 
nærvera á sjúkrahúsunum verið ákaflega 
vel þegin og mikilvægur þáttur, bæði í 
umönnum sjúklinga, aðstandenda sem 
og starfsfólks. Oft hefur þó reynt á í 
afstöðunni til þjónustunnar og við þann 
mikla fjárhagslega niðurskurð, sem orðið 
hefur hin síðari ár, hefur þurft að ræða og 
velta upp spurningunni um starfsgildi 
sjúkrahúspresta, eins og reyndar á við 
um önnur störf á sviði stoðþjónustunnar. 
Í huga prófasts er þjónusta presta og 
djákna á sjúkra húsum afar mikilvægur 
og dýrmætur þáttur í þjónustu skyldu 
þjóðkirkjunnar. Þar hefur svo skipast til að 
sjúkrahúsin geta í samráði og samstarfi 
við þjóðkirkjuna ráðið vel menntaða og 
hæfa ein staklinga, sérhæfða í sálgæslu 
og sjúkrahúsþjónustu, og aukið þannig 
verulega á möguleika til aðstoðar og 
líknar í erfiðum aðstæðum, einnig þegar 
slys ber að höndum eða andlát á sér stað. 
Þjónusta við sjúklingana skiptir þar miklu, 
en ekki síður aðstoð við aðstandendur, 
sem þarfnast and legrar leiðsagnar og 
stuðnings. Slík þjónusta er í eðli sínu 
kærleiksþjónusta, sem á að vera og er 
eðlilegur þáttur fagnaðar erindisins, sem 
þjóðkirkjan á Íslandi boðar og fylgir eftir. 
Þessi sjónarmið gilda einnig og ekki síður 
um aðra sérþjónustu, eins og þjónustu 
fanga prests, prests heyrnarlausra, prests 
fatlaðra, presta á öðrum heil brigðis- og 
öldrunarstofnunum sem og samsvarandi 
þjónustu djákna. Þjóð kirkjan er stolt af 

sjúkrahús- og sérþjónustu presta og 
djákna. Helmingur presta og djákna í 
Reykja víkurprófastsdæmi vestra eru í 
sjúkrahús- og sérþjónustu.

Íslenskir söfnuðir erlendis
Íslenskir söfnuðir eru starfandi í Dan-
mörku, Svíþjóð og Noregi. Einnig í 
London, en íslenskt safnaðarstarf hefur 
verið með hléum í Luxemburg og ná-
lægum löndum þar í kring. Söfnuð-
urinn í Danmörku á sér tæplega 50 ára 
sögu. Lengst af hefur safnaðarstarf 
og prestsþjónusta íslenskra presta er-
lendis verið bæði tengd þjónustu 
Trygginga stofnunar við sjúklinga, sem 
hafa þurft að leita sér læknisþjónustu 
erlendis, en líka þjónustu sendiráðanna 
við íslendinga erlendis. Þetta samstarf 
trygginga stofnunar, sendiráða og þjóð-
kirkju hefur mikið breyst eftir fjár mála-
kreppuna 2008. Af fjórum ísenskum 
prestsembættum erlendis er nú aðeins 
eitt eftir, þ.e. í Noregi, og svo hlutastarf 
í Svíþjóð. Noregur sker sig úr með eitt 
íslenskt prests embætti og góðan fjár-
hags grund völl hins íslenska safnaðar, 
sem byggir á reglum um sóknar gjöld 
í Noregi, sem gera þetta mögulegt. 
Safnaðarstarfið í Noregi blómstrar, undir 
forystu sr. Örnu Grétarsdóttur, og hefur 
mikið gildi fyrir Íslendinga sem þar búa. 
Mikill vandi er hins vegar á höndum hvað 
varðar aðra íslenska söfnuði erlendis og 
við því þarf að bregðast. Prófastur hefur 
farið til Kaupmannahafnar, setið þar fund 
með fulltrúum allra íslensku safnaðanna 
á Norðurlöndum og rætt þessi mál. Í 
samráði við biskup Íslands hefur einnig 
verið farið til fundar við hátt setta em-
bættis menn í danska kirkju mála ráðu-
neytinu, ásamt með sendi herra Íslands í 
Danmörku, og stjórnar formanni íslenska 
safnaðarins þar, til umræðna um nýja 
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möguleika og samstarf við dönsku þjóð-
kirkjuna. Ekki hafa enn fundist leiðir til 
að fjármagna starf íslenska safnað arins í 
Danmörku, t.d. með svipuð um hætti og 
gert er í Noregi. Þó hefur verið haldið 
uppi messu þjónustu einu sinni í mánuði 
yfir vetrarmánuðina. Í Svíþjóð hefur 
þjónustan verið styrkari og fyrir velvilja 
sr. Ágústs Einarssonar og áhuga, hefur 
safnaðarstarfi verið haldið uppi eftir 
því sem aðstæður hafa leyft. Prófastur 
mun, eins og sl. vetur leita eftir því að 
ásættanlegar leiðir finnist til lausnar á 
þessari mikilvægu þjónustu íslensku 
þjóðkirkunnar á erlendri grund, en í þeim 
efnum virðist mikið starf framundan og á 
brattann að sækja. 

Sóknirnar í Reykjavík – sóknargjöld. 
Helgihald og hluti safnaðarstarfs í 
Reykjavík vestra hefur verið með líku 
sniði og undanfarin ár. Mikið hefur 
reynt á því rekstrarerfiðleikar hafa verið 
afar tilfinnanlegir. Í flestum sóknum 
hefur orðið að fækka starfsfólki og 
almenn þjónusta, æskulýðsstarf og 
öldrunarþjónusta hafa liðið fyrir 
þessa erfiðleika. Megin þáttur þessa 
máls er sú óskiljanlega ákvörðun 
ríkisvaldsins að halda eftir stórum 
hluta af innheimtum félagsgjöldum 
kirkjunnar, sóknargjöldunum, sem 
skert hefur stórlega fjárhagslega 
undirstöðu safnaðanna í landinu. 
Blómlegt safnaðarstarf þjóðkirkjunnar 
hefur verulega dregist saman af 
þessum sökum. Augljósar afleiðingar 
eru eins og sagt hefur verið uppsagnir 
og skert þjónusta, en einnig hefur álag 
á presta aukist verulega, en einnig á 
annað starfsfólk og sóknarnefndir. 
Skv. nýútkominni skýrslu opinberrar 
nefndar, sem innanríkisráðherra skipaði 
á miðju sl. ári til að meta áhrif nið-

urskurðar fjárveitinga á starfsemi þjóð-
kirkjunnar og afleiðingar þess að haldið 
yrði áfram, má sjá að sóknargjöld eru 
meir en 20% lægri en þau voru 2008. 
Til þess að þau nái raungildi á þessu ári, 
þyrftu þau að hækka um 50%, úr 701 
kr. í 1050 kr. Niðurstaða nefndarinnar 
er sú að skerðingin er mun meiri en 
aðrar stofnanir hafa þurft að lúta vegna 
almennra samdráttaraðgerða. Nemur 
það í heild sinni um það bil tveim 
milljörðum króna á sl. 3 árum. Öllum 
má vera ljóst hvert stefnir og hér verður 
að eiga sér stað leiðrétting á skilum 
sóknargjalda til þjóðkirkju og annarra 
þeirra, sem byggja tilveru sína á slíkum 
trúfélagsgjöldum, enda fer innheimta 
sóknargjalda fram eftir opinberum 
innheimtuleiðum og um það hefur 
verið samið. Krafan um leiðéttingu 
miðast við þá lækkun, sem er umfram 
það sem almennt gerist í niðurskurði 
vegna fjárhagslegra áfalla ríkisins.

Prófastur hefur átt mikinn fjölda við-
tala við presta og starfsfólk safnaðanna 
í vetur. Honum er ljóst að þessar nefndu 
aðgerðir hafa skaðað starf og þjónustu 
kirkjunnar, álagið hefur aukist verulega, 
þróttur og starfsgleði hefur dvínað. Því 
til viðbótar hefur kirkjan nú þegar misst 
frá sér gott starfsfólk og er það mjög 
miður. Starf nefndarinnar sem vann 
umrædda skýrslu er mikilvægt og þarft. 
Það er von prófasts að niðurstöður 
nefndarinnar og ábendingar muni opna 
augu þeirra sem réðu um skerðinguna á 
sínum tíma og leiða til leiðréttingar og 
úrbóta. Fræðslu- og þjónustuhlutverk 
íslensku þjóðkirkjunnar er mikil-
vægt og hjálplegt og ætlað öllum 
þeim þjóð félags þegnum, sem þiggja 
vilja. Skaðinn verður seint bættur ef 
leiðrétting á sóknargjöldum, nauðsyn-
legum félagsgjöldum þjóðkirkjunnar, 
nær ekki fram að ganga.
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Samræmingarnefnd
Í framhaldi af þessum orðum er þess 
rétt að geta að Hjördís Þorgeirsdóttir, 
konrektor og sr. Sigurður Jónsson eru 
fulltrúar prófastsdæmisins í hinni svo 
kölluðu samræmingarnefnd, sem starfar 
undir stjórn vígslubiskups, sr. Jóns 
Aðalsteins Baldvinssonar. Nefndin hefur 
það verkefni að skoða heildarskipulag 
prestakalla og prófastsdæma í landinu. 
Markmiðið er að ná fram hagræðingu, 
auka á starfs ánægju og þjónustu. 

Könnun á viðhorfi  
til þjóðkirkjunnar.
 Á aukahéraðsfundi var samþykkt að 
leggja í nokkurn kostnað til að kanna 
viðhorf almennings til þjóðkirkjunnar, 
starfa hennar og þjónustu. Gengið var 
til samstarfs við Ólaf Guðgeirsson og 
Leopold Sveinsson um framkvæmd 
þeirrar könnunar. Prófastur valdi með 
sér nefndarmenn Þráinn Þorvaldsson, 
Guðrúnu Áslaugu Einarsdóttur og sr. 
Irmu Sjöfn Óskarsdóttur til að víkka 
umræðusviðið og undirbúning að 
könnuninni. Síðar í vetur þegar ljóst 
var að hún yrði nokkru viðameiri og 
dýrari en ætlað var í fyrstu, var gengið 
til samstarfs við Kjalarnesprófastsdæmi 
í þessu efni. Er þess vænst að könnunin 
gefi upplýsingar, sem nýtist til endur-
skoðunar, jafnvel breyt inga, á ýmsum 
þáttum kirkju- og safnaðar starfs. 
Undirbúningur hefur gengið hægar 
en ætlað var, en stefnt er að því að 
könnunin verði gerð í haust.

Aðrir þættir í starfi prófasts 
Skýrsla prófasts mun ekki taka til 
annarra þátta að þessu sinni. Þó er enn 
margs að geta. 

Um starf ÆSKR og starf Ellimálaráðs 

er vísað til meðfylgjandi skýrslna, en rík 
ástæða er til að þakka það góða starf 
sem unnið er á þessum hvorum tveggja 
vettvanginum.

Héraðsnefnd hefur komið saman 
mánaðar lega. Þau nefndarstörf hafa 
gengið vel fyrir sig og verið afar 
ánægju leg.

Morgunfundir með prestum og 
djáknum eru einu sinni í mánuði. Haust-
fundur presta var haldinn í Hlégarði í 
Mosfellssveit 4. nóvember. Þar kynnti sr. 
Örn Bárður störf og niðurstöður stjórn-
laga ráðs, en hann var einmitt kjörinn 
fulltrúi til stjórnlagaráðs og Magnea 
Sverris dóttir djákni kynnti skipu lag 
Lútherska heims sam bandsins, og þjón-
ustu hlutverk þess, en hún situr í stjórn 
sambandsins fyrir hönd íslensku þjóð-
kirkjunnar. Mjög góður rómur var 
gerður að málflutningi þeirra beggja, 
enda málefnin mikilvæg og áhugaverð.

Fundur formanna sókna með 
prófasti var haldinn í Bústaðakirkju 
26. janúar sl. Formannafundir eru afar 
mikilvægir og góður vett vangur bein-
skeyttra umræðna um hag, skipulag 
og framkvæmd safnaðarstarfs. Næsti 
formannafundur verður væntanlega í 
haust, haldinn í Skálholti. 

Prófastur hefur sótt tvo tveggja daga 
fundi prófastanna allra, annan á Egils-
stöðum og hinn á Biskups stofu. Þarfir og 
hjálplegir vinnufundir. Ennfremur hefur 
samráðsfundur prófasta í Reykjavík og 
Kjalarnessprófastsdæmi verið haldinn 
tvisvar í vetur, auk sérstaks verkefnis 
sem þeir tóku að sér vegna kynningar á 
fram bjóðendum til biskupskjör. Prófast-
ur lét sig varða útgefna kjörskrá, en full-
trúar í söfnuðunum erlendis höfðu ekki 
verið teknir inn á hana og rættist úr því.

Fulltrúar Reykjavíkurprófastsdæmis 
vestra í áfallaráði á vegum velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar voru tilnefndir sr. 
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Örn Bárður Jónsson, sr. Helga Soffía 
Konráðsdóttir og sr. Sigurður Jónsson. 

Samstarf við við héraðsprest, sr. 
Irmu Sjöfn og Margréti Bragadóttur, 
skrifstofu stjóra em bættisins hefur verið 
ein staklega ánægju legt. Reynsla þeirra 
og starfshæfni er mikil og hefur sam-
vinnan við þær verið mér ómetanleg. 
Það sama gildir um fyrrverandi prófast, 
sr. Jón Dalbú Hróbjartsson. Ráð hans 
og reynsla hefur verið mér holl og 

góð. Prófastsdæmið nýtur þess að eiga 
skjól í Hallgrímskirkju. Starfsfólk og 
sóknarnefnd hafa mikinn skilning á því 
umfangi og erli sem tengist skrifstofu 
prófasts og eru hjálpleg í hvívetna. Það 
er ákaflega mikils virði og vil ég hér með 
þakka þann skilning og umhyggju.

Ég er þakklátur því fólki, sem ég hef 
átt samstarf við þennan fyrsta vetur 
minn sem prófastur og þakka ég hlýhug 
í minn garð og gott samstarf. 

Vesturlandsprófastsdæmi
Sr. Þorbjörn Hlynur Árnason, prófastur

Þorbjörn 
Hlynur Árnason

Héraðsfundur Vestur lands prófasts-
dæm is var haldinn í Reykholti sunnu-
daginn 22. apríl.

Fundurinn hófst með messu, þar 
predikaði séra Kristján Valur Ingólfsson 
vígslubiskup í Skálholti. Séra Geir 
Waage þjónaði fyrir altari.

Vígslubiskup flutti síðan ávarp á 
fundinum og skýrði sýn sína á embætti 
sitt og fjallaði um framtíðarhorfur og 
áform um starfið á Skálholtsstað, en 
eins og kunnugt er urðu þar breytingar 
á skipan mála á síðasta ári.

Dr. Hjalti Hugason kynnti drög að 
frumvarpi til nýrra þjóðkirkjulaga. 

Þá flutti sr. Geir Waage skýrslu 
starfshóps er vann, að ósk héraðs-
nefndar tillögur um fram tíðar skipan 
mála í hinu nýja prófastsdæmi. Margar 
þarflegar ábendingar komu fram í 
skýrslunni. Bent var á auka mætti 
samstarf kirkjukóra og organista 
og hvatt til sameiginlegra kóra-
móta í prófastsdæminu. Fjallað var 
um samstarfssvæðin innan prófasts-
dæmisins. Þar hefur margt gerst, en 
upp leggið frá kirkjuþingi er nokkuð 

hátimbrað, með tilliti til skipulags og 
samráðs og ljóst að mikill aukakostnaður 
vegna ferða leggst á presta sem 
leikmenn. Þá var bent á nauðsyn 
þess, að Vesturlandsprófastsdæmi 
nyti þjónustu héraðsprests, er gæti 
dregið úr því óhagræði er sameining 
prófastsdæmanna gömlu hefur í för 
með sér.

Sameining prófastsdæmanna hér á 
Vestur landi var gerð í óþökk heima-
manna, líkt og margoft hefur komið 
fram. Rýr efnisleg rök lágu þar að baki. 
Prófastsdæmin tvö voru ágætlega 
sjálfbærar starfseiningar. En nú er þetta 
orðið og víst er að einhvern tíma tekur 
að þróa samstarf innan þessa stóra 
svæðis. Alveg er þó ljóst að vinnu á borð 
við samstarf um fermingarfræðslu og 
æskulýðsmálefni þarf að vinna svæða-
skipt, líkt og áður var. Það er engu að 
síður góður hugur og vilji meðal presta, 
sóknarnefndarfólks og starfs fólks 
safnaðanna að vinna saman að eflingu 
kirkjustarfsins á héraðsvísu.

Í héraðsnefnd sitja auk prófasts sr. 
Gunnar Eiríkur Hauksson í Stykkishólmi 
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og Indriði Valdimarsson á Akranesi. 
Varamenn eru sr. Elínborg Sturludóttir 
í Stafholti og Sigrún Baldursdóttir á 
Hellissandi.

Þar fór nú ekki framhjá neinum að 
biskupaskipti urðu á liðnum vetri. Herra 
Karl Sigurbjörnsson tilkynnti afsögn 
sína. Honum eru þökkuð, úr héraði, góð 
störf og rík umhyggja fyrir kirkjustarfi. 
Agnes M. Sigurðardóttir, nýr biskup 
Íslands er boðin velkomin til starfa.

Vegna biskupskosninga var haldinn 
kynningarfundur fyrir kjörmenn í 
prófastsdæminu og var hann haldinn, 
á ábyrgð héraðsnefndar þann 7. mars í 
Menntaskóla Borgarfjarðar í Borgarnesi. 
Fundurinn var vel sóttur, þrátt fyrir 
rysjótta tíð.

Á síðasta ári byrjaði samstarf um 
pílagrímagöngur. Fyrst voru það 
prestarnir í Stafholts- Reykholts og 
Hvanneyrarprestaköllum sem hófu 
þetta starf. Á nýliðnum vetri var vett-
vangurinn stækkaður og Borgar- og 
Saur bæjar prestaköll bættust við. 
Upp var sett heimasíða, pílagrímar.

is, þar sem göngurnar voru kynntar 
og sú hugsun er þar liggur að baki. 
Áhuga sömum er bent á að kynna sér 
efni síðunnar. Þetta er afar dýrmætt 
samstarfsverkefni er hlotið hefur mjög 
góðar undirtektir, ekki aðeins meðal 
heimafólks, heldur hefur fólk komið um 
langan veg til að taka þátt. Héraðssjóður 
hefur stutt þetta framtak og styrkti 
einnig sr. Elínborgu Sturludóttur til 
þátttöku í ráðstefnu um þessi efni er 
haldin var í Danmörku í vetur. 

Að ganga í hópi frá einum helgistað 
til annars, fara götur og leiðir er farnar 
voru um aldir, er sérlega gefandi; 
gangan gefur andlega, trúarlega og 
líkamlega heilsubót, skapar ný kynni og 
eflir samkennd fólks og vináttu.

 Um þessa mögnuðu reynslu má 
vísa til orða rabbíans í skáldsögu Isaac 
Bashevis Singer, Setrið (ísl. þýðing sr. 
Hjartar Pálssonar) „Segir ekki heilbrigð 
skynsemi að aðgerðaleysi sé betra 
en framkvæmdahugur þegar enginn 
veit afleiðingarnar? Sannleikurinn er 
sá að stundum fara gerðirnar á undan 

Pílagrímar við 
upphaf göngu frá 
Álftártungukirkju 
að Langárfossi.
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hugsuninni. Nauðsyn pílagrímaferða er 
ekki unnt að útskýra því hún skilst ekki 
fyrr en að fenginni reynslu.“ Þetta eru 
orð að sönnu.

Í vetur og vor var farið í göngur milli 
helgistaða á Mýrum og í Borgarfirði. 
Síðan verður lagt í langa reisu úr 
Borgarfirði og endað í Skálholti, á 
Skálholtshátíð í sumar. Það er vilji 
okkar kirkjufólks að halda göngunum 
áfram og leggja undir fleiri svæði í 
prófastsdæminu.

Séra Elínborg Sturludóttir var 
skipaður sóknarprestur í Staf holts-
prestakalli fyrir tæpum fjórum árum. 
Fljótlega eftir að hún flutti með 
fjölskyldu sinni í Stafholt, kom i ljós að 
prestssetrið var óíbúðarhæft og talið 
ónýtt. Séra Elínborgu var þá útvegað 
húsnæði í Borgarnesi til bráðabirgða. 
Nokkur töf varð á því að ákvörðun 
væri tekin um byggingu prestsseturs 
í Stafholti, þótt að fyrir hefði legið 
samþykkt kirkjuráðs um það fyrir 
fjórum árum. Eðlilega hafði þar að segja 
þær skerðingar er sjóðir kirkjunnar hafa 
orðið fyrir eftir efnhagsörðugleikana.

Í maímanuði á síðasta ári var tekin 
skóflustunga að nýju prestssetri í 
Stafholti. Húsið reis fljótt og vel og 
var afhent í nóvemberlok. Haldin var 
hátíðarguðsþjónusta af því tilefni, 
þar sem biskup Íslands predikaði. 
Prófastur hafði síðan húsblessun 
og var prestsetrið síðan formlega 
afhent sr. Elínborgu. Arkitekt að 
húsinu var Sigríður Sigþórsdóttir en 
byggingarflokkur Eiríks Ingólfssonar 
annaðist smíðina. Þakkir skulu færðar 
kirkjuráði fyrir þessar lyktir og svo 
sóknarnefndunum í Stafholtsprestakalli 
sem héldu vel vöku sinni. 

Það er gott að hugsa til þess að nú er 
risið nýtt prestsetur í Stafholti. Það hefur 
ekki verið til að létta presti störfin að 

búa utan prestakallsins, þó svo að hann 
hafi sinnt sínu afar vel. Þá er prestssetur 
í sveit ekki aðeins vinnustaður prestsins 
heldur einnig athvarf sóknarbarna ef 
svo ber undir; staður þar sem sóknarfólk 
finnur sig velkomið. 

Vegna staðsetningar sinnar, hlut-
verks og sögu er Stafholt einnig staður 
sem kirkjunni ber að halda með prýði, 
líkt og öðrum stöðum sínum. Þá hefur 
sóknarnefndinni í Stafholti lánast 
með mikilli elju og útsjónarsemi að fá 
kirkjuna viðgerða svo að mikill sómi er 
að. 

Séra Ragnheiður Karítas Pétursdóttir 
sagði lausu embætti sóknarprests í 
Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakalli 
við síðustu áramót og hélt til þjónustu í 
norsku kirkjunni.

Séra Ragnheiður tók við Ingjalds-
hólsprestakalli árið 2003 og síðar við 
þjónustu í sameinuðu prestakalli undir 
Jökli árið 2009. Þjónusta hennar var 
með miklum ágætum og hún vel látin 
meðal sóknarbarna og kollega hér á 
Vesturlandi. Henni fylgja kærar þakkir 
og blessunaróskir um farnað á nýjum 
vettvangi. 

Um Ólafsvíkur- og Ingjalds hóls-
prestakall voru átta umsækjendur. 
Um störf valnefndar giltu nýjar 
starfs reglur er kirkjuþing samþykkti 
síðast liðið haust. Meðal nýmæla þar 
er að með valnefndinni starfi lög-
lærður ráðgjafi á vegum kirkjuráðs. 
Guðmundur Þór Guðmundsson fram-
kvæmda stjóri kirkjuráðs sinnti því 
starfi. Í starfsreglum er ákvæði um að 
2/3 valnefndarmannana þurfi að ná 
samstöðu svo hún teljist bindandi. 
Ekki náðist bindandi niðurstaða um 
einn umsækjenda og gekk því málið 
til biskups Íslands til úrlausnar, líkt og 
starfsreglur kveða á um. Niðurstaða 
biskups var að skipa séra Óskar Inga 
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Ingason, sóknarprest í Dalaprestakallið 
í embættið. Séra Óskar var síðan 
settur inn í embætti við messu í 
Ólafsvíkurkirkju þann 10. júní. Séra 
Óskar hefur þjónað farsællega í Dölum 
um árabil og er hann boðinn velkominn 
til þjónustu á nýjum vettvangi í 
prófastsdæminu.

Dalaprestakall var síðan auglýst til 
umsóknar í maí síðastliðnum.

Nýtt veglegt orgel var vígt í Stykkis-
hólmskirkju við hátíðar guðs þjónustu 
þann 22. janúar. Þar embættuðu biskup 
Íslands og vígslubiskupinn í Hólastifti 
séra Jón Aðalsteinn Baldvinsson. Dóttir 
séra Jóns, Sigrún var um árabil organisti 
við Stykkishólmskirkju, en hún lést 
langt fyrir aldur fram. Undirbúningur 
að þessu stórvirki hófst árið 2006 og 
var þá ákveðið að láta smíða Klais 
orgel í kirkjuna. Efnahagshrunið 
setti sannarlega strik í reikninginn 
og hækkaði verð orgelsins frá 
upphaflegum áætlunum um helming. 
Engu að síður héldu heimamenn 
ótrauðir áfram og var verkið að stærstu 
leyti kostað af söfnunarfé. Orgelið, 
sem er 22 radda sómir sér vel í hinum 

veglega helgidómi í Stykkishólmi og 
hefur þegar vakið mikla athygli.

Líkt og öllum er kunnugt hefur 
kirkjan fengið sinn skerf af þeim 
efnahagserfiðleikum sem gengið 
hafa yfir þjóðina síðustu misseri 
og ár. Sóknargjöld, sem eru í raun 
félagsgjöld þjóðkirkjumanna hafa verið 
skert verulega. Það gildir einnig um 
sjóði kirkjunnar svo sem jöfnunarsjóð 
og kirkjumálasjóð. Vitaskuld hafa 
þessar skerðingar haft sín áhrif á 
fjárhagslega stöðu sóknanna í héraði, 
en sóknarnefndir hafa sýnt ábyrgð 
og varfærni og ekki farið fram úr sér 
varðandi framkvæmdir eða aðrar 
skuldbindingar, þannig að hvergi eru 
veruleg vandræði vegna lækkaðra 
sóknartekna, þótt vitaskuld þurfi að 
taka skrefin varlega. 

Nú er hins vegar svo komið, að 
söfnuðir munu vart þola frekari 
skerðingar án þess að það bitni á starfi 
þeirra og þjónustu við sóknarfólk. Þá 
þarf að sinna viðhaldi á mannvirkjum, 
sem hefur verið látið bíða eftir því sem 
kostur er. 

Störf nefndar þeirrar er innan ríkis-

Hið nýja orgel 
Stykkishólmskirkju
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ráð herra skipaði til að kanna áhrif 
skerðinga á starfsemi sóknanna hafa 
hins vegar leitt í ljós að skerðingarnar, 
eða eignaupptakan er langt umfram 
það sem gefið var til kynna; alþingi 
virðist hafa verið blekkt með villandi 
út reikningum frá fjármálaráðuneytinu, 
þar sem ekki var tekið tillit til verð lags-
breytinga milli ára. Því þarf verulega og 
skjóta hækkun á sóknargjöldum til að 
þau standi ámóta og tekjustofnar hlið-
stæðra stofnana. Miðað við undirtektir 
í ráðuneyti fjármála virðast litlar líkur á 

að umframskerðingin verði leiðrétt og 
hækkun fyrir næsta ár mun vart halda 
í við verðlagshækkanir. Þessi afstaða 
stjórnvalda til sókna landsins og þeirrar 
þjónustu sem þar er innt af hendi er 
stjórnvöldum til minnkunar. Kirkjan 
er ekki að heimta neitt umfram aðra, 
einvörðungu að stofnanir hennar sitji 
við sama borð og hliðstæðar stofnanir. 

Nú er því brýnt að kirkjufólk, með 
biskup, kirkjuráð og kirkjuþing grípi 
til varna sem duga svo ekki fari illa í 
kirkjustarfi.

Vestfjarðaprófastsdæmi
Sr. Magnús Erlingsson, prófastur

Þegar litið er á loftmynd af Íslandi 
þá skaga Vestfirðirnir upp úr landinu 
líkt og höfuð á dreka, sem glennir 
upp gin sitt. Einungis tíu kólómetra 
breið landræma frá botni Gilsfjarðar 
yfir í botn Bitrufjarðar tengir höfuðið 
við meginlandið. Og líkt og drekar 
í fornsögum munu víst hafa verið 
hrikalegar skepnur ásýndum þá eru 
Vestfirðirnir ógnvekjandi með sínum 
háu fjöllum og bröttu hamrabeltum. 
Strandlengjan er öll vogskorin líkt 
og kamburinn á þeim drekum, sem 
undirritaður hefur séð á teikningum í 
bókum. Og drekar eiga víst líka að spúa 
eldi úr gini sínu. Reyndar eru engin virk 
eldfjöll á Vestfjörðum. Það er einna 
helst að eldur brenni úr munni manna 
þegar þeir fá sér vel kæsta skötu ellegar 
hákarl með glasi af brennivíni. Og nú 
hafa Ísfirðingar í Neðsta tekið upp 
þann góða sið að bjóða upp á skötu á 
Þorláksmessu á sumri, - en skammt er til 
hennar þegar þessi orð eru fest á blað.

En útlit og ytri ásýnd segja sjaldnast 

allan sannleikann. Þau, sem ferðast 
vestur, uppgötva þar oft mikla kyrrð 
og náttúrufegurð. Og hin, sem staldra 
lengur við eða setjast þar að, komast að 
raun um að mannlífið í faðmi vestfirskra 
fjalla getur verið einkar ljúft, frjálslegt 
og manneskjulegt, - já, og jafnvel fram-
sækið. Það eru til dæmis ekki margir, 
sem hafa veitt því eftirtekt að konur hafi 
verið í meirihluta presta á Vestfjörðum 
undanfarin ár. Þess vegna var það einkar 
vel við hæfi að fyrsta konan til að gegna 
embætti biskups Íslands kæmi úr Vest-
fjarða prófastsdæmi. Kjör sr. Agnesar 
M. Sigurðardóttur til biskups Íslands er 
auðvitað stærsta fréttin úr vestfirsku 
kirkjulífi á síðastliðnu ári. Er henni óskað 
velfarnaðar í að leiða íslensku kirkjuna 
til móts við óvissa framtíð.

Á nýliðnu ári urðu enn á ný breyt-
ingar á presta kalla skipaninni á norðan-
verðum Vest fjörðum. Í þriðja sinn á 
tólf árum kom bréf að sunnan með 
þeirri ákvörðun að nú skuli Súða vík-
ur sókn flutt yfir í nýtt prestakall! Er 

Magnús 
Erlingsson
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Súðavíkursókn orðin ein víð förulasta 
sókn landsins í seinni tíð. Minnir það 
mann óneitanlega á þá stað reynd að Jón 
Indíafari var frá Svarthamri í Álftafirði. 
En sem sagt í þetta sinn var ákveðið að 
stækka Bolungarvíkurprestakall og láta 
það ná yfir Súðavíkursókn, Ögursókn 
og Vatnsfjarðarsókn, en þessum þremur 
sóknum hafði verið þjónað undanfarin 
ár frá Súgandafirði, af sr. Valdimari 
Hreiðarssyni. Sr. Valdimar lét af störfum 
í vetrarbyrjun og fór þá á eftirlaun og 
er síðastur presta til að sitja á Suðureyi, 
sögufrægum stað þar sem kona var 
fyrst sóknarprestur á Íslandi. Eftir 
starfslok sr. Valdimars þá er Staðarsókn 
þjónað frá Holti í Önundarfirði. Annar 
prestur hætti einnig í vetrarbyrjun en 
þá lét sr. Guðrún Edda Gunnarsdóttir af 
störfum sem sóknarprestur Dýrfirðinga. 
Því embætti var í framhaldinu breytt 
þannig að það er að hálfu leytinu til 
sóknarprestsembætti en að hinu leytinu 
er það embætti héraðsprests. Góð 
manneskja hefur verið valin til að gegna 
þeim prestsstörfum en það er sr. Hildur 
Inga Rúnarsdóttir. Og nú í fyrradag var 
valnefndin í Bolungarvíkurprestakalli 
að leggja það til við biskup að sr. Ásta 
Ingibjörg Pétursdóttir yrði skipuð næsti 
sóknarprestur í Bolungarvík. Sr. Elína 
Hrund Kristjánsdóttir hefur undanfarin 
misseri þjónað Reykhólaprestakalli eftir 
að sr. Sjöfn Þór flutti þaðan til Þýska-
lands. Þegar prestakallið var auglýst 
í vetur þá sótti sr. Elína um og var hún 
skipuð núna á vordögum.

Héraðsfundur Vestfjarða prófasts-
dæmis var að þessu sinni haldinn á 

Hólma vík. Hófst hann með guðs þjón-
ustu. Síðan var snæddur hádegis verður 
á Café Riis og þar var svo fundað. Auk 
hefð bund inna héraðs fundar starfa var 
rætt um stöðu þjóðkirkjunnar og hvort 
komið væri að því að gera breytingar á 
rammalöggjöf um íslensku kirkjuna.

Hér að ofan hefur verið rætt nokkuð 
um breytingar og prestaskipti. Slíkt 
er ávallt fréttnæmt. En það mikilvæga 
í starfi kirkjunnar er þó líklega það, 
sem aldrei breytist, en það er hið hefð-
bundna kirkju- og safnaðarstarf þegar 
fagnaðarerindið er boðað, sakramentin 
höfð um hönd, syrgjendur huggaðir 
og hughreystir, sálmar sungnir, bænir 
beðnar, kertastjaki pússaður, dúkur 
straujaður, gólf skúrað, kirkjugarður 
sleginn og þannig mætti endalaust 
telja upp þau verk, sem unnin eru í einni 
vestfirskri sókn.

Halldór Kiljan Laxness veltir því 
fyrir sér í upphafi Sölku Völku hvað 
prestur hugsi þegar hann stígur í 
stólinn í litlu vestfirsku sjávarplássi eins 
og lýst er í þeirri bók. Kannski mætti 
alveg eins spyrja sig að því hvernig 
skáld geti skrifað heilt skáldverk um 
lítið sjávarþorp eða ef út í það er farið; 
gamlan mann, sem rær út á hafið í von 
um að setja í stóran fisk. En þetta hafa 
skáldin gert vegna þess að hvar sem 
gott mannlíf er, þar sem ung ástfangin 
hjörtu slá í takt, barn grætur eða gömul 
kona tifar með prjónana sína þar er 
saga, þar eru örlög. Og þar er gott að 
vera. La dolce vita!

Með kveðju úr höfði drekans.
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Frá því síðast var hugað að pistli í Árbók 
er flest við það sama í lífi safnaðanna.

Eftir setu á aðalsafnaðarfundum 
vorsins er þó eitt öðru nýrra. Söfnuðir 
eiga sífellt erfiðara með að reka starfið 
og flestar sóknarnefndir berjast í 
bökk um. Skerðing sóknargjalda, sem 
er auðvitað algjörlega óverjandi og 
óskiljan legt fyrirbæri, er að ganga af 
starfinu dauðu. Tekjur sóknanna duga til 
þess að greiða tryggingar, hita og laun 
organista. Þurfi að mála eða kaupa nýja 
mottu í anddyri, veldur það fjárhalla á 
árinu. Ég veit ekki hversu miklu lengur 
þetta getur gengið og hversu lengi er 
hægt að ætlast til þess að sóknarfólk 
bæði gefi tíma sinn til starfa, en leggi 
einnig þessar áhyggjur á sig.

Mjög víða til sveita er það svo að 
starfið við kirkjuna, messur, æsku-
lýðs  dagur, aðventustundir, 17. júní, er 
hryggjar stykkið í félagslífi sveitarinnar.
Ef kirkjan hættir að geta sinnt slíkum 
sam verum myndast tóm, sem mig 
grunar að ekki verði fyllt.

Það verður að knýja á um að leiðrétt 
verði það ranglæti sem nú hefur ríkt 
of lengi. Sóknir verða að endurheimta 
sóknargjöldin að fullu.

Sókn en ekki vörn
Það er þó undravert hversu blómlegt 
starfið er. Er það helst og fremst að 
þakka þjónum kirkjunnar, prestunum 
og djáknanum. Barnastarfið er rekið af 
metnaði og dugnaði. Sunnudagaskólar 
eða kirkjuskólar eru reknir í öllum 
prestaköllum og auk þess eru samverur 
í skóla og leikskóla. Fyrir þroskaðri 

börn er TTT starf og fermingarstörf. 
Fjöldi samverustunda er verulegur 
frá hausti og fram á vor. Sums staðar 
leggja söfnuðir til launað hjálparfólk í 
barna- og æskulýðs starfið. Ástundun 
barna í Húnavatns- og Skaga fjarðar-
prófastsdæmi er svipaður og annars 
staðar á landinu. Starfið fer af stað með 
hvelli en eftir jólin dregur verulega af. 
Hverju er um að kenna? Spurningunni 
er varpað fram víðar en hér á landinu 
bláa. Ef nokkuð er að marka niðurstöður 
í franska kirkjublaðinu La Croix verður 
að vekja áhuga foreldranna til þess að 
fá börnin til kirkjunnar. Í greininni segir 
blaðamaðurinn C. Lesegretain svo frá 
að foreldrar hafa þegið í arf þverrandi 
áhuga á trú og kirkju og þar af hefur leitt 
vankunnátta þeirra í þeim efnum. Þessu 
valda tveir týndir hlekkir, það er næstu 
tvær kynslóðir þar á undan. Foreldrar 
þeirra barna sem við nú væntum í starf 
kirkjunnar kunna ekki lengur þann sið 
að sækja í trúna, til kirkjunnar, í messur 
eða sunnudagaskóla.

Þessi þriðja kynslóð er okkur þó 
alls ekki glötuð, að því er fram kemur í 
fyrrnefndri úttekt. Hún er nefnilega að 
mestu laus við fordóma um trú og ekki 
bundin fyrir fram gefnum skoðunum 
um það hvernig iðka eigi trú eða um-
gangast guðs hús. Þessi kynslóð er 
auk þess meira andlega þenkjandi 
og leitandi er sú næsta á undan. Hún 
er einnig víðsýnni, að vissu marki, og 
heimssinnaðri og er opin fyrir nýjum, 
langt að komnum hugmyndum.

„Af einhverjum orsökum,“ skrifar 
greinarhöfundur, „hefur þetta að mestu 
farið fram hjá kirkjunum og þær hafa 

Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi
Sr. Dalla Þórðardóttir, prófastur

Dalla Þórðardóttir
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ekki lagað starf sitt að þessum hópi 
fólks.“ 

Þetta lýsir högum okkar vel. 
Víðast er það svo hér í prófasts dæm-

inu, nema í þorpum og bæjum þar sem 
stálpuð börn eru sjálfráð ferða sinna, að 
börn og kirkja þurfa að treysta á tíma og 
vilja foreldra til að börnin komi í starfið.
Tími allra er af skornum skammti. Fólk 
nýtir tíma og tómstundir til þess sem 
hugurinn býður til handa börnunum og 
þar hefur kirkjustarf tapað í keppninni. 

Við verðum að ná áhuga foreldranna, 
sem eins og hér var bent á eru vissulega 
andlega þenkjandi. Ég hef ekki hirt um 
að telja þau samtöl í útvarpi, frásagnir á 
fundum og viðtöl í blöðum við fólk, sem 
er að leita að innri friði, að lífshamingju, 
kvíða stilli, tilgangi í lífinu og hefur 
fundið í íhugun, á námskeiðum, í einka-
þjálfun og svo mörgu öðru. 

En af hverju þar þegar svarið er 
hér? Jesús er svarið, bænin, Biblían, 
samfélagið í kirkjunni.

Það er ekki á stundaskrá einfalds 
sóknarprests að bregðast við þessu. 
Verkefnið er miklu stærra en svo; á 
mælikvarða einyrkjans er það tröllaukið. 
En starfið verður að vinna. 

Þetta er verkefni fyrir fræðsludeild 
kirkjunnar, sem ég kalla hér með eftir.

Kristin trú er vegurinn fyrir þau 
sem leita og spyrja. Það verður að 
vinna námsefni, halda námskeið um 
þetta, senda út fyrirlesara, bjóða til 
helgardvala.

Þetta er tækifæri og raunar það verk 
sem kirkjan á að vinna að.

Stjórnsýsla
Eftir því sem árin líða verður enn 
áleitnari en fyrr, ef slíkt var einu 
sinni mögulegt, sú spurning hvað í 
ósköpunum hafi átt að nást fram með 

sameiningu prófastsdæmanna? Hvað-
an kemur þessi hugmynd? Henni var 
frá upphafi mótmælt í héruðum, en 
ekkert gert með það. Fyrr hefur verið 
á það minnst að héraðssjóðurinn á 
fullt í fangi með það að styrkja starfið 
en bróðurpartur fer til ferminga- 
og æskulýðsstarf. Héraðssjóðirnir í 
Skaga fjarðarprófastsdæmi og í Húna-
vatnssýslum gátu fyrr að auki veitt 
styrki til kirkjukóra, til messuskipta 
og til námskeiðahalds. Slíkt er nú 
fjarlægur draumur. Enn þyngist fyrir 
fæti. Reynt hefur verið að fylgja þeirri 
reglu að prestar hittust mánaðarlega 
að vetrarlagi, enda mega samfundir 
vart vera færri fyrir einyrkja að bera 
saman bækur. Reynt hefur verið, segi 
ég, því annir í átta prestaköllum gera 
samfundi erfiða, þegar ferðir taka svo 
langan tíma, sem raun ber vitni. Er þó 
að jafnaði hist í miðju prófastsdæmisins. 
En þar að auki er fólk farið að finna fyrir 
síhækkandi eldneytisverði. Hið sama 
er uppi á teningi þegar til héraðsfunda 
kemur. Fólki vex í augum að fórna fé og 
tíma til ferðalaga.

Vandséð er hvað sameiningin hefði 
átt að færa okkur og hvernig hún hefur 
bætt starfið. 

Heldur hrapallega hefur hér til tekist 
þótt dæmin til varnaðar hefðu átt að 
nægja. Hér hefur kirkjan fetað í fótspor 
stofnana og sveitarfélaga. Vera má að 
einhvers staðar á hinum veraldlega 
vettvangi hafi eitthvað sparast en mun 
fleiri eru dæmin um stærra bákn, hærri 
yfirbyggingu og meiri kostnað. 

Eitt er augljóst. Embættum prófasta 
hefur fækkað til muna og þar með hefur 
hver og einn mun meira á sinni könnu 
en fyrr var. Starfið var aukið um helming 
en starfssviðið jafnframt gert óljóst.

Stefnt hefur verið að þessu undan-
farin misseri og kemur nú grímu-
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laust fram í drögum að frumvarpi til 
breytinga á þjóðkirkjulögunum. Siður 
okkar hefur verið sá að prófastur sé 
full trúi biskups í héraði en á síðari 
árum hefur þeirri skipan verið raskað. 
Fram lenging af embætti biskups hefur 
tekið sæti prófasts heima í héraði. 
Lagt er til að vígslubiskup sinni tilsjón 
kirkjulegs starfs en hvað er það annað 
er hefðbundið svið prófasts?

Þykir fólki það helst þurfa nú, þegar 
sótt er að kirkju og kristni og margir 
sinna ekki um sætið sitt í sóknarkirkjunni 
svo að jafnvel í mörg þúsund manna 
söfnuði er ekki einu sinni postulatalan 
við sunnudagsguðsþjónustuna, að 
sækja svona að starfinu í héraði? 

Nei, það er annað og nærtækara sem 
við þurfum til að ná aftur þeim sem 
heyra ekki rödd frelsarans. 

Nokkuð er það sem við þurfum hér 
nyrðra.

Óskalisti og meira en það, listi yfir 
nauðsynjar:
•	 Æskulýðsfulltrúi. Stuttu eftir sam-

ein ingu Skagafjarðar- og Húna-
vatns prófasts dæmis fluttist æsku-
lýðs fulltrúi okkar í nýtt presta kall og 
starfið var lagt af. Sá starfs styrkur 
sem eftir varð nægði ekki lengur. 
Prestarnir hafa ekki legið á liði sínu 
en verkefnin síga í með árunum 
og við ræðum það oft á fundum 
að ekki aðeins sé það þægilegt 
heldur nauðsynlegt að fá reynda, 
fríska, óþreytta manneskju til að 
hrífa börnin. Það er það sem þarf. 
Ef við föngum ekki hjörtu barna 
og ungmenna höfum við misst 
þau og það sem kjarninn er og 
meiri áhyggja; þau hafa misst af 
tækifærinu til að komast nær Kristi.

•	 Átak í því að ná til týndu kyn-
slóðanna. 

•	 Átak í sterkri prédikun sem svarar 

spurningum leitandi og vel 
menntaðs fólks sem vill heyra 
sannleikann. Átak í því að kynna 
fagnaðarerindið sem svar við 
dýpstu spurn mannsins.

Þakkir
Tímamót eru að verða í kirkjunni.

Senn lætur hr. Karl Sigurbjörnsson af 
embætti biskups. 

Fyrir munn okkar presta, djákna, 
sóknar nefnda og allra sóknarbarna 
þakka ég honum og frú Kristínu heim-
sóknir, samveru og áhuga. Með öllu 
ómaklegt er að starfslok biskups skuli 
hafa borið að með þeim hætti sem varð. 
Ég óska þeim hjónum hamingju og 
starfskrafta.

Nýkjörnum biskupi sr. Agnesi M. Sig-
urð ar dóttur bið ég starfskrafta á stóli 
biskups og veit að samtarfið verður 
gjöfult. 

Vígslubiskup á Hólum lætur af em-
bætti á Hóla hátíð. Ég þakka þeim sr. 
Jóni Aðal steini og frú Margréti sam starf 
og gott nágrenni, heimsóknir og upp-
örvun arorð. Sr. Jón hefur reynst drjúgur 
og óþreytandi talsmaður safnaða í hin-
um dreifðu byggðum og mun ekki af 
veita framvegis.

Vísitasíur og héraðsfundur
Prófastur vísiteraði tvö prestaköll, á 
haust mánuðum voru heim sóttar kirkjur 
Þing eyra klaustursprestakalls og eftir ára-
mótin var farið um sóknir Skaga strandar-
prestakalls. Ég þakka þeim sr. Sveinbirni, 
sr. Ursulu og sóknar nefndar fólki fyrir 
undir búning, samræður og móttökur 
í kirkjum og heimahúsum. Það var 
skemmtilegt að hitta þetta áhugasama 
fólk og ég dáist að dugnaði þess. Það er 
þetta sem ber kirkjustarfið uppi.



190

Prófastur var við afmæli Hóla nes-
kirkju og voru það hin bestu hátíðahöld, 
frísk leg og skemmtileg messa í kirkj unni 
og myndarleg samkoma með dýrðar-
veitingum á eftir. Dagamunur er nauð-
syn og í takti við gleðiboðskapinn, sem 
við flytjum og heyrum.

Héraðsfundur ársins 2012 var hald-
inn á Skagaströnd hinn 22. apríl og 
var ágætlega til hans mætt. Sr. Ursula 
Árnadóttir, sóknarprestur þjónaði fyrir 
altari og prédikun flutti sr. Sveinbjörn R. 
Einarsson. Kosið var til héraðsnefndar.
Rósa María Vésteinsdóttir, sem gegnt 

hefur starfi ritara frá sameiningu 
prófasts dæmanna baðst undan endur-
kjöri. Í hennar stað var kjörin Jóhanna 
Magnúsdóttir í Ártúnum.

Í yfirliti héraðsnefndar kom fram að á 
árinu 2011 voru messur 205, aðrar guðs-
þjónustur og helgistundir 43, skírð börn 
50 og útfarir 39. 

Fluttar voru skýrslur úr Skagafirði og 
umræður ágætar.

Vígslubiskup benti í máli sínu á það 
að næsta ár væri afmælisár á Hólastað. 
Í framhaldi af því ákvað héraðsnefnd að 
boða til héraðsfundar ársins 2012 hinn 7. 
apríl að Hólum í Hjaltadal. 

Sr. Gísli Gunnarsson í Glaumbæ fermir Elísu Sól Sonjudóttur í Hafnarfjarðarkirkju 24. júlí 2011.
Hún var búin að vera lengi veik en ákvað sjálf að fermast ári fyrr en hennar árgangur. 
Hún lést 11. ágúst 2011 og sá sr. Gísli útför hennar frá sömu kirkju 19. ágúst.
Hún valdi sér versið  orð Jesú: „Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.“
Full kirkja við báðar athafnir og hafði mikil áhrif á alla viðstadda.
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Þegar þetta er ritað er nýbúið að vígja 
nýjan biskup Íslands, frú Agnesi M. 
Sigurðar dóttur. Eftir fáeinar vikur verður 
sr. Solveig Lára Guðmundsdóttir vígð 
til embættis vígslubiskups á Hólum. 
Er þeim óskað til hamingju og þess 
beðið að blessun fylgi störfum þeirra. 
Á sama tíma biðjum við blessunar þeim 
mönnum sem nú eru að láta af embætti 
biskups og vígslubiskups, hr. Karli Sigur-
björnssyni og sr. Jóni Aðalsteini Bald-
vins syni, sem og eiginkonum þeirra 
Kristínu Guðjónsdóttur og Margréti 
Sig tryggs dóttur. Vísitasíur hr. Karls hafa 
án efa alls staðar verið vel þegnar og 
ein staklega ánægjulegt var að fá hann 
og þau hjónin í heimsókn í Þingeyjar-
prófastsdæmi fyrir réttum 10 árum. Sem 
vígslubiskup hefur sr. Jón Aðalsteinn 
verið óþreytandi við að hvetja og 
uppörva presta og söfnuði og rækt 
húsbóndahlutverið á Hólum af miklum 
myndarbrag, ásamt konu sinni Margréti. 
Í aðdraganda biskupskosninganna hafa 
allir trúlega tekið eftir auknum áhuga á 
málefnum kirkjunnar, sem og þeirri ósk 
margra, að fleiri en nú komi að kosningu 
biskupa. Umræðan ber tvímælalaust 
vott um það, að flestir vilja láta sig varða 
málefni þjóðkirkjunnar með jákvæðum 
hætti, þrátt fyrir erfiða umræðu og 
ólgusjói sem kirkjan hefur siglt hin 
síðustu ár.

Þær breytingar hafa orðið á hópi 
vígðra þjóna kirkjunnar í prófasts-
dæminu, að annað embætti héraðs-
prests var lagt niður með einhliða 
ákvörðun sumarið 2011. Þar fengum við 
enn að kenna á niðurskurðarhnífnum. 
Við söknum sr. Gylfa Jónssonar mjög 

úr hópi formlega starfandi presta og 
þökkum honum störfin góðu. Óskum 
við honum blessunar. 

Valgerður Valgarðsdóttir djákni 
lét einnig formlega af störfum nú um 
síðustu áramót hjá Sjúkra húsi Akur-
eyrar og víst er, að krafta hennar mun 
verða sárt saknað þaðan. Hún mun þó 
sinna afleysingaþjónustu þar áfram. Sr. 
Guðrún Eggertsdóttir starfar þar áfram 
á vett vangi trúarlegrar þjónustu, og veit 
ég fyrir víst að þar er rétt manneskja á 
réttum stað.

Margt í hinu hefðbundna safnaðar-
starfi gengur sem betur fer vel. Víða 
vildum við þó sjá fleiri hlýða kalli 
kirkjuklukkna á sunnudögum. Þá fer ekki 
hjá því að fjárhagsstaða margra safnaða 
er með þeim hætti, að ekki er möguleiki 
að halda úti safnaðarstarfi eins og best 
væri, og raunar langt frá því. Vonandi 
verður það eitt af forgangsverkefnum 
nýs biskups að vinna að því að 
kirkjunni verði bættar upp skerðingar á 
sóknargjöldum margra undangenginna 
ára. Sr. Bolli Pétur hefur verið mjög 
iðinn við að brydda upp á ýmiss konar 
nýjungum í helgihaldi sem hafa fallið 
í góðan jarðveg. Þá hefur systir hans 
sr. Hildur Eir boðið upp á bænar- og 
slökunarsamverur í Akureyrarkirkju, eins 
konar kirkjulegt jóga. Foreldramorgnar 
eru í boði í stærstu söfnuðunum og 
enn fremur á Ólafsfirði og staðið þar 
í miklum blóma. Þá var Vegkirkjan í 
Þorgeirskirkju opin yfir hásumarið og 
var sú þjónusta mjög vel þegin af þeim 
sem hennar nutu. 

Barna- og æskulýðsstarf hefur víða 
goldið fyrir þá fjármálastöðu sem 

Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi
Sr. Jón Ármann Gíslason, prófastur

Jón Ármann 
Gíslason
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uppi er, og þarf ekki að fjölyrða um, 
hversu dapurlegt það er. Sums staðar 
hefur aftur á móti verið góður vöxtur í 
barna- og æskulýðsstarfi. Héraðssjóður 
styrkir það starf sem kostur er, en víst 
er að mörgum finnst þar ekki nóg að 
gert. Starfssemi ÆSKEY hefur þó staðið 
í talsverðum blóma og skemmst er 
að minnast glæsilegs æskulýðsmóts 
á Hrafnagili í febrúar s.l., þar sem sr. 
Guðmundur Guðmundsson og Pétur 
Björgvin Þorsteinsson höfðu veg og 
vanda af undirbúningi. Þá má ekki 
gleyma frábæru framlagi Sunnu Dóru 
Möller til æskulýðsmálanna á vettvangi 
prófasts dæmisins, en hún er jafnframt 
æsku lýðsleiðtogi í Akureyrarkirkju. 
Fræðslu málin hafa verið í allföstum 
far vegi, meðal annars með vikulegum 
fræðslu kvöldum í Glerárkirkju. Þar hafa 
sr. Guðmundur og sr. Pétur Björgvin 
lagt mikið af mörkum til undirbúnings. 
Söfnuður Glerárkirkju hefur sömuleiðis 
stutt vel við bakið á því starfi. Heim-
sóknarþjónustan hefur verið snar þáttur 
í starfinu á Eyjafjarðarsvæðinu í hartnær 
tvo áratugi. Frú Ásta Garðarsdóttir 
hefur sinnt því starfi af mikilli alúð, en 
hyggst draga saman seglin innan tíðar. 
Aðalheiður Jóhannsdóttir djákni mun 
vonandi fylla hennar skarð. Það er mín 
skoðun, að þessi þjónusta eigi fullan 
rétt á sér, enda ein af frumskyldum 
kirkjunnar að vitja hinna sjúku, ein-
angruðu og einmana. Ef kirkjan sinnir 
ekki þeirri þjónustu, hver gerir það þá?

Haldið var upp á 150 ára afmæli 
Vallakirkju í Svarfaðardal með miklum 
myndarbrag í nóvembermánuði. 

Sr. Bolli Pétur Bollason er nýr stjórn ar-
formaður Kirkjumið stöðvar inn ar við 
Vest mannsvatn og mun hann án efa 
vinna að því að efla starfið þar. Nú styttist 
í 50 ára afmæli sumar búðanna og 
stendur til að fagna því með kröft ug um 

hætti. Staðurinn er í raun sæmi lega 
nýttur en sístætt verk efni er að renna 
stoðum undir fjár haginn. Fjöl margir 
söfnuður nýta staðinn til ferm ing ar búða, 
svo sem Akureyrarkirkja og flestir söfn-
uð ir gamla Þingeyjar prófasts dæm is. Þá 
eru þar haldnir ýmsir fundir á vegum 
prófastsdæmisins og annarra kirkjulegra 
aðila. Sr. Sólveig Halla Kristjánsdóttir 
hefur unnið ýmis góð verk fyrir Kirkju-
miðstöðina, til dæmis glæsilega kirkju-
skólalokahátíð þar s.l. vor, og þá má 
nefna að Kirkjuþing unga fólksins á okkar 
svæði var einnig haldið þar. Kom þar 
saman góður hópur ungs fólks sem vill 
vinna kirkjunni gagn sem mest það má. 

Virkt samstarfssvæði hefur tekið til 
starfa við utanverðan Eyjafjörð og hefur 
sr. Sigríður Munda haldið mjög vel utan 
um það. Þá er samstarfssvæði einnig 
að komast formlega í gang í Norður-
Þingeyjarsýslu. Fleiri munu bætast í 
hópinn, en af ýmsum ástæðum er þessi 
vinna tafsamari en gert var ráð fyrir í 
upphafi. Þá hafa skoðanir verið nokkuð 
skiptar um þessa hugmynd alla. Margt 
annað mætti taka hér fram. Ekki þarf að 
nefna að þetta prófastsdæmi er afar stór 
starfseining, nær frá Siglufirði í vestri og 
austur á Langanes og næsta erfitt að láta 
hana virka líkt og gömlu prófastsdæmin 
gerðu. Ég þakka þó kirkjufólki hversu 
vel það vill mæta aðstæðum og láta 
hlutina ganga. Við megum þakka það, 
hversu margir eru ætíð reiðubúnir 
að leggja á sig óeigingjant starf í 
þágu kirkju og kristni. Ef ekki kæmi 
til öflug virkni kirkjufólks myndi lítið 
verða úr starfinu, það er næsta víst. 
Þá má nefna að embættiskostnaður 
sumra presta, ekki síst í víðfeðmum 
embættum þar sem sameining hefur 
átt sér stað, er orðinn gríðarhár. Elds-
neytis kostnaður fer stundum hátt á 
annað hundrað þúsunda króna suma 
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mánuði ársins hjá nokkrum prestum. 
Hér þarf kirkjustjórnin að taka mið af 
raun veruleikanum eins og hann er á 
hverjum stað. 

Fundir héraðsnefndar hafa verið all-
nokkrir og enn meira um samráð, símtöl 
og tölvusamskipti og þakka ég þeim 
sr. Sigríði Mundu og Sæbjörgu gott 
samstarf.

Við skyldum þó aldrei gleyma því, 
sem mestu skiptir, að horfa til frelsarans 
okkar, Jesú Krists, sem mælti: „Ég er 
vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Án mín 
getið þér alls ekkert gjört.“ (Jóh. 15) Allt 
starf kirkjunnar á að miða að því að gera 
hann vegsamlegan.

Guð blessi starfið og gefi því vöxtinn.

Árið 2011 var ár töluverðra breytinga. 
Héraðs fundur Múla prófasts dæmis 2011 
var haldinn var haldinn með seinna móti 
12. júní sem var annar hvíta sunnu dagur. 
Þar var m. a. til umræðu fyrir hugað 
svæðasamstarfið sem sam þykkt var á 
kirkjuþingi 2010 og tillaga að starfs-
reglum um breytingu á starfs reglum um 
skipulag kirkjunnar í héraði sem fól í sér 
tillögu um að Eiða-, Seyðisfjarðar-, Valla-
nes- og Val þjófs staðar prestaköll sam-
einast í eitt presta kall Egils staða presta-
kall, sem þjónað yrði af sóknarpresti og 
tveimur prestum. Tillagan var lögð var 
fyrir kirkjuþing 2011. 

Þessi skýrsla fjallar um mánuðina 
júní – október eða 4 ½ mánuð þar sem 
Múla- og Austfjarðaprófastsdæmi voru 
sameinuð í eitt prófastsdæmi, Austur-
landsprófastsdæmi 1. nóvember 2011. 

Sólarlítið sumarið leið með hefð-
bundnu helgihaldi. Á vegum prófasts-
dæmisins var messa á Klyppsstað í 
Loðmundarfirði í júlí svo sem verið 
hefur undanfarin ár en kirkjan er í 
umsjón prófasts. Þessar sumarmessur 
hafa jafnan verið vel sóttar. Eins og 
kunnugt er hefur Ferðafélag Fljóts-
dalshéraðs byggt skála á Klyppsstað og 

fól ég því formanni þess að varðveita 
kirkjulykilinn fyrir nokkrum árum. Það 
fórst honum svo vel úr hendi að þegar 
ég kom næst til að messa var búið að 
mála kirkjuna að utan. Sótt var um 
styrk til Húsafriðunar sem afhentur 
var Ferðafélaginu upp í kostnað við 
málninguna.

Sr. Vigfús Ingvar Ingvarsson, sem 
lét af störfum sem sóknarprestur 
í Valla nesprestakalli 31. desember 
2010, vann sumarið 2011 að því að 
ljúka við ritið Kirkjur og kirkjugöngur í 
Múlaprófastsdæmi, sem kom út í októ-
ber, nokkrum dögum fyrir sam ein-
ingu prófastsdæmanna. Til þess að 
vinna þetta rit fékkst styrkur úr Kristni-
hátíðarsjóði á sínum tíma, sem hefur 
verið í vörslu prófastsdæmisins. Sr. 
Vigfús Ingvar lagði í þetta vandaða og 
fallega rit mikinn tíma og vinnu og á 
miklar þakkir skildar fyrir það. Þegar 
ritið kom út var efnt til helgigöngu frá 
Egilsstaðabúinu til Egilsstaðakirkju þar 
sem sr. Vigfús prédikaði. 

Vetrarstarfið hófst með hefð-
bundnum hætti, barna- og æsku lýðs-
starf og fermingarfræðsla. Í prófasts-
dæminu hafa undanfarin ár verið 

Múlaprófastsdæmi 
Sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir, prófastur

Jóhanna I. 
Sigmarsdóttir
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tveggja sólarhringa ferm ingar fræðslu-
nám skeið í Kirkjumiðstöðinni og hafa 
þau notið mikilla vinsælda. Prestarnir 
kynnast börnunum og þau okkur og 
við náum að fræða þau heilmikið. Þessi 
námskeið hafa undanfarin ár verið styrkt 
myndarlega af prófastsdæminu og 
söfnuðunum. Fræðslufulltrúi prófasts-

dæmisins skipulagði námskeiðin eins 
og undanfarin ár sem og aðra fræðslu á 
vegum prófastsdæmisins.

Að leiðarlokum í prófastsstarfinu 
vil ég þakka prestum, sóknarnefndum 
og safnaðarfólki öllu gott samstarf 
undanfarin ár og bið Guð að blessa og 
leiða kirkjustarfið á Austurlandi.

Austfjarðaprófastsdæmi
Sr. Davíð Baldursson, prófastur

Davíð Baldursson

Síðastliðið haust var prófasti Aust fjarða-
prófasts dæmi fengið það hlutverk af 
hálfu biskups og kirkju stjórnar að undir-
búa og vinna að sam einingu Múla- og 
Aust fjarða prófasts dæma í eitt prófasts-
dæmi: Austur lands prófasts dæmi. 

Haldnir voru héraðsnefndarfundir í 
tengslum við þá sameiningu en ákveðið 
hafði verið á Kirkjuþingi að sameining 
tæki gildi 1. nóvember sl. 

Að aðlögunarferlinu störfuðu 
héraðs nefndir Múla- og Austfjarða-
prófasts dæma og stefnt að því að halda 
sér stakan héraðsfund fyrir 1. mars 2012, 
skv. ákvörðun kirkjuþings. Þann dag 
yrði ferlinu lokið með því að reikningar 
gömlu prófasts dæmanna og hins nýja 
fyrir árið 2011 yrðu bornir upp til sam-
þykkta og skipað í nefndir og ráð.

Haldinn var héraðsfundur 25. febrúar 
í Kirkju miðstöð Austurlands við Eiða-
vatn. Fundinum stjórnaði Björn Ingi-
mars son bæjarstjóri, sonur sr. Ingimars 
Ingimarssonar prófasts, sem lengst af 
þjónaði Sauðanesprestakalli. 

Héraðsfundur gekk frá öllum nauð-
syn legum formsatriðum við stofnun nýs 
Austur landsprófastsdæmis.

Kirkjuþing samþykkti starfsreglur um 
breytingu á starfsreglum um skipulag 

kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007 sem 
hér greinir:

Eiða-, Seyðisfjarðar-, Vallanes- og 
Val þjófs staðarprestaköll sameinast í 
eitt prestakall, Egilsstaðaprestakall og 
prests setur skyldi lagt til á Seyðisfirði.

Þessi breyting öðlaðist gildi þann 
30. nóvember 2011 og breyttist þá 
heiti Vallanesprestakalls í Egils staða-
prestakall.

Seyðisfjarðarprestakall sameinast 
síðan Egilsstaðaprestakalli við starfslok 
sóknarprests Seyðis fjarðar presta kalls 
og Val þjófsstaðarprestakall sam einast 
Egils staðaprestakalli við starfslok sókn-
ar prests Valþjófsstaðarprestakalls.

Davíð Þór Jónsson var ráðinn í af leys-
ingu fræðslufulltrúa prófasts dæmisins í 
leyfi sr. Þorgeirs Arasonar í sex mánuði 
frá 1. mars að telja.

Af öðrum málum má nefna að haldið 
var námskeið fyrir sóknarnefndarfólk 
í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju 
þann 4. febrúar 2012 og sóttu það um 33 
full trúar úr sameinuðu prófastsdæmi. 

Af helstu viðburðum í prófasts-
dæminu er það að segja að haldið var 
upp á aldarafmæli Reyðarfjarðarkirkju, 
þann 16. október sl. en hún var vígð 
þann 18. júní árið 1911. Biskup Íslands 
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herra Karl Sigurbjörnsson prédikaði og 
sóknarprestur og prestar á Austurlandi 
þjónuðu fyrir altari og að því tilefni 
samankomið mikið fjölmenni. 

Kirkjuhúsið hefur tekið miklum 
breyt ingum síðustu 20 árin m.a. byggt 
við það mynd ar legt safnaðarheimili 
sem tengist kirkju húsinu. Þá var byggð-
ur kór við austur gaflinn og smíðað 
nýtt altari og prédikunarstóll, kirkju-
húsið endurnýjað að innan, steypt gólf 
með gólfhita, kirkjan einangruð og 
endurnýjaðar rafleiðslur og ljós.

Sóknarnefndin hefur látið setja 
tvö falt verksmiðjugler í glugga kirkju-
hússins, en lituðu glerin í gluggunum 
áfram notuð og gluggar málaðir. 

Þau sæmdarhjón og kirkjuunnendur 
Guðmundur Magnússon og Anna Frí-
manns dóttir gáfu kirkjunni kr. 500 
þúsund. Fleiri góðar gjafir bárust frá 
fjöl mörgum aðilum.

Gunnar Ragnar Jónsson sagði sögu 
kirkju hússins og rakti í greinargóðu 
yfirliti sögu safnaðarlífs.

Haldið var upp á 20 ára afmæli 
Stöðvar fjarðarkirkju annan sunnudag í 
aðventu s.l. 

Sr. Jón A. Baldvinsson, Hólabiskup, 
prédikaði í hátíðarmessu, sr. Davíð 
Baldursson, prófastur, sr. Gunnlaugur 
Stefánsson, sóknarprestur, og prestar 
prófasts dæmisins þjónuðu fyrir altari 
og sóknarnefndin bauð kirkjufólki til 
afmælisveislu. 

Stöðvarfjarðarkirkja var vígð annan 
sunnudag í aðventu árið 1991, en fyrsta 
skóflustunga að byggingunni var tekin 
17. júní árið 1989. Mikil sjálfboðavinna 
stóð að baki byggingunni og að því 
stefnt að ljúka verkinu sem fyrst. 
Kirkjuhúsið hefur reynst Stöðfirðingum 
afar vel og var fjölmenni samankomið á 
afmælishátíðinni. 

Ákveðið var í upphafi að fresta bygg-

ingu klukknaports við hlið kirkjunnar 
í sparnaðarskyni en ekki hafði skapast 
fjárhagslegur grundvöllur til að ráðast 
í verkið. Bræðurnir Sigurður og Þórir 
Bjarnasynir frá Óseyri ákváðu fyrir 
þremur árum að gefa til kirkjunnar tvær 
milljónir króna til að reisa klukknaportið 
til minningar um systkini sín Jónas, 
Herborgu og Sigríði. Verkið hófst um 
miðjan s.l. vetur og ákvað þá Sigurður 
að gefa til viðbótar eina og hálfa 
milljón til minningar um Þóri, bróður 
sinn, sem andaðist þann 8. janúar s.l. 
Dýrmætar gjafir standa undir öllum 
byggingarkostnaði. Beðið verður með 
kaup og uppsetningu kirkjuklukkna þar 
til fjárhagur leyfir.

Í kjölfar sameiningar prófasts-
dæm anna á Austurlandi hefur kirkju-
stjórnin ákveðið að auglýsa embætti 
Héraðsprests í nýju Austur lands-
prófastsdæmi. Verður skipað í það 
embætti frá og með 1. september nk. 

Sr. Hólmgrímur Elís Bragason hefur 
sagt hálfu embætti héraðs prests 
prófasts dæmisins lausu frá og með 1. 
júní sl. Er honum þökkuð störf í þágu 
kirkj unnar á Austurlandi um árabil.

Þau verkefni sem aðkallandi eru 
í prófastsdæminu er áframhaldandi 
efling æskulýðsstarfs. 

Ljóst er að söfnuðir á Austurlandi 
hafa haldið því merki hátt á lofti og notið 
í því sambandi m.a. samlegðar beggja 
prófastsdæmanna með starfssemi 
Kirkjumiðstöðvar Austurlands. 

Þá hafa æskulýðsfélög sprottið upp 
og TTT-starf stóreflst í kjölfar leiðtoga 
sem gengið hafa til liðs við sóknir. 
Leiðtogaþjálfunin hefur að þessu leyti 
skilað góðum árangri, en fræðslufulltrúi, 
héraðsprestur og sr. Stefán á Vopnafirði 
hafa haft forgöngu að þessu verkefni í 
samvinnu við Biskupsstofu. 

Æskulýðsfulltrúi prófastsdæmisins 
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hefur unnið að stefnumótun á sviði 
æsku lýðsstarfs fyrir prófastsdæmið í 
sam ráði við presta og aðra aðila, sem 
og stefnu mótun fyrir Kirkjumiðstöð 
Aust ur lands. Í því felst greining á þeim 
tæki færum sem eru á vettvangi æsku-
lýðs starfs frá barnastarfi og uppúr og 
mögu leikum til þess að nýta þau. 

Er í því sambandi mjög litið til 
nýstofnaðs Æskulýðssambands Austur-
lands sem vettvang til þess að samhæfa 
mót og námskeið og leiða það starf, 
enda leggi prófastsdæmið sam band-
inu til fjármagn sem áður hefur verið 
á ýmsum liðum í reikningi héraðs-
sjóðanna. Slíkt gæti gert sambandið 
myndugt og legði þær skyldur á sam-
bandið að leggja fyrir héraðsnefnd og 
héraðsfund fjár hagsáætlun og rekstrar-
reikning. 

Stefnumótunin gæti allt eins tekið 
mið af 500 ára siðbótarafmæli hinnar 
evangelísku-Lútersku kirkju árið 2017. 

Þá er að lokum þakkað það traust 
sem undirrituðum er sýnt með því að 
fela honum embætti prófasts þessa 
nýja prófastsdæmis.

Sr. Jóhönnu Sigmarsdóttur fráfarandi 
prófasti Múlaprófastsdæmis er þakkað 
gott og gefandi samstarf og störf í 
þágu Múlaprófastsdæmis og í samstarfi 
prófastsdæmanna, en hún mun áfram 
gegna þýðingarmiklu hlutverki í nýju 
prófastsdæmi. 

Stórt verkefni er framundan, einkum 
í ljósi þess að mjög hefur verið sótt að 
kirkjulegu starfi. Skil á félagsgjöldum af 
hálfu ríkisins nemur aðeins u.þ.b. tveim 
þriðju af innheimtu ríkisins og bitnar 
mjög á kirkjustarfi sókna og um leið því 
fjármagni sem héraðssjóður hefur til 
skiptanna. 

Varnarsigur vannst að einhverju leyti 
við gerð síðustu fjárlaga og vonandi 
hægt að þoka þeim málum til enn betri 
vegar. 

Hér eins og áður gildir samstaðan 
að róa í eina átt hvað þetta varðar og 
kirkjunnar fólk þekkt af því að það 
stendur sig hvað best þegar andæfir 
mest. 

Guð blessi það góða starf sem unnið 
er leynt og ljóst á vettvangi kirkjunnar á 
Austurlandi Guði til dýrðar.
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 Alls 0-17 ára  18 ára  Hlutfall
   og eldri

Alls 319 .575 79 .851 239 .724 100,00

Þjóðkirkjan 245.456 62.414 183.042 76,81
Fríkirkjan í Reykjavík 9.143 2.470 6.673 2,86
Óháði söfnuðurinn 3.173 763 2.410 0,99
Fríkirkjan í Hafnarfirði 5.871 1.845 4.026 1,84
Kaþólska kirkjan 10.455 3.393 7.062 3,27
Kirkja sjöunda d aðventista  751 175 576 0,23
Hvítasunnukirkjan á Íslandi 2.045 460 1.585 0,64
Sjónarhæðarsöfnuðurinn 58 22 36 0,02
Vottar Jehóva 696 154 542 0,22
Bahá'í samfélagið 403 86 317 0,13
Ásatrúarfélagið 1.951 188 1.763 0,61
Krossinn 515 147 368 0,16
Kirkja Jesú Krists h s d heilögu 185 47 138 0,06
Vegurinn 655 202 453 0,20
Búddistafélag Íslands 949 245 704 0,30
Fríkirkjan Kefas 127 33 94 0,04
Fyrsta baptistakirkjan 28 11 17 0,01
Félag múslima á Íslandi 419 145 274 0,13
Íslenska Kristskirkjan 293 77 216 0,09
Boðunarkirkjan 102 13 89 0,03
Samfélag trúaðra 33 4 29 0,01
Zen á Íslandi - Nátthagi 98 7 91 0,03
Betanía 188 62 126 0,06
Rússneska rétttrúnaðarkirkjan 475 111 364 0,15
Serbneska rétttrúnaðarkirkjan 239 66 173 0,07
Fjölsk.samt heimsfr. og samein. 20 6 14 0,01
Reykjavíkurgoðorð 27 1 26 0,01

Mannfjöldi eftir trúfélögum
skv. heimildum Hagstofu Íslands

Tölur miðast við 1. janúar 2012
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Heimakirkja 10 2 8 0,00
SGI á Íslandi 152 25 127 0,05
Menningarsetur múslima  275 91 184 0,09
Kirkja hins upprisna lífs 34 3 31 0,01
Alþóðleg kirkja Guðs og  
embætti Jesú Krists 3 0 3 0,00
Catch The Fire (CTF) 181 46 135 0,06
Vonarhöfn 24 2 22 0,01
Himinn á jörðu 32 1 31 0,01
Bænahúsið 29 8 21 0,01
Önnur trúfélög og ótilgreint 18.662 4.144 14.518 5,84
Utan trúfélaga 15.802 2.381 13.421 4,94

Tölur miðast við 1. janúar ár hvert. Í þjóðskrá er skráð aðild að þjóðkirkjunni og hverju 
trúfélagi sem dóms- og mannréttindaráðuneytið hefur viðurkennt til skráningar, sbr. lög 
um skráð trúfélög nr. 108/1999. Þeir sem eru í óskráðum trúfélögum eða trúfélögum sem 
upplýsingar vantar um, eru færðir í liðinn Önnur trúfélög og ótilgreint.

Samkvæmt lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999 var trúfélagið Kirkja hins upprisna lífs 
viðurkennt sem skráð trúfélag af dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu 8. október 2009.

Samkvæmt lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999 var trúfélagið Alþjóðleg 
kirkja Guðs og embætti Jesú Krists viðurkennt sem skráð trúfélag af dómsmála- og 
mannréttindaráðuneytinu 8. október 2009.

Samkvæmt lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999 var trúfélagið Catch The Fire (CTF) 
viðurkennt sem skráð trúfélag af dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu 21. desember 
2009.

Samkvæmt lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999 var trúfélagið Vonarhöfn viðurkennt 
sem skráð trúfélag af dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu 18. mars 2010.

Samkvæmt lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999 var trúfélagið Himinn á jörðu 
viðurkennt sem skráð trúfélag af dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu 23. september 
2010.

Samkvæmt lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999 var trúfélagið Bænahúsið viðurkennt 
sem skráð trúfélag af dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu 13. júlí 2010.
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Prófastsdæmum er raðað landfræðilega og 
prestaköllum og sóknum innan prófasts-
dæmanna eftir stafrófsröð. Fjöldi íbúa miðast 
við 1. des. 2011 skv. tölum frá Hagstofu Íslands 
og er tilgreindur fyrir aftan heiti prófasts-
dæmisins, prestakalls og sóknar. Fyrst 
íbúar alls, svo fjöldi í þjóðkirkjunni, síðan 
gjaldendur. Nafn formanns sóknarnefndar 
kemur á eftir heiti sóknar.

Aldursskipting er miðuð við þá sem verða 16 
ára 31. desember 2011. 

Með auglýsingu nr. 1114/2011 tóku gildi þann 
30. nóvember 2011 breytingar á starfsreglum 
um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007. 
Um var að ræða breytingar prestaköllum og 
sóknum. 

Suðurprófastsdæmi . 
Þingvallaprestakall og Skálholtsprestakall 
sameinast í eitt prestakall er nefnist 
Skálholtsprestakall. 

Hinn 1. febrúar 2011 urðu þær breytingar 
að Holtsprestakall var lagt niður en 
Eyvindarhóla-, Ásólfsstaða- og Stóra-
Dalssókn féllu undir Víkurprestakall. 
Krosssókn og Akureyjarsókn féllu hins vegar 
undir Breiðabólsstaðarprestakall. Á sama 
tíma var rithætti Stórudalssóknar breytt í 
Stóra-Dalssókn. 

Vestfjarðaprófastsdæmi . 
Ísafjarðar- og Hnífsdalssóknir, Ísafjarðar-
prestakalli sameinast í eina sókn er nefnist 
Ísafjarðarsókn. 

Súðavíkur-, Vatnsfjarðar- og Ögursóknir, sem 
tilheyrðu Holtsprestakalli (Staðarprestakalli 
fram til 31. janúar 2011), tilheyra Bolungar-
víkurprestakalli. 

Staðarsókn tilheyrir Holtsprestakalli í stað 
Þingeyrarprestakalls. 

Austurlandsprófastsdæmi . 
Eiða-, Seyðisfjarðar-, Vallanes- og Valþjófs-
staðarprestaköll sameinast í eitt prestakall, 
Egilsstaðaprestakall. 

Skálholtsumdæmi
Vígslubiskup: 

Sr . Jón Aðalsteinn Baldvinsson 
vígslubiskup á Hólum var settur 

vígslubiskup til 17 . september 2011 .
Sr . Kristján Valur Ingólfsson var vígður 
til embættis vígslubiskups í Skálholti 

18 . september 2011

SUÐURPRÓFASTSDÆMI  
25 .865- 20 .320 -16 .922

Prófastur: Sr. Halldóra J. Þorvarðardóttir, 
Fellsmúla, 851 Hella, 487-6585/862-6585, 
srhalldo@ismennt.is 
Héraðsprestur: Sr. Axel Árnason, Eystra-
Geldingaholti 1, 901 Selfoss, 486-6075/898-
2935/856-1574, axel.arnason@kirkjan.is
Héraðsnefnd: Sr. Halldóra J. Þorvarðardóttir, 
prófastur, Fellsmúla; sr. Eiríkur Jóhannsson, 
Hruna; Magnús Kristinsson, Vestmannaeyjum.

Bjarnanesprestakall   1 .913-1 .662-1 .314
Sóknarprestur: Sr. Sigurður Kr. Sigurðsson, 
Hlíðartúni 18, 780 Höfn, 478-1450/
854-3497/894-3497, skrs@eldhorn.is 
Prestur: Gunnar Stígur Reynisson, 
Höfðavegi 7, 780 Höfn, 562-1609/862-6567, 
gunnar.stigur.reynisson@kirkjan.is
Bjarnanessókn: 219-207-181
Hjalti Egilsson, Seljavöllum, 781 Höfn, 
478-1797, seljav@simnet.is
Hafnarsókn: 1 .694-1 .455-1 .133
Albert Eymundsson, Vesturbraut 25, 
780 Höfn, 478-1148/862-0249, 
albert@eystrahorn.is
Brunnhólssókn: 76-62-50
Reynir Sigursteinsson, Hlíðarbergi, 781 Höfn, 
478-1015/896-6415/852-1013, 
hlidarberg@eldhorn.is 
Hofssókn í Öræfum: 92-67-58
Sigrún Sigurgeirsdóttir, Fagurhólsmýri 2, 
785 Öræfi, 478-1656/864-5456, 
sigrun.s@simnet.is
Kálfafellsstaðarsókn: 60-56-53
Sigurbjörn Karlsson, Smyrlabjörgum, 
781 Hornafjörður, 478-1074/892-9074, 
fax 478-2043, smyrlabjorg@smyrlabjorg.is

Prófastsdæmi, prestaköll og sóknir
Félagar í þjóðkirkjunni eftir sóknum, prestaköllum og prófastsdæmum 
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Kirkjubæjarklaustursprestakall
442-402-345
Sóknarprestur: Sr. Ingólfur Hartvigsson, 
Klausturvegi 11, 880 Kirkjubæjarklaustur, 
487-4618/ 849-7549, ingolfh@gmail.com
Grafarsókn: 56-53-46
Gísli H. Magnússon, Ytri-Ásum, 
880 Kirkju bæjar klaustur, 487-1372/852-2702, 
ytriasar@gmail.com  
Langholtssókn: 41-37-32
Guðni Már Sveinsson, Melhóli, 
880  Kirkjubæjarklaustur , 892-9866.
Prestsbakkasókn á Síðu: 315-284-241
Helga Jónsdóttir, Þykkvabæ, 
880 Kirkjubæjarklaustur, 487-4704/849-0519, 
tykkvb@centrum.is
Þykkvabæjarklausturssókn: 30-28-26
Kristbjörg Hilmarsdóttir, Þykkvabæjarklaustri, 
880 Kirkjubæjarklaustur, 487-1446/849-5497, 
kiddasiggi@yahoo.com

Víkurprestakall 696-628-527
Sóknarprestur: Sr. Haraldur M. Kristjánsson, 
Ránarbraut 7, 870 Vík, 487-1118/854-4018, 
haraldur.m.kristjansson@kirkjan.is 
Reynissókn: 50-50-39
Bergþóra Ástþórsdóttir, Reyni, 871 Vík, 
487-1434/894-9788, reyni@mi.is
Skeiðflatarsókn: 110-103-85
Sæunn Sigurlaugsdóttir, Skeiðflöt I, 871 Vík, 
487-1429/891-7810, frettir@simnet.is
Víkursókn: 297-250-212
Helga Halldórsdóttir, Mýrarbraut 8, 870 Vík, 
487-1226/849-5498, helgahall@simnet.is
Ásólfsskálasókn: 61-56-51
Katrín Birna Viðarsdóttir, Ásólfsskála, 
861 Hvolsvöllur, 487-8989/861-7489, 
asolfur@emax.is 
Eyvindarhólasókn: 100-94-80
Guðný J. Valberg, Þorvaldseyri, 
861 Hvolsvöllur, 487-8815/893-0815, 
gudny@thorvaldseyri.is
Stóra-Dalssókn: 78-72-60
Kristján Mikkelsen, Stóru-Mörk 3, 
861 Hvolsvöllur, 487-8901/863-9581, 
mikkelsen@simnet.is.

Breiðabólsstaðarprestakall
1 .522-1 .174-917
Sóknarprestur: Sr. Önundur Björnsson, 
Breiðabólsstað, 861 Hvolsvöllur, 
487-8020/898-2525, onundur@simnet.is 
Breiðabólsstaðarsókn í Fljótshlíð: 
111-104-84
Óskar Magnússon, Sámsstaðabakka, 
861 Hvolsvöllur, 487-8145/669-1336, 
om@mo.is
Hlíðarendasókn: 132-100-76
Auður Ágústsdóttir, Teigi I, 861 Hvolsvöllur, 
487-8407/864-4850, teigur1@simnet.is

Stórólfshvolssókn: 970-693-540
Guðmunda Þorsteinsdóttir, Norðurgarði 18, 
860 Hvolsvöllur, 487-8685/ 770-5975, 
gudth@lyfogheilsa.is
Akureyjarsókn: 126-114-89
Haraldur Júlíusson, Gilsbakka 35, 
861 Hvolsvöllur, 487-8546/862-1267,
harjul@simnet.is
Krosssókn: 183-163-128
Guðbjörg Albertsdóttir, Skíðbakka 1, 
861 Hvolsvöllur, 487-8501/849-9929,
garpurbondi@gmail.com

Fellsmúlaprestakall 610-532-419
Sóknarprestur: Sr. Halldóra J. Þorvarðardóttir, 
Fellsmúla, 851 Hella, 487-6585/862-6585, 
srhalldo@ismennt.is 
Árbæjarsókn í Holtum: 157-137-111
Þórunn Ragnarsdóttir, Reiðholti, 851 Hella, 
487-5922/854-5596, thorunn@land.is
Hagasókn í Holtum: 46-42-38
Þórdís Ingólfsdóttir, Kambi, 851 Hella, 
487-6554/864-6906/899-1124, 
gorn@mmedia.is
Kálfholtssókn: 198-165-129
Jónas Jónsson, Kálfholti I, 851 Hella, 
487-5076/860-2876, jonasj@emax.is
Marteinstungusókn: 115-108-72
Vilborg Gísladóttir, Fosshólum, 851 Hella,
487-6548/868-4232, fossholar@isl.is 
Skarðssókn á Landi: 94-80-69
Elínborg Sváfnisdóttir, Hjallanesi II, Landi, 851 
Hella, 487-6532/863-6532, hjallan@simnet.is

Oddaprestakall 1 .081-886-694
Sóknarprestur: Sr. Guðbjörg Arnardóttir, 
Odda, Rangárvöllum, 851 Hella, 
487-5502/487-5135/865-4444, 
oddakirkja@simnet.is 
Keldnasókn: 57-47-35
Drífa Hjartardóttir, Keldum, 851 Hella, 
487-8452/899-1112, keldur@isholf.is
Oddasókn: 886-727-570
Íris Björk Sigurðardóttir, Drafnarsandi 6, 
850 Hella, 487-5399/699-1723, iriss@vis.is
Þykkvabæjarsókn: 138-112-89
Einar Hafsteinsson, Hábæ, 851 Hella, 
487-5633/863-8533, flogri@simnet.is

Eyrarbakkaprestakall 1 .351-1 .121-878
Sóknarprestur: Sr. Sveinn Valgeirsson, 
Túngötu 20, 820 Eyrarbakki, 483-1125/
862-5467, stalknanz@simnet.is
Eyrarbakkasókn: 564-449-357
Svanhildur Hauksdóttir, Túngötu 28b, 820 
Eyrarbakki, 693-2638, svanhildurh@arborg.is 
Gaulverjabæjarsókn: 156-139-108
Margrét Jónsdóttir, Syðra-Velli, 801 Selfoss, 
486-3377, velli@emax.is 
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Stokkseyrarsókn: 631-533-413
Samúel Smári Hreggviðsson, 
Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss, 482-1738/
898-9199, samsh@internet.is

Hrunaprestakall 1 .261-1 .037-821
Sóknarprestur: Sr. Eiríkur Jóhannsson, Hruna, 
845 Flúðir, 486-6737/864-0802, 
srerik@ismennt.is 
Hrepphólasókn: 134-124-99
Magnús Sigurðsson, Birtingaholti, 845 Flúðir, 
486-6670/862-3674, magnush@simnet.is
Hrunasókn: 614-472-367
Marta Esther Hjaltadóttir, Kópsvatni 1, 
845 Flúðir, 486-6412/899-6412, 
martaest@simnet.is 
Ólafsvallasókn: 240-212-168
Guðjón Vigfússon, Húsatóftum I, 801 Selfoss, 
486-5530/896-5736, valhus@uppsveitir.is 
Stóra-Núpssókn: 273-229-187
Kristjana H. Gestsdóttir, Hraunteigi, 
801 Selfoss, 486-6116/863-9518,
hraunteigur@ hraunteigur.is

Hveragerðisprestakall
2 .599-2 .069-1 .636
Sóknarprestur: Sr. Jón Ragnarsson, 
Bröttuhlíð 5, 810 Hveragerði, 483-4533/483-
4255/862-4253, jon.ragnarsson@kirkjan.is 
Hveragerðissókn: 2 .272-1 .820-1 .438
Eyjólfur K. Kolbeins, Réttarheiði 24, 
810 Hveragerði, 483-5199/480-2070/
897-2662, eyjolfur@dvalaras.is
Kotstrandarsókn: 327-249-198
Guðmundur B. Baldursson, Kirkjuferju, 
801 Selfoss, 483-4425/899-9655, kferja@mi.is
Kirkjugarðsstjórn Kotströnd
Snorri Baldursson, formaður, Heiðarbrún 56, 
810 Hveragerði, 483-4358/853-9880/
660-3915.

Mosfellsprestakall 658-519-420
Sóknarprestur: Sr. Rúnar Þór Egilsson, 
Mos felli, Grímsnesi, 801 Selfoss, 486-4488/
897-0488/853-1221, srrunar@simnet.is 
Miðdalssókn: 238-199-155
G. Berglind Pálmadóttir, Torfholti 12, 
840 Laugarvatn, 486-1245/
486-1286/866-0260, torfholt@simnet.is
Mosfellssókn: 378-278-231
Hörður Óli Guðmundsson, Haga II, Grímsnesi,  
801 Selfoss, 486-4473/863-4573, 
hordur@gogg.is
Úlfljótsvatnssókn: 42-42-34
Snæbjörn Björnsson, Úlfljótsvatni í Grafningi, 
801 Selfoss, 482-2668/894-2668, 
ulfljotsvatn@gmail.com

Selfossprestakall 7 . 021-6 .044-4 .532
Sóknarprestur: Sr. Kristinn Ágúst Frið finns-
son, Bankavegi 8, 800 Selfoss, 482-3033/
869-1166, prestur@mac.com
Prestar: Sr. Óskar Hafsteinn Óskarsson, 
Kirkjuvegi 29, 800 Selfoss, 482-2275/
863-1173, os1973@simnet.is
Sr. Ninna Sif Svavarsdóttir, Birkimörk 16, 
810 Hveragerði, 588-2131/849-1321, nss@hi.is
Selfosssókn: 6 .516-5 .609-4 .192
Eysteinn Ó. Jónasson, Spóarima 27, 
800 Selfoss, 482-3108/482-2111/868-9074, 
eysteinn@fsu.is 
Hraungerðissókn: 162-152-124
Hafsteinn Stefánsson, Túni II, 801 Selfoss, 
482-1063/898-9193/862-1063, 
tun2@simnet.is
Laugardælasókn: 148-125-94
Rósa Haraldsdóttir, Laugardælum III, 
801 Selfoss, 482-1923.
Villingaholtssókn: 195-158-122
Anna Fía Ólafsdóttir, Skálatjörn, 
801 Þorlákshöfn, 483-3570, 848-3992 

Skálholtsprestakall 692-550-436
Sóknarprestur: Sr. Egill Hallgrímsson, 
Skálholti, 801 Selfoss, 486-8860/894-6009, 
sregill@ismennt.is
Bræðratungusókn: 24-24-17
Margrét Baldursdóttir, Króki, 801 Selfoss, 
486-8858/865-4441, smargret@simnet.is
Haukadalssókn: 95-60-50
Haraldur Kristjánsson, Einholti, 801 Selfoss, 
486-8918/867-5984, 
eyja@visir.is (netfang gjaldkera)
Skálholtssókn: 180-149-117
Matthildur Róbertsdóttir, Laugarási 1, 
801 Selfoss, 486-8845, 864-3454, 
matthildurr@gmail.com
Torfastaðasókn: 362-296-227
Brynjar Sigurðsson, Heiði, 801 Selfoss, 
486-8710/898-1594, heidibisk@uppsveitir.is
Þingvallasókn: 31-31-25
Sveinbjörn Jóhannesson, Heiðarbæ III, 
Þingvallasveit, 801 Selfoss, 482-2610.

Vestmannaeyjaprestakall 
4 .193-3 .688-2 .896
Sóknarprestur: Sr. Kristján Björnsson, 
Hólagötu 42, 900 Vestmannaeyjar, 
488-1501/481-1607/856-1592, 
klerkur@simnet.is 
Prestur: Sr. Guðmundur Örn Jónsson, 
Smáragötu 6, 900 Vestmannaeyjar, 
488-1501/553-2731/848-1899, 
prestur@landakirkja.is
Ofanleitissókn: 4 .193-3 .688-2 .896
Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir, Brimhólabraut 
28, 900 Vestmannaeyjar, 481-3314/825-1124, 
sigrunsigurgeirs@simnet.is
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Þorlákshafnarprestakall 
1 .621-1 .229-936
Sóknarprestur: Sr. Baldur Kristjánsson, 
Háaleiti, 815 Þorlákshöfn, 483-3771/
898-0971, bk@baldur.is 
Þorláks- og Hjallasókn í Ölfusi: 
1 .584-1 .193-913
Hjörleifur Brynjólfsson, Básabraut 4, 
815 Þorlákshöfn, 483-3987/893-2017, 
hb@portland.is
Strandarsókn: 14-13-13
Guðrún Tómasdóttir, Götu, 801 Selfoss, 
483-1818/863-9355, gunnatom@simnet.is

KJALARNESSPRÓFASTSDÆMI 
71 .221-52 .919-39 .883

Prófastur: Dr. Gunnar Kristjánsson, 
Reynivöllum, 270 Mosfellsbær, 566-7301/
566-7036/861-4701, srgunnar@ismennt.is 
Héraðsprestur: Sr. Kristín Þórunn Tómasdóttir, 
Langholtsvegi 167, 104 Reykjavík, 
588-4164/566-7301/862-4164, 
kristin.tomasdottir@kirkjan.is 
Skrifstofa prófastsdæmisins Þverholti 3, 
270 Mosfellsbær, 566-7301, fax: 566-7302. 
Héraðsnefnd: Dr. Gunnar Kristjánsson, prófast-
ur, Reynivöllum, sr. Bragi J. Ingibergs son, 
Hafnarfirði, Ásbjörn Jónsson, Garði.

Garðaprestakall 13 .682-11 .246-8 .578
Sóknarprestur: Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir, 
Selvogsgrunni 6, 104 Reykjavík, 
588-8865/565-6380/822-8865, 
jonahronn@gardasokn.is 
Prestar: Sr. Friðrik J. Hjartar, Hlíðarbyggð 21, 
210 Garðabær, 565-5380/565-6380/
864-5380, fhjartar@gardasokn.is 
Sr. Hans G. Alfreðsson, Fagrahjalla 44, 
200 Kópavogur, 856-1564/554-4077, 
hans.gudberg.alfredsson@kirkjan.is
Bessastaðasókn: 2 .412-1 .953-1 .392
Elín Jóhannsdóttir, Litlabæjarvör 15, 
225 Álftanes, 565-0727/692-0724 
elinjo@sellatur.is
Djákni: H. Margrét Konráðsdóttir, 
Sjávargötu 34, 225 Álftanes, 565-1061/
863-1061, gretak@simnet.is 
Garðasókn: 11 .270-9 .293-7 .186
Magnús E. Kristjánsson, Reynilundi 5, 
210 Garðabær, 565-1075/699-5000, 
mek@mmedia.is

Grindavíkurprestakall 
2 .827-2 .322-1 .710
Sóknarprestur: Sr. Elínborg Gísladóttir, 
Ránargötu 1, 240 Grindavík, 426- 8024/
696-3684, srelinborg@simnet.is 

Grindavíkursókn: 2 .827-2 .322-1 .710
Guðmunda Kristjánsdóttir, Stafholti, 
240 Grindavík, 820-2778, 
mundagk@hotmail.com

Hafnarfjarðarprestakall 
14 .047-8 .917-6 .996
Sóknarprestur: Sr. Þórhallur Heimisson,
Lækjargötu 5, 220 Hafnarfjörður, 
555-4899/555-4166/891-7562, 
thorhallur33@gmail.com
Prestur: Sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir, 
Víðimel 35, 107 Reykjavík, 561-1918, 861-
7918, gudbjorgj@simnet.is. Lætur af störfum 
1. október 2012
Hafnarfjarðarsókn: 14 .088-8 .795-6 .893
Sigurjón Pétursson, Austurgötu 40, 
220 Hafnarfjörður, 565-1305/894-0652, 
sigurjonp@gmail.com 

Keflavíkurprestakall 7 .707-6 .150-4 .897
Sóknarprestur: Sr. Skúli Sigurður Ólafsson, 
Freyjuvöllum 1, 230 Reykjanesbær, 
420-4301/421-4281/846-6714, 
srskuli@keflavikurkirkja.is 
Prestar: Sr. Sigfús Baldvin Ingvason, 
Fagragarði 8, 230 Keflavík, 
420-4302/421-4345/897-3845, 
srsigfus@keflavikurkirkja.is 
Sr. Erla Guðmundsdóttir, Heiðarbraut 21, 
230 Reykjanesbæ, 421-7875/849-2194, 
erla@keflavikurkirkja.is
Keflavíkursókn: 7 .707-6 .150-4 .897
Ragnheiður Magnúsdóttir, Heiðarhorni 20, 
230 Keflavík, 421-4171/866-8024, 
konale@mitt.is 

Mosfellsprestakall 8 .896-7 .261-5 .292
Sóknarprestur: Sr. Ragnheiður Jónsdóttir, 
Mosfelli, 270 Mosfellsbær 
566-7113/561-9614/869-9882, 
ragnheidur.jonsdottir@kirkjan.is 
Prestur: Sr. Skírnir Garðarsson, 
Ásvallagötu 17, 101 Reykjavík, 823/8274, 
skirnir.gardarson@kirkjan.is 
Djákni: Þórdís Ásgeirsdóttir, Leirutanga 51, 
270 Mosfellsbær, 566-8241/691-8041, 
thordisa@kirkjan.is 
Lágafellssókn: 8 .896-7 .261-5 .292
Runólfur Smári Steinþórsson, Skeljatanga 4, 
270 Mosfellsbær, 566-7431/897-1914,
rsmari@hi.is

Njarðvíkurprestakall 6 .449-5 .120-3 .692
Sóknarprestur: Sr. Baldur Rafn Sigurðsson,
Starmóa 6, 260 Njarðvík, 421-5013/
421-5015/897-8391, srbrs@ismennt.is 
Kirkjuvogssókn: 91-75-55
Árni Hinrik Hjartarson, Réttarvegi 9, 
233 Hafnir, 421-1003 
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Njarðvíkursókn: 2 .201-1 .860-1 .312
Jakob Sigvaldi Sigurðsson, Kirkjubraut 1, 
260 Reykjanesbær, 421-6002/899-0548, 
kobbi35@simnet.is 
Ytri-Njarðvíkursókn: 4 .157-3 .185-2 .325
Kristján Friðjónsson, Hlíðarvegi 80, 
260 Reykjanesbær, 421-2384/861-8468, 
kristjan@nordlenska.is

Reynivallaprestakall 948-682-513
Sóknarprestur: Dr. Gunnar Kristjánsson, 
Reynivöllum, 270 Mosfellsbær, 
566-7301/566-7036/861-4701, 
srgunnar@ismennt.is 
Brautarholtssókn: 729-519-374
Ásgeir Harðarson, Skrauthólum, 
270 Mosfellsbær, 566-7365/894-3065, 
asgeir.hardarson@simnet.is 
Reynivallasókn: 219-163-139
Guðbrandur Hannesson, Hækingsdal, 
270 Mosfellsbær, 566-7025/895-4025.

Tjarnaprestakall 8 .092-5 .372-3 .693
Sóknarprestur: Sr. Kjartan Jónsson, Tröllateigi 
41, 270 Mosfellsbær, 566-7301/863-2220, 
kjartan.jonsson@kirkjan.is
Ástjarnarsókn: 6 .962-4 .516-3 .073
Geir Jónsson, Burknavöllum 1c, 
221 Hafnarfjörður, 555-4703/664-1640, 
geirj@ms.is
Kálfatjarnarsókn: 1 .130-856-620
Símon G. Rafnsson, Hofgerði 7a, 190 Vogar, 
424-6574/848-0274, moni30@simnet.is 

Útskálaprestakall 3 .148-2 .352-1 .757
Sóknarprestur: Sr. Sigurður Grétar Sigurðs-
son, Skagabraut 30, 250 Garður, 
451-2655/895-2243, srsgs@simnet.is 
Hvalsnessókn: 1 .653-1 .257-922
Reynir Sveinsson, Bjarmalandi 5, 
245 Sandgerði, 423-7666/897-8007, 
reyndig@vortex.is 
Útskálasókn: 1 .495-1 .095-835
Jón Hjálmarsson, Lóulandi 13, 250 Garður, 
422-7244/894-6535/854-6535, jonh@mitt.is 

Víðistaðaprestakall 5 .367-3 .677-2 .900
Sóknarprestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson, 
Breiðvangi 61, 220 Hafnarfjörður, 
565-2050/565-5961/894-7173, 
srbragi@vidistadakirkja.is 
Víðistaðasókn: 5 .384-3 .619-2 .858
Hjörleifur Þórarinsson, Heiðvangi 72,
220 Hafnarfjörður, 565-3713/660-3707, 
hjorleifur.x.thorarinsson@gsk.com

REYKJAVÍKURPRÓFASTSDÆMI EYSTRA 
85 .534-65 .047-49 .996

Prófastur: Sr. Gísli Jónasson, Ósabakka 17, 
109 Reykjavík, 587-1500/557-1770/864-7486, 
srgisli@kirkjan.is 
Héraðsprestar: Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, 
Flókagötu 65, 567-4810/552-8108, 
sae@mmedia.is
Sr. Bryndís Malla Elídóttir, Langholtsvegi 198, 
104 Reykjavik, 567-4810/588-3320/892-2901, 
bryndis.malla.elidottir@kirkjan.is 
Héraðsnefnd: Sr. Gísli Jónasson, prófastur, 
sr. Gunnar Sigurjónsson, Kópavogi, 
Benedikta G. Waage, Reykjavík.

Árbæjarprestakall 10 .359-8 .082-6 .151
Sóknarprestur: Sr. Þór Hauksson, Blönduhlíð 
33, 105 Reykjavík, 587-2405/552-9411/
897-7298, thor@arbaejarkirkja.is 
Prestur: Sr. Sigrún Óskarsdóttir, Urðarbakka 
32, 109 Reykjavík, 587-2405/555-1079/
863-1910, sigrun@arbaejarkirkja.is 
Árbæjarsókn: 10 .359-8 .082-6 .151
Sigrún Jónsdóttir, Bröndukvísl 3, 
110 Reykjavík, 567-2388/822-7072, 
sigrun@ishamrar.is 
 
Breiðholtsprestakall 3 .775-2 .637-2 .064
Sóknarprestur: Sr. Gísli Jónasson, Ósabakka 
17, 109 Reykjavík, 587-1500/557-1770/
864-7486, srgisli@kirkjan.is 
Breiðholtssókn: 3 .775-2 .637-2 .064
Inga Rún Ólafsdóttir, Víkurbakka 2, 
109 Reykjavík, 552-2372/772-0305, 
ingarun@samband.is

Digranesprestakall 8 .606-6 .585-5 .311
Sóknarprestur: Sr. Gunnar Sigurjónsson, 
Hrauntungu 63, 200 Kópavogur, 
554-1620/554-1355/895-9200, 
gunnar@digraneskirkja.is 
Prestar: Sr. Magnús Björn Björnsson, Bæjargili 
50, 210 Garðabær, 554-1630/555-0840/
89-9840, magnus@digraneskirkja.is 
Digranessókn: 8 .606-6 .585-5 .311
Hreggviður Norðdahl, Álfhólsvegi 93, 
200 Kópavogur, 564-1439/525-4472, 
hreggi@raunvis.hi.is 

Fellaprestakall 4 .721-2 .523-2 .132
Sóknarprestur: Sr. Svavar Stefánsson, 
Grjótaseli 16, 109 Reykjavík, Fella- og 
Hólakirkju, Hólabergi 88, 111 Reykjavík, 
557-3280/552-3730/557-3200/860-2266, 
svavar.stefansson@kirkjan.is 
Djákni: Ragnhildur Ásgeirsdóttir, Reynigrund 
5, 200 Kópavogur, 564-6610/557-3280/
864-0564, ragnhildur@simnet.is 
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Fellasókn: 4 .721-2 .523-2 .132
Gry Ek Gunnarsson, Vesturbergi 181, 
111 Reykjavík, 557-5533 gry@gry.is

Grafarholtsprestakall 
5 .731-4 .585-3 .256
Sóknarprestur: Sr. Sigríður Guðmarsdóttir, 
Kirkjustétt 7A, 113 Reykjavík, 577-7770/
586-2319/895-2319, srsigga@kirkjan.is 
Grafarholtssókn: 5 .731-4 .585-3 .256
Ólafur Hjálmarsson, Kristnibraut 43, 
113 Reykjavík, 554-1407/821-3507, 
olafur.hjalmarsson@or.is/olihja@gmail.com

Grafarvogsprestakall 
17 .857-14 .130-10 .879
Sóknarprestur: Sr. Vigfús Þór Árnason,
Logafold 58, 112 Reykjavík, 587-9070/567-
6770/891-6688, srvigfus@grafarvogskirkja.is
Prestar: Sr. Bjarni Þór Bjarnason, 1. október 
2012. 
Sr. Guðrún Karlsdóttir, Garðsstöðum 28, 
112 Reykjavík, 587-9070/534-4584/697-3450, 
srgudrun@grafarvogskirkja.is 
Sr. Lena Rós Matthíasdóttir, Hverafold 138, 
112 Reykjavík, 587-9070/561-2608/897-6789, 
srlenaros@grafarvogskirkja.is 
Grafarvogssókn: 17 .857-14 .130-10 .879
Bjarni Kr. Grímsson, Dalhúsum 79, 
112 Reykjavík, 545-7692/587-2068/892-1989, 
bjarni.kr.grimsson@fjs.is 

Hjallaprestakall 6 .188-4 .570-3 .618
Sóknarprestur: Sr. Íris Kristjánsdóttir, lét af 
störfum   .
Sr. Sigfús Kristjánsson, 
Lómasölum 4, 201 Kópavogur, 561-7512/
554-6716/864-2640, sigfus@hjallakirkja.is
Prestur: Sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir, 
Hverafold 6, 112 Reykjavík, 
554/6716/587-2677/856-1570, 
steinunn.bjornsdottir@kirkjan.is
Hjallasókn: 6 .188-4 .570-3 .618
Guðrún Hulda Birgis, Fífuhjalla 15, 
200 Kópavogur, 564-2928/893-3230, 
guddy@sial.is

Hólabrekkuprestakall 
3 .864-2 .711-2 .273
Sóknarprestur: Sr. Guðmundur Karl Ágústsson, 
Neðstabergi 5, 111 Reykjavík, 557-7400/
557-5577/896-4853, gudhjor@simnet.is
Djákni: Ragnhildur Ásgeirsdóttir, Reynigrund 
5, 200 Kópavogur 564-6610/557-3280/
864-0564, ragnhildur@simnet.is 
Hólabrekkusókn: 3 .864-2 .711-2 .273
Benedikta G. Waage, Lundahólum 1, 
111 Reykjavík, 567-0224/551-1578/897-1517, 
lundaholar@internet.is.is 

Kársnesprestakall 4 .496-3 .333-2 .681
Sóknarprestur: Sr. Sigurður Arnarson, 
Hlíðarvegi 28, 200 Kópavogur, 555-2671/554-
6820/893-9682, sigurdur.arnarson@kirkjan.is 
Djákni: Ásta Ágústsdóttir, Vesturhús 22, 
112 Reykjavík, 554-1898/ 567-6363/ 891-9063, 
asta.agustsdottir@kirkjan.is
Kársnessókn: 4 .496-3 .333-2 .681
Kristín Líndal, Sunnubraut 50, 200 Kópavogur, 
554-3976/862-8576, krlindal@simnet.is

Lindaprestakall 11 .849-9 .969-6 .981
Sóknarprestur: Sr. Guðmundur Karl 
Brynjarsson, Blásölum 6, 201 Kópavogur, 
557-7707/650-5006, 
gudmundur.karl@lindakirkja.is
Prestur: Sr. Guðni Már Harðarson, Krossalind 
16, 201 Kópavogur, 544-4477/534-7474/
694-7474, gudni.mar@lindakirkja.is
Lindasókn: 11 .849-9 .969-6 .981
Arnór L. Pálsson, Kórsölum 1, 201 Kópavogur, 
554-3300/821-5133, arnor@utfor.is

Seljaprestakall 8 .101-5 .999-4 .721
Sóknarprestur: Sr. Valgeir Ástráðsson, 
Klyfjaseli 20, 109 Reykjavík, 567-0110/
557-8811, valgeir.astradsson@kirkjan.is 
Prestur: Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson, 
Naustabryggju 41, 110 Reykjavík, 
481-1686/866-9955, 
olafur.borgthorsson@kirkjan.is
Djákni: Aase Gunn Guttormsen, Hálsaseli 51, 
109 Reykjavík, 867-2818/510-2147/557-1833, 
aasegunn@skogar.is 
Seljasókn: 8 .101-5 .999-4 .721
Guðmundur Hjálmarsson, Ystaseli 7, 
109 Reykjavík, 557-2875/862-4954, ghj@ru.is

REYKJAVÍKURPRÓFASTSDÆMI VESTRA 
67 .891-45 .978-37 .429

Prófastur: Sr. Birgir Ásgeirsson,Vættaborgum 
93, 112 Reykjavík, 510-1030/557-1814/693-
6689, birgir@hallgrimskirkja.is  
Héraðsprestur: Sr. María Ágústsdóttir, 
Fannafold 87, 112 Reykjavík, 510-1030/552-
2003/867-0647, maria@hallgrimskirkja.is 
Héraðsnefnd: Sr. Birgir Ásgeirsson, prófastur, 
Hallgrímssókn, sr. Pálmi Matthíasson, Bú-
staða sókn, Jóhannes Pálmason, Hallgríms-
sókn

Ásprestakall 3 .872-2 .789-2 .320
Sóknarprestur: Sr. Sigurður Jónsson, 
Goðheimum 5, 104 Reykjavík, 581-4035/553-
1435/864-5135, soknarprestur@askirkja.is
Djákni: Margrét Svavarsdóttir, Kleppsvegi 92, 
104 Reykjavík, 581-4035/553-3137/891-8137, 
djakni@askirkja.is
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Ássókn: 3 .872-2 .789-2 .320
Birgir Arnar, Laugarásvegi 2, 104 Reykjavík,
568-0447/896-4599, barnar@oba.is 
  
Bústaðaprestakall 6 .979-5 .359-4 .234
Sóknarprestur: Sr. Pálmi Matthíasson, 
Kjalarlandi 8, 108 Reykjavík, 553-8500/
568-8828/896-1111, palmi@kirkja.is 
Bústaðasókn: 6 .979-5 .359-4 .234
Árni Sigurjónsson, Kjalarlandi 12, 
108 Reykjavík, 552-1944/825-8457, 
arni.sigurjonsson@marel.com

Dómkirkjuprestakall 8 .140-4 .728-3 .922
Sóknarprestur: Sr. Hjálmar Jónsson, Reiðvaði 
1, 110 Reykjavík, 520-9700/551-8010/
892-7643, hjalmar@domkirkjan.is 
Prestar: Sr. Anna Sigríður Pálsdóttir, 
Holtsgötu 3, 101 Reykjavík, 520-9700/861-
7201/552-2875, annasigridur@domkirkjan.is 
Dómkirkjusókn: 8 .140-4 .728-3 .922
Marinó Þorsteinsson, Vesturgötu 19, 
101 Reykjavík, 552-0553/618-0928, 
marinothorsteinsson@gmail.com

Grensásprestakall 6 .448-4 .790-4 .078
Sóknarprestur: Sr. Ólafur Jóhannsson, 
Melhaga 15, 107 Reykjavík, 528-4414/552-
8759/897-1598, olafur.johannsson@kirkjan.is 
Grensássókn: 6 .448-4 .790-4 .078
Sigurlaug Kristín Hraundal, Stóragerði 27, 108 
Reykjavík, 553-4159/895-1114, 
kristin.hraundal@gmail.com

Hallgrímsprestakall 7 .627-4 .100-3 .545
Sóknarprestur: Sr. Jón Dalbú Hróbjartsson, 
Bláskógum 10, 109 Reykjavík, 510-1000/557-
1900/693-6692, jondalbu@hallgrimskirkja.is 
Prestur: Sr. Birgir Ásgeirsson, Vættaborgum 
93, 112 Reykjavík, 510-1000/557-1814/
693-6689, birgir@hallgrimskirkja.is 
Djákni: Magnea Sverrisdóttir, lét af störfum 1. 
september 2012.
Hallgrímssókn: 7 .627-4 .100-3 .545
Jóhannes Pálmason, Snorrabraut 79, 
105 Reykjavík, 561-4918/560-2961, 
palmason@simnet.is

Háteigsprestakall 9 .267-5 .954-4 .812
Sóknarprestur: Sr. Tómas Sveinsson, Háa leit-
is braut 147, 108 Reykjavík, 511-5400/
568-7802, tomas.sveinsson@hateigskirkja.is 
Prestur: Sr. Helga Soffía Konráðsdóttir, 
Bárugötu 10, 101 Reykjavík, 511-5400/
551-9997/852-2970, helgasoffia@simnet.is 
Háteigssókn: 9 .267-5 .954-4 .812
Sigríður Guðmundsdóttir, Hjálmholti 9, 
105 Reykjavík, 553-1382/824-5291/691-1382, 
siggud@landspitali.is

Langholtsprestakall 5 .262-3 .818-3 .016
Sóknarprestur: Sr. Jón Helgi Þórarinsson, 
lætur af störfum 10. október 2012. 
Sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir, Víðimel 35, 
107 Reykjavík, 520-1300/561-1918/861-7918, 
gudbjorgj@simnet.is
Langholtssókn: 5 .262-3 .818-3 .016
Kristín Þóra Harðardóttir, Skipasundi 83,
104 Reykjavík, 588-1038/695-1934, 
kristinh@sa.is

Laugarnesprestakall 5 .330-3 .769-3 .057
Sóknarprestur: Sr. Bjarni Karlsson, 
Selvogsgrunni 6, 104 Reykjavík, 
588-9422/588-8865/820-8865, 
srbjarni@ismennt.is 
Djákni: Guðrún K. Þórsdóttir, Þverási 51, 
110 Reykjavík, 587-5905/699-5905, 
gudrunkr@mi.is 
Laugarnessókn:  5 .330-3 .769-3 .057
Egill Heiðar Gíslason, Laugalæk 18, 
105 Reykjavík, 568-9628/892-8590
egill@heima.is (egill@ils.is)

Nesprestakall 10 .662-7 .254-5 .679
Sóknarprestur: Sr. Örn Bárður Jónsson, 
Ægissíðu 68, 107 Reykjavík, 511-1563/
552-8522/893-2311, orn@neskirkja.is
Prestur: Dr. Sigurður Árni Þórðarson, 
Tómasarhaga 16b, 107 Reykjavík, 
511-1561/561-5809/862-2312, s@neskirkja.is 
Nessókn: 10 .662-7 .254-5 .679
Benedikt Sigurðsson, Skildinganesi 21, 
101 Reykjavík, 552-3242, bensis@simnet.is

Seltjarnarnesprestakall 
4 .304-3 .417-2 .766
Sóknarprestur: Sr. Sigurður Grétar Helgason, 
lætur af störfum 1. október 2012. 
Sr. Bjarni Þór Bjarnason, Fannafold 87, 112 
Reykjavík, 561-1550/899-6979, srbjarni@
seltjarnarneskirkja.is
Seltjarnarnessókn: 4 .304-3 .417-2 .766
Guðmundur Einarsson, Víkurströnd 14, 
170 Seltjarnarnes, 561-9267/821-2200, 
gudmein@me.com
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VESTURLANDSPRÓFASTSDÆMI 
15 .272-12 .998-10 .004

Prófastur: Sr. Þorbjörn Hlynur Árnason, 
Borg á Mýrum, 437-1353/437-1953/698-8300, 
borgarkirkja@simnet.is 
Héraðsnefnd: Sr. Þorbjörn Hlynur Árnason, 
prófast ur, Borg, sr. Gunnar E. Hauksson, 
Stykkis hólmi, Indriði Valdimarsson, Akranesi.

Borgarprestakall 2 .010-1 .765-1 .389
Sóknarprestur: Sr. Þorbjörn Hlynur Árnason, 
Borg á Mýrum, 437-1353/437-1953/698-8300, 
borgarkirkja@simnet.is
Akrasókn: 41-36-26
Helgi Guðmundsson, Hólmakoti, 
311 Borgarnes, 437-1847/892-1847
Álftanessókn: 46-45-35
Ásta Skúladóttir, Lambastöðum, 
311 Borgarnes, 437-1836, siggioli@emax.is
Álftártungusókn: 42-40-35
Einar Ole Pedersen, Álftártungukoti, 
311 Borgarnes, 437-1859/853-7390/849-6971, 
einarole@emax.is
Borgarnessókn: 1 .766-1 .539-1 .215
Þorsteinn Eyþórsson, Hrafnakletti 9, 
310 Borgarnes, 437-1453/842-5661, 
steinixx@simnet.is 
Borgarsókn: 115-105-78
Einar Óskarsson, Tungulæk, 311 Borgarnes, 
437-1191/412-5300, einaro@limtrevirnet.is

Garðaprestakall 6 .625-5 .791-4 .363
Sóknarprestur: Sr. Eðvarð Ingólfsson, 
Laugarbraut 3, 300 Akranes, 433-1500/
431-4390/895-1164, edvard@akraneskirkja.is
Akranessókn: 6 .625-5 .791-4 .363
Þjóðbjörn Hannesson, Dalbraut 33, 
300 Akranes, 431-2192/897-2192, 
thjodbjorn@simnet.is 

Hvanneyrarprestakall 498-414-330
Sóknarprestur: Sr. Flóki Kristinsson, 
Staðarhóli, Hvanneyri, 311 Borgarnes, 
437-0160/846-2020, floki@heimsnet.is 
Bæjarsókn: 63-61-51
Eiríkur Blöndal, Jaðri, 311 Borgarnes, 
435-1535/ 895-6254, ebl@bondi.is
Fitjasókn: 3-3-3
K. Hulda Guðmundsdóttir, Drápuhlíð 40, 
105 Reykjavík,  562-0132/893-2789, 
khuldag@hive.is 
Hvanneyrarsókn: 358-287-217
Guðmundur Sigurðsson, Túngötu 11, 
Hvanneyri, 311 Borgarnes, 
437-0088/862-6361, sigrunk@mi.is
Lundarsókn: 74-63-59
Guðrún B. Friðriksdóttir, Skálpastöðum II, 
311 Borgarnes, 435-1555/863-6494, 
gudrun@gudrunbjork.is

Reykholtsprestakall 368-321-257
Sóknarprestur: Sr. Geir G. Waage, Reykholti, 
320 Reykholt, 435-1112/893-2320, 
srgeir@simnet.is
Gilsbakkasókn: 40-36-30
Torfi Guðlaugsson, Hvammi, Hvítársíðu, 
311 Borgarnes, 435-1356/863-4256, 
torfigud@emax.is
Reykholtssókn: 275-235-186
Þorvaldur Jónsson, Brekkukoti, 320 Reykholt, 
435-1165/864-4465, brekkukot@vesturland.is
Síðumúlasókn: 53-50-41
Jóhanna Þorvaldsdóttir, Háafelli, 
320 Reykholt, 435-1448/845-2331, 
haafell@gmail.com

Saurbæjarprestakall 585-486-388
Sóknarprestur: Sr. Kristinn Jens Sigurþórsson, 
Saurbæ, 301 Akranes, 433-8978/862-9761, 
kjs@emax.is 
Innra-Hólmssókn: 149-118-99
Ragnheiður Guðmundsdóttir, Ásfelli II, 
301 Akranes, 431-2279/862-9938, asfell@isl.is  
Leirársókn: 315-262-201
Ingunn Stefánsdóttir, Lambhaga, 
301 Akranes, 437-2395/864-2395, 
ingunn.stefansdottir@tr.is
Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd: 
121-106-88
Jón Valgarðsson, Eystra-Miðfelli, 
301 Akranes, 433-8952/862-2952,
jonvalg@aknet.is

Stafholtsprestakall 509-433-302
Sóknarprestur: Sr. Elínborg Sturludóttir, 
Stafholti, 311 Borgarnes, 438-6886/
847-1475, elinborg.sturludottir@kirkjan.is 
Hvammssókn í Norðurárdal:  302-249-147
Sverrir Guðmundsson, Hvammi, 
311 Borgarnes, 435-0045/894-4980/
854-4980, sverrir@tolvubondinn.is
Norðtungusókn:  59-52-48
Jón G. Guðbjörnsson, Lindarhvoli, 
311 Borgarnes, 435-1353/893-6989, 
jongudbj@fl.is 
Stafholtssókn: 148-132-107
Birna G. Konráðsdóttir, Borgum, 
311 Borgarnes, 433-5500/864-5404, 
birna@adborgum.is

Dalaprestakall 565-484-383 
Sóknarprestur: Sr. Anna Eiríksdóttir Sunnu-
braut 25, 370 Búðardalur, 434-1639/
897-4724, anna.eiriksdottir@kirkjan.is 
Dagverðarnessókn: 4-3-3
Selma Kjartansdóttir, Ormsstöðum, 371 
Búðardalur, 434-1483/854-0025/854-9025.
Hjarðarholtssókn í Dölum: 332-280-221
Steinunn Matthíasdóttir, Stekkjarhvammi 15, 
370 Búðardalur, 434-1105/865-3359, 
steinamatt@simnet.is
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Hvammssókn í Dölum: 55-48-35
Jón Egill Jóhannsson, Skerðingsstöðum II, 
371 Búðardalur, 434-1676/867-0892, 
bjargeys@simnet.is
Kvennabrekkusókn: 93-77-65 
Guðmundur Pálmason, Kvennabrekku, 
371 Búðardalur, 434-1366.
Snóksdalssókn: 34-30-19
Gunnar Kristjánsson, Bugðustöðum, 
371 Búðardalur, 434-1313/861-8456.
Staðarfellssókn: 25-25-21
Sveinn Kjartan Gestsson, Staðarfelli, 
371 Búðardalur, 434-1288
Stóra-Vatnshornssókn: 22-21-19
Áslaug Finnsdóttir, Hömrum, 371 Búðardalur, 
434-1356, aslaugfinns@internet.is

Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakall 
1 .589-1 .211-901
Sóknarprestur: Sr. Óskar Ingi Ingason, 
Lindarholti 8, 355 Ólafsvík, 436-6920/
844-5858, prestur@kirkjanokkar.is 
Ingjaldshólssókn: 544-415-312
Sigrún Jónína Baldursdóttir, Hraunási 7,
360 Hellissandur, 436-6671, sigrunb@gsnb.is
Ólafsvíkursókn: 1 .045-796-589
Baldvin Leifur Ívarsson, Sandholti 21, 355 
Ólafs vík, 436-1534/897-6291, leifur@bylgja.is

Setbergsprestakall  904-704-563
Sr. Aðalsteinn Þorvaldsson, Eyrarvegi 26, 
350 Grundarfjörður, 438-6640/862-8415,
adalsteinn.thorvaldsson@kirkjan.is
Setbergssókn:  904-704-563
Guðrún Margrét Hjaltadóttir, 
Skallabúðum, 350 Grundarfjörður, 438-6821, 
skallabudir@simnet.is

Staðastaðarprestakall 435-378-308
Sóknarprestur: Sr. Guðjón Skarphéðinsson, 
Staðastað, 356 Ólafsvík, 435-6729/
435-6829/661-8909, srgudjon@simnet.is 
Búðasókn: 43-39-34
Sigrún H. Guðmundsdóttir, Kálfárvöllum, 
355 Ólafsvík, 435-6689, sigrung@vortex.is
Fáskrúðarbakkasókn: 131-97-81
Sigurbjörn Magnússon, Minni-Borg, 
311 Borgarnes, 435-6866/866-4352, 
siggiogkata@vortex.is.
Hellnasókn: 22-20-17
Hafdís H. Ásgeirsdóttir, Bjargi, 
356 Snæfellsbær, 435-6738/899-6738, 
bjarg@vortex.is
Kolbeinsstaðasókn: 105-103-86
Kristján Magnússon, Snorrastöðum, 
311 Borgarnes, 435-6828/863-6658, 
snorrastadir@simnet.is.
Staðarhraunssókn: 54-52-35
Guðbrandur Guðbrandsson, Staðarhrauni, 
311 Borgarnes, 437-1863/690-1863, 
stadarhraun@gmail.com

Staðastaðarsókn: 81-65-54
Kristján Þórðarson, Ölkeldu II, 355 Ólafsvík, 
435-6724/851-1630/892-1708, 
krist.as@simnet.is

Stykkishólmsprestakall 
1 .183-1 .013-821
Sóknarprestur: Sr. Gunnar E. Hauksson, 
Lágholti 9, 340 Stykkishólmur, 438-1560/
438-1632/865-9945, gunnareir@simnet.is 
Bjarnarhafnarsókn: 8-8-8
Hildibrandur Bjarnason, Bjarnarhöfn, 340 
Stykkishólmur, 438-1581/853-9141/854-8161, 
hildibrandur@simnet.is
Breiðabólsstaðarsókn á Skógarströnd: 
11-11-8
Jóel H. Jónasson, Læk, 371 Búðardalur, 
438-1026/894-5026.
Helgafellssókn: 47-38-29
Jóhannes E. Ragnarsson, Hraunhálsi, 
340 Stykkishólmur, 438-1558/853-1558/
895-2558, hraunhals@hive.is
Narfeyrarsókn: 6-6-6
Hreiðar Vilhjálmsson, Narfeyri, 
371 Búðardalur, 438-1011.
Stykkishólmssókn: 1 .111-950-770
Unnur Valdimarsdóttir, Tangagötu 13, 
340 Stykkishólmur, 438-1041/864-8853, 
unnurvald@simnet.is

VESTFJARÐAPRÓFASTSDÆMI 
7 .131-5 .855- 4 .643

Prófastur: Sr. Magnús Erlingsson, Miðtúni 12, 
400 Ísafirði, 456-3171/456-3017/844-7153, 
isafjardarkirkja@simnet.is
Héraðsnefnd Vestfjarðaprófastsdæmis: 
Sr. Magnús Erlingsson, prófastur, Ísafirði,
sr. Fjölnir Ásbjörnsson, Holti, Bergur Torfason, 
Þingeyri. 

Bíldudals- og Tálknafjarðarprestakall 
542-417-330
Settur sóknarprestur: Sr. Leifur Ragnar 
Jónsson, Aðalstræti 57, 450 Patreksfjörður, 
456- 1634/ 456-1324/894-4324, 
lrj1@simnet.is
Bíldudalssókn: 176-148-123
Hannes St. Friðriksson, Dalbraut 7, 
465 Bíldudalur, 456-2144/894-1978,
hannesfr@simnet.is
Brjánslækjarsókn: 34-34-27
Jóhann Pétur Ágústsson, Brjánslæk, 
451 Patreksfjörður, 456-2055/824-3108, 
brl2@simnet.is
Hagasókn á Barðaströnd: 32-29-28
Finnbogi Kristjánsson, Breiðalæk, 
451 Patreksfjörður, 456-2046/856-7762, 
finnbkr@snerpa.is
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Stóra-Laugardalssókn: 279-203-148
Marinó Bjarnason, Móatúni 23, 
460 Tálknafjörður, 456-2642/861-7090,
freyjamar@simnet.is

Patreksfjarðarprestakall 663-530-434
Sóknarprestur: Sr. Leifur Ragnar Jónsson, 
Aðalstræti 57, 450 Patreksfjörður, 456- 1634/ 
456-1324/894-4324, lrj1@simnet.is
Breiðuvíkursókn: 6-6-6
Sigríður Guðbjartsdóttir, Láganúpi, 451 
Patreksfjörður, 456-1517/456-1572/844-7972.
Patreksfjarðarsókn: 635-504-408
Ólafur Gestur Rafnsson, Brunnum 15, 450 
Patreksfjörður, 456-1449, gesturr@simnet.is
Sauðlauksdalssókn: 12-11-11
Sigurbjörg Sigurbergsdóttir Hvalsskeri, 
451 Patreksfjörður, 456-1593
Saurbæjarsókn á Rauðasandi: 10-9-9
Tryggvi Eyjólfsson, Lambavatni, Rauðasandi, 
451 Patreksfjörður, 456-1598.

Reykhólaprestakall 374-340-271
Sóknarprestur: Sr. Elína Hrund 
Kristjánsdóttir, Hellisbraut 4, Reykhólum, 
380 Króksfjarðarnes, 434-7716/867-1775, 
elina.kristjansdottir@kirkjan.is 
Flateyjarsókn á Breiðafirði:  9-9-9
Jóhannes G. Gíslason, Skáleyjum, 
345 Flatey, 438-1457.
Garpsdalssókn: 50-44-345
Hafliði Ólafsson, Garpsdal, 
380 Reykhólahreppi, 434-7799/434-7999/
892-5022, garpsdalur@simnet.is
Gufudalssókn: 22-22-20
Einar Valgeir Hafliðason, Fremri-Gufudal, 
380 Króksfjarðarnes, 434-7855 
Reykhólasókn: 189-167-126
Örn Snævar Sveinsson, Hellisbraut 42, 
380 Reykhólahreppur, 456-2563
Skarðssókn á Skarðsströnd: 33-31-26
Kristinn Jónsson, Skarði I, 371 Búðardalur, 
434-1430/853-3460/894-8193
Staðarhólssókn: 71-67-55
Ingunn Jóna Jónsdóttir, Þurranesi 2, 
371 Búðardalur, 434-1556/847-8660, 
thurranes@centrum.is

Bolungarvíkurprestakall 
1 .072-850-688
Sóknarprestur: Sr. Ásta Ingibjörg Pétursdóttir, 
Völusteinsstræti 16, 415 Bolungarvík, 
456-7435/456-7135/861-3604, 
asta.petursdottir@kirkjan.is
Hólssókn: 890-702-564
Einar Jónatansson, Völusteinsstræti 36, 
415 Bolungarvík, 456-7425/892-8525, 
einar@gna.is
Súðavíkursókn: 154-122-100
Barði Ingibjartsson, Holtagötu 6, 420 Súðavík, 
456-4956/846-6350, hestur@snerpa.is

Vatnsfjarðarsókn: 17-15-14
Jóhanna R. Kristjánsdóttir, Svansvík, 
401 Ísafjörður, 456-4835, svansvik@simnet.is
Ögursókn: 11-11-10
Kristján Kristjánsson, Hvítanesi, 
401 Ísafjörður, 456-4809/894-5809

Holtsprestakall 561-333-262
Sóknarprestur: Sr. Fjölnir Ásbjörnsson, 
Holti, 425 Flateyri, srfjolnir@simnet.is, 
456-7672/ 866-2581
Flateyrarsókn: 226-127-103
Gunnar Ævar Jónsson, Ólafstúni 3, 
425 Flateyri, 456-7741, guja65@simnet.is
Holtssókn: 44-43-34
Björn Björnsson, Þórustöðum, 425 Flateyri, 
456-7858/895-7458 bjossi@centrum.is
Staðarsókn í Súgandafirði: 288-160-122
Þorvaldur Þórðarson, Stað, 430 Suðureyri, 
456-6260/848-3994, stad@simnet.is
Kirkjubólssókn: 3-3-3
Guðmundur Björgmundsson, Kirkjubóli, 
425 Flateyri, 456-7655/896-2834, 
smag@snerpa.is

Hólmavíkurprestakall 672-622-485
Sóknarprestur: Sr. Sigríður Óladóttir, 
Kóp nesbraut 17, 510 Hólmavík, 451-3117/
892-3517, solgull@islandia.is 
Árnessókn: 52-49-42
Gunnsteinn Gíslason, Bergistanga í Norður-
firði, 510 Hólmavík, 451-4003/855-4003, 
gunnsteinn@simnet.is
Drangsnessókn: 85-73-56
Auður Höskuldsdóttir, Bær 1, 520 Drangsnes, 
451-3221/698-3204
Hólmavíkursókn: 401-379-290
Sólrún Jónsdóttir, Bröttugötu 2, 
510 Hólmavík, 451-3182/864-2182,
solrun.jonsdottir@hve.is
Kaldrananessókn: 20-16-15
Jóhann B. Arngrímsson, Hafnarbraut 18, 
510 Hólmavík, 451-3443/893-7085, 
jba123@simnet.is
Kollafjarðarnessókn: 78-71-53
Reynir Björnsson, Miðdalsgröf, 510 Hólmavík, 
451-3492/893-6332, grof@snerpa.is
Melgraseyrarsókn: 9-9-7
Ása Ketilsdóttir, Laugalandi, 510 Hólmavík, 
456-4859.
Nauteyrarsókn: 3-3-3
Jón Guðjónsson, Réttarholti 5, 310 Borgarnes, 
553-7368/867-8720/
Óspakseyrarsókn: 24-22-19
Lilja Jónsdóttir, Skriðnesenni, 
500 Staður, 451-3353



209

Ísafjarðarprestakall 2 .845-2 .374-1 .876
Sóknarprestur: Sr. Magnús Erlingsson, 
Miðtúni 12, 400 Ísafjörður, 456-3171/456-
3017/844-7153, isafjardarkirkja@simnet.is 
Ísafjarðarsókn: 2 .841-2 .370-1 .872
Björn Baldursson, Krambúðinni, 
Neðstakaupstað, 400 Ísafjörður, 
456-4801/848-4878, vigur@simnet.is 
Unaðsdalssókn: 4-4-4
Ingibjörg Kjartansdóttir, Dalatanga 14,
 270 Mosfellsbær, 566-6168/868-1964 
ikj@varmarskoli.is

Þingeyrarprestakall 352-298-242
Hildur Inga Rúnarsdóttir, Múla, 470 Þingeyri, 
456-8112/869-4993, hildurir@simnet.is
Hrafnseyrarsókn: 13-12-7
Hreinn Þórðarson, Auðkúlu, 465 Bíldudal, 
456-8259/8536659/852-6169, 
audkula@islandia.is
Mýrasókn: 40-36-29
Jón Skúlason, Gemlufalli, 471 Þingeyri, 
456-8123/891-6381, gemlufall@snerpa.is
Núpssókn: 12-11-9
Helgi Árnason, Alviðru, 471 Þingeyri, 
456-8229.
Sæbólssókn: 2-2-1
Engin sóknarnefnd.
Þingeyrarsókn: 285-237-196
Þorbjörg Gunnarsdóttir, Aðalstræti 53, 
470 Þingeyri, 456-8280/893-2445, 
sundth@snerpa.is

Hólaumdæmi
Vígslubiskup: 

sr . Jón Aðalsteinn Baldvinsson
lét af embætti 1 . september 2012 .
Sr . Solveig Lára Guðmundsdóttir, 

Hólumí Hjaltadal, 551 Sauðárkrókur 
453-6302/453-6300/898-4640

srslara@ismennt .is

HÚNAVATNS- OG 
SKAGAFJARÐARPRÓFASTSDÆMI 

7 .310-6 .557-5 .186

Prófastur: Sr. Dalla Þórðardóttir, Miklabæ, 
560 Varmahlíð, 453-8276/862-4123, 
dalla.thordardottir@kirkjan.is 
Héraðsnefnd: Sr. Dalla Þórðardóttir, 
prófastur, Miklabæ, sr. Guðni Þór Ólafsson, 
Melstað, Jóhanna Magnúsdóttir, Ártúnum.
Djákni: Kristín Árnadóttir, Brekkubæ, 
500 Staður, karna@ismennt.is 

Breiðabólsstaðarprestakall 
652-694-474
Sóknarprestur: Sr. Magnús Magnússon, 
Staðarbakka II, 531 Hvammstanga, 
4451-2840/867-2278, srmagnus@simnet.is
Breiðabólsstaðarsókn í Vesturhópi: 
15-13-13
Kristján Sigurðsson, Breiðabólsstað, 
531 Hvammstangi, 451-2693/848-5964.
Hvammstangasókn: 583-530-425
Jóhannes Kári Bragason, Hjallavegi 6, 
530 Hvammstangi, 451-2278/695/1168, 
karibraga@simnet.is 
Tjarnarsókn: 33-31-21
Magnús Annasson, Tjörn II, 
531 Hvammstangi, 451-2672.
Vesturhópshólasókn: 21-20-15
Halldór Jón Pálsson, Súluvöllum, 
531 Hvammstangi, 451-2838/
861-4238, suluv@simnet.is

Melstaðarprestakall 534-470-378
Sóknarprestur: Sr. Guðni Þór Ólafsson, 
Melstað, 531 Hvammstangi, 451-2944/451-
2955/694-4136, gudni.olafsson@simnet.is 
Melstaðarsókn: 143-131-117
Valgerður Kristjánsdóttir, Mýrum 3, 
531 Hvammstangi, 451-2999/892-4101, 
myrar3@simnet.is
Prestbakkasókn í Hrútafirði: 94-83-63
Einar H. Esrason, Brekkubæ, Borðeyri, 
500 Staður, 451-1104/451-2811/867-2031, 
eesra@simnet.is
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Staðarbakkasókn: 74-68-55
Sigrún Einarsdóttir, Bjargshóli, 
531 Hvammstangi, 451-2631
sigrunei@ismennt.is
Staðarsókn í Hrútafirði: 93-73-58
Kristinn R. Guðmundsson, Smáragili, 
500 Staður, 451-1144/894-5205
stadur@stadarskali.is
Víðidalstungusókn: 130-115-85
Sigrún Þórisdóttir, Nípukoti, 
531 Hvammstangi, 451-2582/891-7382

Skagastrandarprestakall 769-684-510
Sóknarprestur: Sr. Úrsúla Árnadóttir, 
Hólabraut 30, 545 Skagaströnd, 452-
2695/869-1011, ursula.arnadottir@kirkjan.is
Bergsstaðasókn: 52-51-41
Guðmundur Valtýsson, Eiríksstöðum, 
541 Blönduós, 452-7154/854-5074.
Bólstaðarhlíðarsókn: 41-31-24
Jóhanna Magnúsdóttir, Ártúnum, 
541 Blönduós, 452-7120/899-7120, 
artun@emax.is
Hofssókn á Skagaströnd: 57-51-36
Árný Hjaltadóttir, Steinnýjarstöðum, 
545 Skagaströnd, 452-2745/860-2745, 
lindabj@simnet.is
Holtastaðasókn: 37-36-27
Kristín J. Líndal, Holtastöðum, 541 Blönduós, 
452-4342/821-4342, 
holtilindal@hotmail.com
Höfðasókn: 512-446-334
Lárus Ægir Guðmundsson, Hólabraut 24, 
545 Skagaströnd, 452-2618/864-7444, 
lalligud@simnet.is  
Höskuldsstaðasókn: 70-69-48
Einar Guðmundsson, Neðri-Mýrum, 
541 Blönduós, 452-4328/842-5518
sgw@simnet.is

Þingeyraklaustursprestakall 
1 .131-972-776
Sóknarprestur: Sr. Sveinbjörn R. Einarsson, 
Hlíðarbraut 20, 540 Blönduós, 452-4237/
866-3155, sre53@internet.is 
Auðkúlusókn:  50-48-39
Halldór Guðmundsson, Holti, Svínadal, 
541 Blönduós, 452-7153.
Blönduóssókn: 860-733-581
Valgarður Hilmarsson, Húnabraut 32, 
540 Blönduós, 452-4340, 893-2059, 
vallih@centrum.is
Svínavatnssókn: 55-43-35
Jón Gíslason, Stóra-Búrfelli, 540 Blönduós, 
452-7133/853-6416, stora-burfell@emax.is
Undirfellssókn: 51-44-37
Þórunn Ragnarsdóttir, Kornsá, 541 Blönduós, 
452-4572, kornsa@simnet.is
Þingeyrasókn: 115-104-84
Björn Magnússon, Hólabaki, 541 Blönduós, 
452-4473/895-4473, holabak@emax.is

Glaumbæjarprestakall 486-452-362
Sóknarprestur: Sr. Gísli Gunnarsson, 
Glaumbæ I, 560 Varmahlíð, 453-8146/
856-1577, gisligunn@simnet.is
Glaumbæjarsókn: 117-111-90
Steinunn Fjóla Ólafsdóttir, Stóru-Seylu, 
560 Varmahlíð, 453-8120/866-9920, 
seyla@simnet.is
Reynistaðarsókn: 85-78-65
Sigurlaug Guðmundsdóttir, Reynistað, 
551 Sauðárkrókur, 
453-5540/847-0562/866-3829, hjsig@mi.is  
Rípursókn: 81-76-60
Einar Valur Valgarðsson, Ási II, 
551 Sauðárkrókur, 453-6544/698-6544, 
as2@fjolnet.is
Víðimýrarsókn: 203-187-147
Sigríður Helgadóttir, Víðiholti, 560 Varmahlíð, 
453-8166/848-2024, siggamh@simnet.is

Hofsóss- og Hólaprestakall 
545-460-364
Sóknarprestur: Sr. Gunnar Jóhannesson, 
Kirkju götu 13, 565 Hofsós, 551-5977/
892-9115, gunnar.johannesson@kirkjan.is
Barðssókn: 79-60-47
Sigurður Steingrímsson, Ysta-Mói, 570 Fljót, 
467-1018/854-8704.
Fellssókn: 23-23-20
Elínborg Hilmarsdóttir, Hrauni, 566 Hofsós, 
453-7422/894-4402, mph@simnet.is
Hofsóssókn: 174-160-124
Kristín Bjarnadóttir, Túngötu 4, 565 Hofsós, 
453-7391/867-8547, tungata4@simnet.is
Hofssókn á Höfðaströnd: 41-40-35
Rúnar Páll Hreinsson, Grindum, 566 Hofsós, 
453-5604/867-4256, rpdal@mi.is
Hólasókn: 148-109-86
Björg Baldursdóttir, Nátthaga 16, 
551 Sauðárkrókur, 453-6017/864-3693, 
bjorg@gsh.is
Viðvíkursókn: 80-68-52
Kári Ottósson, Viðvík, 551 Sauðárkrókur, 
453-5004/893-5004

Miklabæjarprestakall 479-426-342
Sóknarprestur: Sr. Dalla Þórðardóttir,
Miklabæ, 560 Varmahlíð, 453-8276/862-4123, 
dalla@kirkjan.is 
Flugumýrarsókn: 74-61-51
Eyrún Anna Sigurðardóttir, Flugumýri, 
560 Varmahlíð, 453-8814/895-8814, 
flugumyri@ flugumyri.is
Hofsstaðasókn: 54-51-39
Klara Helgadóttir, Hofdölum, 
551 Sauðárkrókur, 453-6010/
861-6940, atliogklara@fjolnet.is
Miklabæjarsókn: 69-61-46
Hinrik Már Jónsson, Syðstu-Grund, 
560 Varmahlíð, 453-8881/863-6036, 
hinrikmar@internet.is
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Silfrastaðasókn: 36-35-29
María Jóhannsdóttir, Kúskerpi, Akrahreppi, 
560 Varmahlíð, 453-8284.
Ábæjarsókn: er í eyði 
Goðdalasókn: 81-71-62
Hólmfríður Jónsdóttir, Bjarnastaðahlíð, 
560 Varmahlíð, 453-8085/898-8052
Mælifellssókn: 55-46-38
Eyjólfur Þórarinsson, Nautabúi, 
550 Sauðárkrókur, 453-6479/854-1959, 
eyjolfur@stodehf.is
Reykjasókn: 110-101-77
Björn Ófeigsson, Reykjaborg, 560 Varmahlíð, 
453-8018.

Sauðárkróksprestakall 
2 .714-2 .499-1 .980
Sóknarprestur: Sr. Sigríður Gunnarsdóttir, 
Jökla túni 1, 550 Sauðárkrókur, 486-4340/
862-8293, sigridur.gunnarsdottir@kirkjan.is
Hvammssókn í Laxárdal: 22-22-21
Jón Stefánsson, Gauksstöðum, 
551 Sauðárkrókur, 453-6517.
Ketusókn: 15-15-15
Valgeir Karlsson, Víkum, 545 Skagaströnd, 
453-6614.
Sauðárkrókssókn: 2 .677-2462-1 .945
Brynjar Pálsson, Hólmagrund 19, 
550 Sauðárkrókur, 453-5317/893-5417. 
oli@skagafjordur.com

EYJAFJARÐAR- OG 
ÞINGEYJARPRÓFASTSDÆMI 

28 .939-25 .690-19 .878

Prófastur: Sr. Jón Ármann Gíslason, 
Skinnastað, 671 Kópasker, 465-2250/866-
2253, skinnast@gmail.com 
Héraðsprestur: Sr. Guðmundur Guðmunds-
son, Bjarmastíg 10, 600 Akureyri, 462-6702 897-
3302, gudmundur.gudmundsson@kirkjan.is
Héraðsnefnd: sr. Jón Ármann Gíslason, 
prófastur, sr. Sigríður Munda Jónsdóttir, 
Ólafsfirði, Sæbjörg S. Kristinsdóttir, Akureyri

Akureyrarprestakall 10 .287-9 .055-7 .026
Sóknarprestur: Sr. Svavar A. Jónsson, 
Norðurbyggð 1B, 600 Akureyri, 462-7704/ 
461-4020/860-2104, svavar@akirkja.is 
Prestar: Sr. Hildur Eir Bolladóttir, Brekatúni 1, 
600 Akureyri, 581-3696/863-1504, 
hildur@akirkja.is 
Frá 1. september 2012: Sunna Dóra Möller,
Laufási, 601 Akureyri, 462-7700/
463-3106/694-2805, sunnadora@akirkja.is
Akureyrarsókn: 10 .287-9 .055-7 .026
Rafn Sveinsson, Víðilundi 10g, 600 Akureyri, 
462-1789/896-2720, rafns1@simnet.is

Dalvíkurprestakall 1 .694-1 .424-1 .092
Sóknarprestur: Sr. Magnús G. Gunnarsson, 
Dalbraut 2, 620 Dalvík, 466-1350/
466-1685/896-1685, mgunn@internet.is 
Miðgarðasókn: 87-77-58 
Alfreð Garðarsson, Gerðubergi, 611 Grímsey, 
467-3120/896-3048, gagga@simnet.is
Tjarnarsókn: 84-75-62 
Sigríður Hafstað, Tjörn, 621 Dalvík, 
466-1555/847-8487, hafstad@simnet.is
Upsasókn: 1 .407-1 .164-884
Kolbrún Pálsdóttir, Ásvegi 4, 620 Dalvík, 
466-1308/863-1308, kollapals@simnet.is
Urðasókn: 61-55-48
Steinunn Elva Úlfarsdóttir, Melum, 
621 Svarfaðardal, 586-2201/848-2264, 
sveinnks@isl.is
Vallasókn: 55-53-40
Jóhann Ólafsson, Ytra-Hvarfi, 621 Dalvík, 
466-1515/894-7315, johol@simnet.is

Glerárprestakall 7 .328-6 .626-4 .910
Sóknarprestur: Sr. Gunnlaugur Garðarsson, 
Steinahlíð 8A, 603 Akureyri, 464-8808/462-
7676/864-8455, gunnlaugur@glerarkirkja.is 
Prestur: Sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir, Mánahlíð 9
603 Akureyri, 534-2188/464-8802/864-8456, 
arna@glerarkirkja.is
Djákni: Pétur Björgvin Þorsteinsson, 
Fögrusíðu 11A, 603 Akureyri, 464-8807/
561-4405/864-8451, petur@glerarkirkja.is 
Lögmannshlíðarsókn: 7 .328-6 .626-4 .910
Gunnar Gíslason, Steinahlíð 2b, 603 Akureyri, 
462-4564/893-4564, gstg@no.is

Hríseyjarprestakall 474-410-307
Sóknarprestur: Sr. Hulda Hrönn M. Helga-
dóttir, Austurvegi 9, 630 Hrísey, 
466-1729/699-0359, huldahron@isl.is 
Hríseyjarsókn: 167-144-109
Narfi Björgvinsson, Lambhaga, 630 Hrísey, 
466-1745/898-7345, narfib@simnet.is
Stærra-Árskógssókn: 307-266-198
Kristrún Sigurðardóttir, Ásholti 1, 621 Dalvík, 
466-1928/862-8728, kristrun@dalvik.is

Laugalandsprestakall 1 .034-929-692
Sóknarprestur: Sr. Hannes Örn Blandon, 
Syðra-Laugalandi, 601 Akureyri, 
463-1374/463-1348/899-7737, 
hannes.blandon@kirkjan.is 
Grundarsókn: 478-413-275
Hjörtur Haraldsson, Víðigerði, 601 Akureyri, 
463-1172/854-0283/894-0283, 
hjorthar@mi.is 
Hólasókn í Eyjafirði: 68-62-40
Anna Þórsdóttir, Ártúni, 601 Akureyri, 
463-1270/865-7230, nafni@isl.is  
Kaupangssókn: 152-144-127
Óli Þór Ástvaldsson, Þórustöðum 5, 
601 Akureyri, 462-4968/895-8600, 
diddaoli@simnet.is
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Munkaþverársókn: 222-207-170
Reynir Björgvinsson, Bringu, 601 Akureyri, 
463-1220/863-1220, raggar@mi.is
Möðruvallasókn í Eyjafirði: 45-43-30
Jón Jónsson, Stekkjarflötum, 601 Akureyri, 
463-1282/863-1282, stekkjar@simnet.is
Saurbæjarsókn í Eyjafirði: 69-60-50
Elísabet Wendel Birgisdóttir, Sandhólum, 
Eyjafjarðarsveit, 601 Akureyri, 463-1355/
865-5125, ewendel@est.is

Möðruvallaprestakall 583-515-414
Sóknarprestur: Sr. Solveig Lára Guðmunds-
dótt ir, lét af störfum 1. september og presta-
kallið sameinaðist Hríseyjarprestakalli frá 
þeim tíma.
Möðruvallaklausturssókn í Hörgárdal: 
583-515-414
Stefán Magnússon, Fagraskógi, 601 Akureyri, 
462-2460/862-2465, fagriskogur@nett.is

Ólafsfjarðarprestakall 831-771-615
Sóknarprestur: Sr. Sigríður Munda Jónsdóttir, 
Hlíðarvegi 42, 625 Ólafsfjörður, 
466-2220/466-2560/894-1507, 
sigridur.munda.jonsdottir@kirkjan.is 
Ólafsfjarðarsókn: 831-771-615
Jóna Vilhelmína Héðinsdóttir, Ægisgötu 14, 
625 Ólafsfjörður, 895-2571, 
vhedins@ismennt.is

Siglufjarðarprestakall 1 .219-1 .115-941
Sóknarprestur: Sr. Sigurður Ægisson, 
Hvanneyrarbraut 45, 580 Siglufjörður, 467-
1263/899-0278, sigurdur.aegisson@kirkjan.is 
Siglufjarðarsókn: 1 .219-1 .115-941
Sigurður Hlöðversson, Suðurgötu 91, 
580 Siglufjörður, 467-1406/898-0270,
sigurdurh@fsr.is

Grenjaðarstaðarprestakall 652-598-493
Sóknarprestur: Sr. Þorgrímur Daníelsson, 
Grenjaðarstað, 641 Húsavík, 464-3545/
464-3511/893-1804, dagvar@mi.is 
Einarsstaðasókn: 258-227-185
Þóra Fríður Björnsdóttir, Lautavegi 11, 
650 Laugar 464-3128, 895-3328, 
thorafridur@gmail.com
Grenjaðarstaðarsókn: 176-163-132
Guðmundur Sigurðsson, Fagranesi, Aðaldal, 
641 Húsavík, 464-3555/464-3556/856-4955, 
fagranes@internet.is 
Nessókn í Aðaldal: 128-120-94
Jónas Jónsson, Knútsstöðum, 641 Húsavík, 
464-3574/895-9718.
Þverársókn: 14-14-14
Áskell Jónasson, Þverá í Laxárdal, 
641 Húsavík, 464-3212/853-5385, 
askellj@simnet.is

Þóroddsstaðarsókn: 76-74-68
Baldvin K. Baldvinsson, Torfunesi, 
641 Húsavík, 464-3622/854-7152/863-9222, 
brynth@isholf.is

Húsavíkurprestakall 2 .324-2069-1 .633
Sóknarprestur: Sr. Sighvatur Karlsson, 
Ketilsbraut 20, 640 Húsavík, 464-1317/464-
2317/861-2317, sighvatur.karlsson@kirkjan.is 
Húsavíkursókn: 2 .324-2069-1 .633
Helga Kristinsdóttir, Uppsalavegi 33, 
640 Húsavík, 464-1762/893-2130, 
helga.kristinsdottir@landsbanki.is

Laufásprestakall 1 .060-936-732
Sóknarprestur: Sr. Bolli Pétur Bollason, 
Laufási, 601 Akureyri, 463-3106/864-5372, 
bolli@laufas.is
Laufás- og Grenivíkursókn: 355-313-232
Valgerður Sverrisdóttir, Lómatjörn, 
601 Akureyri, 463-3244, 
valgerdur.sverrisdottir@gmail.com
Svalbarðssókn á Svalbarðsströnd: 
392-330-259
Guðrún Guðmundsdóttir, Halllandi II, 
601 Akureyri, 462-4911, hall2@simnet.is
Hálssókn: 161-145-123
Sigurlína Halldórsdóttir, Nesi, 601 Akureyri, 
462-6177/894-0678/862-6177
Ljósavatnssókn: 77-74-60
Margrét Sólveig Snorradóttir, Hriflu 2, 
641 Húsavík, 464-3259/848-2272, 
hrifla@simnet.is 
Lundarbrekkusókn: 75-74-58
Friðrika Sigurgeirsdóttir, 
Bjarnastöðum í Bárðardal, 641 Húsavík, 
464-3218, dika@simnet.is 

Skinnastaðarprestakall 545-467-403
Sóknarprestur: Sr. Jón Ármann Gíslason, 
Skinnastað, 671 Kópasker, 
465-2250/866-2253, skinnast@gmail.com 
Garðssókn: 97-69-58
Ragnhildur Jónsdóttir, Fjöllum II, 
671 Kópasker, 465-2299, fjoll2@simnet.is
Skinnastaðarsókn: 89-82-71
Gunnar Björnsson, Sandfelli, 671 Kópasker, 
465-2229/822-6108, sandfell@kopasker.is
Snartarstaðasókn: 168-153-130
Skúli Þór Jónsson, Boðagerði 6, 670 Kópasker, 
465-2144/847-3963, skuli@kopasker.is
Raufarhafnarsókn: 191-163-144
Sigrún Björnsdóttir, Ásgötu 12, 
675 Raufarhöfn, 465-1279/894-1279

Skútustaðaprestakall 395-343-285
Sóknarprestur: Sr. Örnólfur J. Ólafsson,
Skútustöðum I, 660 Mývatn, 
464-4201/860-2817, fridaddi@est.is 
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Reykjahlíðarsókn: 253-210-177
Pétur Snæbjörnsson, Austurhlíð, 660 
Mývatn, 464-4174/894-4171,
petur@reynihlid.is
Skútustaðasókn: 133-124-103
Sigurður Böðvarsson, Gautlöndum, 
660 Mývatn, 464-4290/897-7811, 
gautlond@simnet.is
Víðirhólssókn: 9-9-5
Sigríður Hallgrímsdóttir, Grímsstöðum á 
Fjöllum, 660 Mývatn, 464-4292/852-8855, 
grimsstadir@simnet.is

Langanesprestakall 513-432-335
Sr. Brynhildur Óladóttir, Skeggjastöðum, 
685 Bakkafjörður, 473-1685/864-0532, 
joklaa@simnet.is 
Svalbarðssókn í Þistilfirði: 102-91-77
Soffía Björgvinsdóttir, Garði, 681 Þórshöfn, 
468-1490/865-8902, gardur@centrum.is
Þórshafnarsókn: 411-341-258
Guðjón Gamalíelsson, Sunnuvegi 14, 
680 Þórshöfn, 468-1155/862-3955,
ggam@simnet.is 

AUSTURLANDSPRÓFASTSDÆMI 
5 .059-4 .425-3 .475

Prófastur: Sr. Davíð Baldursson, Hátúni 13, 
735 Eskifjörður, 476-1740/476-1324/863-2035, 
davbal@simnet.is 
Héraðsprestur: Sr. Hólmgrímur Elís Bragason, 
lét af störfum ... 
Fræðslufulltrúi: Sr. Þorgeir Arason, Einbúablá 
33, 700 Egilsstaðir, 471-1263/8479289/895-
3606, thorgeir.arason@kirkjan.is, lét af störf-
um fræðslufulltrúa 1. september 2012 og var 
skipaður héraðsprestur frá sama tíma. 
Héraðsnefnd: Sr. Davíð Baldursson, prófastur, 
Eskifirði, sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir, Eiðum, 
Ólafur Eggertsson, Berunesi.

Skeggjastaðasókn: 102-69-48
Björn Guðmundur Björnsson, Bæjarási 7, 
685 Bakkafjörður, 468-1429, 866-7813, 
bjorngb@internet.is
Sókninni er þjónað af sr. Brynhildi Óladóttur, 
Skeggjastöðum, 685 Bakkafjörður, 
473-1685/864-0532, joklaa@simnet.is

Egilsstaðaprestakall 2 .947-2 .588-1 .988
Sóknarprestur: Sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir, 
Eiðum, 701 Egilsstaðir, 471-3826/899-3826, 
johanna.sigmarsdottir@kirkjan.is 
Egilsstaðasókn: 2 .303-2 .039-1 .526
Ágúst Arnórsson, Koltröð 18, 700 Egilsstaðir, 
554-2251/820-6923, gustia@simnet.is, 
agust.arnorsson@landsbanki.is 

Vallanessókn: 146-114-90
Eymundur Magnússon, Vallanesi, 
701 Egilsstaðir, 471-1747/899-5569, 
eymi@simnet.is
Þingmúlasókn: 64-59-48
Jónína Zóphoníasdóttir, Mýrum I, 
701 Egilsstaðir, 471-1790, myrmanni@mi.is
Bakkagerðissókn: 131-103-92
Kristjana Björnsdóttir, Bakkavegi, 
720 Borgarfjörður, 472-9914/
893-5211, kristbj.skima@simnet.is
Eiðasókn: 97-89-81
Þórhallur Pálsson, Eiðavöllum 2, 
701 Egilsstaðir, 471-2490/863-3682, 
tp@strympa.is
Hjaltastaðarsókn: 57-50-41
Hildigunnur Sigþórsdóttir, Svínafelli, 
701 Egilsstaðir, 471-3034.
Kirkjubæjarsókn: 80-75-64
Anna Bragadóttir, Flúðum, 701 Egilsstaðir, 
471-1917, annabraga@simnet.is
Sleðbrjótssókn: 68-59-46
Stefán Geirsson, Ketilsstöðum, 
701 Egilsstaðir, 471-1020/894-1028.

Hofsprestakall 675-599-493
Sóknarprestur: Sr. Stefán Már Gunnlaugsson, 
Hofi, 790 Vopnafjörður, 
473-1580/473-1462/867-3396, 
stefan.mar.gunnlaugsson@kirkjan.is
Hofssókn í Vopnafirði: 142-116-98
Sigríður Bragadóttir, Síreksstöðum, 
690 Vopnafjörður, 473-1458/848-2174, 
sirek@simnet.is
Vopnafjarðarsókn: 533-483-395
Ólafur B. Valgeirsson, Vallholti 9, 690 
Vopnafjörður. 473-1439/854-1439/898-1439, 
obv@mi.is 

Seyðisfjarðarprestakall 676-559-465
Sóknarprestur: Sr. Cecil Haraldsson,
 Öldugötu 2, 710 Seyðisfjörður, 
472-1164/896-1257, cecil@simnet.is
Seyðisfjarðarsókn: 676-559-465
Jóhann Grétar Einarsson, Hafnargötu 4, 
710 Seyðisfjörður, 472-1110/893-2783,
johanngr@simnet.is

Valþjófsstaðarprestakall 667-602-477
Sóknarprestur: Sr. Lára G. Oddsdóttir, 
Valþjófsstað I, 701 Egilsstaðir, 
471-2872/892-9328, lgo@centrum.is 
Ássókn í Fellum: 483-429-327
Margrét Björk Sigurjónsdóttir, Sunnufelli 8, 
700 Egilsstaðir, 471-2476/899/2476
Eiríksstaðasókn: 34-31-31
Sigvaldi H. Ragnarsson, Hákonarstöðum, 
701 Egilsstaðir, 471-1063/471-1287, 
hakonar@simnet.is
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Hofteigssókn: 66-61-52
Ingifinna Jónsdóttir, Hvanná II, 
701 Egilsstaðir, 471-1053/855-1053, 
ingifinna@emax.is
Möðrudalssókn: 5-5-3
Kirkjubóndi: Vernharður Vilhjálmsson, 
Einbúablá 44a, 700 Egilsstaðir, 
471-1706/894-0980, vennivilla@simnet.is
Valþjófsstaðarsókn: 79-76-64
Sigríður Björnsdóttir, Droplaugarstöðum, 
701 Egilsstaðir, 471-1766/892-9476, 
dropinn@emax.is

Djúpavogsprestakall 463-378-295
Sóknarprestur: Sr. Sjöfn Jóhannesdóttir,
Steinum I, 765 Djúpivogur, 475-6684/
478-8814/892-7651, sjofnjo@simnet.is 
Berufjarðarsókn: 27-26-19
Alda Jónsdóttir, Eyjólfsstöðum, 
765 Djúpivogur, 478-8971, alda@heima.is
Berunessókn: 30-27-23
Ólafur Eggertsson, Berunesi I, 
765 Djúpivogur, 478-8988/869-7227, 
berunes@simnet.is 
Djúpavogssókn: 362-286-218
Ásdís Þórðardóttir, Borgarlandi 10, 
765 Djúpivogur, 478-8919/894-8919,
asdisth@eldhorn.is
Hofssókn í Álftafirði: 44-39-35
Hlíf Herbjörnsdóttir, Kerhömrum, 765 
Djúpivogur, 478-8113, bibbasin@simnet.is

Eskifjarðarprestakall 2 .125-1 .695-1 .307
Sóknarprestur: Sr. Davíð Baldursson, Hátúni 
13, 735 Eskifjörður, 476-1740/476-1324/
863-2035, davbal@simnet.is 
Eskifjarðarsókn: 1 .023-830-643
Jens Garðar Helgason, Bakkastíg 2, 
735 Eskifjörður, 476-1420/899-4348, 
jens@fiskimid.is

Reyðarfjarðarsókn: 1 .102-865-664
Björn Egilsson, Túngötu 1, 730 Reyðarfjörður, 
474-1204/854-2256/894-2256, 
egilsson@simnet.is

Heydalaprestakall 384-329-285
Sóknarprestur: Sr. Gunnlaugur Stefánsson, 
Heydölum, 760 Breiðdalsvík, 475-6684/
892-7635, heydalir@simnet.is 
Heydalasókn: 189-165-146
Svandís Ingólfsdóttir, Sæbergi 16, 
760 Breiðdalsvík, 475-6637/895-6637.
Stöðvarfjarðarsókn: 195-164-139
Ingibjörg Björgvinsdóttir, Túngötu 4, 
755 Stöðvarfjörður, 475-8848/899-8848, 
manatun4@simnet.is

Kolfreyjustaðarprestakall  708-587-461
Sóknarprestur: Sr. Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, 
Króksholti 1, 750 Fáskrúðsfjörður, 
426-7313/897-1170, srjona@simnet.is 
Kolfreyjustaðarsókn:  708-587-461
Eiríkur Ólafsson, Hlíðargötu 8, 
750 Fáskrúðsfjörður, 475-1239/860-8070 
heidarby@simnet.is

Norðfjarðarprestakall 
1 .573-1 .337-1 .033
Sóknarprestur: Sr. Sigurður Rúnar Ragnars-
son, Blómsturvöllum 35, 740 Neskaupstaður, 
477-1766/477-1127/896-9878, 
sigurdur.runar.ragnarsson@kirkjan.is 
Brekkusókn: 28-28-21
Erna Ólöf Óladóttir, Borg, 715 Mjóafirði, 
476-0011/849-4790, saevare@simnet.is
Norðfjarðarsókn: 1 .545-1 .309-1 .012
Guðjón B. Magnússon, Marbakka 11, 
740 Neskaupstaður, 477-1260/895-9976, 
gudjonbm@gmail.com
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Fangaprestur
Sr. Hreinn S. Hákonarson
Grensáskirkju, 108 Reykjavík
528-4429/898-0110,
hreinn.s.hakonarson@kirkjan.is 

Prestur fatlaðra
Sr. Guðný Hallgrímsdóttir
Grensáskirkju, 108 Reykjavík
528-4425/861-7999, gudhall@mi.is 
Kristín Pálsdóttir þjónar í leyfi sr. 
Guðnýjar til 1. janúar 2013.

Prestur heyrnarlausra
Sr. Miyako Þórðarson, lætur af störfum 
1. september.
Frá 1. september 2012: Sr. Brynja Vigdís 
Þorsteinsdóttir, Grensáskirkju, 
108 Reykjavík, 528-4426/499-5010, 
brynjavigdis@simnet.is 

Prestur innflytjenda
Sr. Toshiki Toma, Neskirkju, Hagatorgi, 
107 Reykjavík, 869-6526, 
toshiki@toma.is; www.toma.is 
 
Prestur Íslendinga í Noregi
Sr. Arna Grétarsdóttir, 
Kruttmolle veien 41, Trollåsen, Norge, 
0047-2236-0140/ 0047- 9575-3390/ 
0047-6680-4627, 
arna.gretarsdottir@kirkjan.is 

Prestur Íslendinga í Svíþjóð
Sr. Ágúst Einarsson, Grimmeredsvägen 
77B, 426 69 Västra Frölunda, Göteborg, 
Sverige, 0046-31-7045891/
0046-3147-4240/0046-7028-63969 
kirkjan@telia.com/agust@kirkjan.is 

Prestur KFUM og K og 
Kristilegu skólahreyfingarinnar
Sr. Jón Ómar Gunnarsson, 
Álfkonuhvarfi 49, 203 Kópavogur 
(Holtavegi 28, 104 Reykjavík) 
588-8899/866-7917, jonomar@kfum.is

Sjúkrahúsprestar á 
Landspítala-Háskólasjúkrahúsi 
Sr. Bragi Skúlason, bragi@landspitali.is 
Sr. Guðlaug H. Ásgeirsdóttir,

gudlauga@landspitali.i
Sr. Gunnar R. Matthíasson, 

gmatt@landspitali.is 
Sr. Ingileif Malmberg, 

ingilm@landspitali.is 
Sr. Kjartan Örn Sigurbjörnsson, 

kjartans@landspitali.is 
Sr. Sigfinnur Þorleifsson, 

sigfinn@landspitali.is 
Sr. Vigfús Bjarni Albertsson, 

vigfusba@landspitali.is 

Sjúkrahúsprestur og forstöðu mað ur 
Trúarlegrar þjónustu á Fjórð ungs-
sjúkrahúsinu á Akureyri
Sr. Guðrún Eggertsdóttir, 

gudrune@fsa.is 

Hrafnista í Reykjavík og Hjúkr unar-
heimilið Vífilsstöðum
Sr. Svanhildur Blöndal,
693-9588, svanhildur@hrafnista.is 

Elliheimilið Grund
Sr. Auður Inga Einarsdóttir, 
862-0620, audure@mmedia.is

Prestur að Sólheimum í Grímsnesi
Sr. Birgir Thomsen, Upphæðum 19,
Sólheimum, 801 Selfoss 480-4408/
565-0346/893-8983, birgir@solheimar.is

Prestar í sérþjónustu
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Heilsugæslustöðin Lágmúla 4 
Lágmúla 4, 108 Reykjavík, 595-1300
Kristín Axelsdóttir, 867-7736, 
krax@hglagmuli.is 

Hjúkrunarheimilið Skógarbær 
Árskógum 2, 109 Reykjavík, 510-2100
Aase Gunn Guttormsen, 867-2818, 
aasegunn@skogar.is

Hjúkrunarheimilið Sóltún
Sóltúni 2, 105 Reykjavík, 590-6000
Jón Jóhannsson, 824 9007, 
jon@soltun.is 

Karítas, 
hjúkrunar- og ráðgjafarþjónusta
Ægisgötu 26, 101 Reykjavík, 551-5606
Valgerður Hjartardóttir, 659 0709, 
valgerdur@karitas.is

Landspítali – Háskólasjúkrahús
Hringbraut, 101 Reykjavík, 543-1000
Rósa Kristjánsdóttir, 543-8027/
824-5503, rosakris@landspitali.is 

Skólar í Mosfellsbæ
Varmárskóli, 270 Mosfellsbær, 525-0700
Þórdís Ásgeirsdóttir, 691-8041, 
thordis@varmarskoli.is
Lágafellsskóli v/Lækjarhlíð, 
270 Mosfellsbær, 535-9200
Rut Guðríður Magnúsdóttir, 862-2925,
rutgm@simnet.is

Hjúkrunarheimilið Mörk
Suðurlandsbraut 66, 108 Rvk, 560-1700
Fjóla Haraldsdóttir, 861-3565, 
fjolaharalds@gmail.com 

Öryrkjabandalag Íslands
Hátúni 10, 105 Reykjavík, 530-6700
Guðrún Kr. Þórsdóttir, 699-5905,
gudrunkth@simnet.is

Dvalarheimilið Höfði 
Sólmundarhöfða, 300 Akranes, 
431-2500 Ragnheiður Guðmundsdóttir, 
892 1948, ragnheih@simnet.is

KFUM og KFUK
Halldór Elías Guðmundsson, 
Holtavegi 28, 104 Reykjavík, 
588-8899/893-6687, elli @kfum.is

Hjúkrunarheimilið Holtsbúð 
Vífilsstöðum, Vífilsstaðavegi 
210 Garðabær, 535-2200
Nanna Guðrún Zoëga, 
895-0169, nanna@holtsbud.is, 
nannagudrun@gmail.com

Djáknar í sérþjónustu
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Djáknafélag Íslands (kirkjan .is/di)
Formaður: Nína Björg Vilhelmsdóttir
Grænukinn 8, 220 Hafnarfjörður, 
565-0270/587-1500/659-2285, 
fru.ninab@gmail.is

Félag fyrrum þjónandi presta
Formaður: Sr. Guð mundur Þorsteins son 
Strikinu 2, 210 Garðabær, 587 -5741, 

Félag guðfræðinga
Formaður: Karítas Kristjánsdóttir
Heimasíða félagsins: 
http://felag.gudfraedi.is

Félag íslenskra organleikara
Formaður: Jóhann Baldvinsson
Einilundi 5, 210 Garðabær, 899-9508/
565-6380, johannba@gardasokn.is

Fjölskylduþjónusta kirkjunnar
Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík, 528-4300 
Forstöðumaður: 
Benedikt Jóhannsson,
benedikt.johannsson@kirkjan.is

Friðarsetur að Holti í Önundarfirði
Staðarhaldari: Sr. Fjölnir Ásbjörnsson, 
Holti, 425 Flateyri, 456-7672/
897-7672, srfjolnir@simnet.is

Fræðslusetur þjóðkirkjunnar 
að Löngumýri 560 Varmahlíð
Forstöðumaður: Gunnar Rögnvaldsson
453-8116/453-6694/861-9804, 
langamyri@kirkjan.is 

Guðfræðistofnun Háskóla Íslands
Suðurgötu, 101 Reykjavík
Forstöðumaður: 
Dr. Arnfríður Guðmundsdóttir
525-4409, agudm@hi.is 

Hið Íslenska Biblíufélag
Hallgrímskirkju, 101 Reykjavík, 510-1040
Forseti: 
Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands

Hjálparstarf kirkjunnar
Háaleitisbraut 66, 
103 Reykjavík, 528-4400
Forstöðumaður: Jónas Þ. Þórisson
896-9646, jonas@help.is 

Kirkjugarðar 
Reykjavíkurprófastsdæma
Fossvogi, 103 Reykjavík, 585-2700
Forstjóri: Sr. Þórsteinn Ragnarsson
thragn@kirkjugardar.is 

Kirkjuhúsið – Skálholtsútgáfan
Laugavegi 31, 150 Reykjavík, 528-4200
Framkvæmdastjóri: Edda Möller
897-0638, edda@skalholtsutgafan.is 

Kirkjumiðstöð Austurlands, Eiðum
Formaður: Sr. Davíð Baldursson 
prófastur, Hátúni 13, 735 Eskifjörður, 
476-1740/863-2035, davbal@simnet.is 
Staðarhaldari: Sr. Jóhanna I. Sigmars-
dóttir Eiðum, 701 Egilsstaðir, 471-
3826/899-3826, srjohanna@simnet.is
 

Félög og stofnanir
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Kirkjumiðstöð Vestmannsvatni
Formaður: Sr. Bolli Pétur Bollason
Laufási, 601 Akureyri, 
463-3106/864-5372, bolli@laufas.is 

Gídeonfélagið á Íslandi
Langholtsvegi 111, 104 Reykjavík, 
562-1870 Forseti: Fjalar Freyr Einarsson, 
fjalarfreyr@gmail.com
Framkvæmdastjóri: 
Árni Hilmarsson, gideon@gideon.is

Landssamband KFUM og KFUK
Holtavegi 28, 104 Reykjavík, 588-8899
Framkvæmdastjóri: 
Gyða Karlsdóttir, skrifstofa@kfum.is 

Prestafélag Íslands
Formaður: Sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir
Víðimel 35, 107 Reykjavík
561-1918/861-7918, 
gudbjorgj@simnet.is

Prófastafélag Íslands
Formaður: Sr. Gísli Jónasson, 
Ósabakka 17, 109 Reykjavík, 
587-1500/557-1770/864-7486, 
srgisli@kirkjan.is 

Samband íslenskra kristniboðsfélaga
Grensásvegi 7, 103 Reykjavík, 533-4900
Framkvæmdastjóri: Ragnar Gunnarsson 
ragnar@sik.is 

Skálholtsskóli
Skálholti, 801 Selfoss, 486-8870
Skrifstofustjóri:
Hólmfríður Ingólfsdóttir 
holmfridur@skalholt.is 

Tónskóli þjóðkirkjunnar
Grensáskirkju, 103 Reykjavík, 528-4430
Skólastjóri: Björn Steinar Sólbergsson 
856-1579, bjornsteinar@tonskoli.is 
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Áfrýjunarnefnd
Formaður: Jóhannes Karl Sveinsson, hrl.
Borgartúni 26, 105 Reykjavík
jks@landslog.is

Djáknanefnd vegna starfsþjálfunar
Formaður: Ragnheiður Sverrisdóttir 
djákni Biskupsstofu, Laugavegi 31, 
150 Reykjavík 528-4000/856-1566, 
ragnheidur.sverrisdottir@kirkjan.is 

Ellimálanefnd
Formaður: Valgerður Gísladóttir
Logafold 20, 112 Reykjavík, 587-1500,
862-0687, ellimal@simnet.is 

Fagráð um meðferð kynferðisafbrota 
Formaður: Sr. Gunnar R. Matthíasson
Bræðratungu 32, 200 Kópavogur
543-8308, gmatt@landspitali.is 

Fasteignanefnd
Formaður: Bjarni Kr. Grímsson
Dalhúsum 79, 112 Reykjavík
545-7692/587-2068/892-1989 

Helgisiðanefnd
Formaður: Sr. Kristján Valur Ingólfsson
Biskupsstofu, Laugavegi 31, 
150 Reykjavík, 528-4000/856-1541
kristjan.valur.ingolfsson@kirkjan.is 

Hólanefnd
Formaður: Sr. Solveig Lára Guðmunds-
dóttir, vígslubiskup Hólum í Hjaltadal, 
551 Sauðárkrókur 453-6300/898-4640, 
srslara@simnet.is 

Hópslysanefnd
Formaður: Sr. Gísli Jónasson
Ósabakka 17, 109 Reykjavík
587-1500/864-7486, 
srgisli@kirkjan.is 

Jafnréttisnefnd kirkjunnar
Formaður: Sr. Solveig Lára Guðmunds-
dóttir, vígslubiskup Hólum í Hjaltadal, 
551 Sauðárkrókur 453-6300/898-4640, 
srslara@simnet.is

Kenningarnefnd
Formaður: Agnes M. Sigurðardóttir 
biskup Íslands, Biskupsstofu, 
Laugavegi 31, 150 Reykjavík, 528-4000, 
agnes.m.sigurdardottir@kirkjan.is 

Kjörstjórn til kirkjuþingskjörs
Biskupsstofu, Laugavegi 31, 
150 Reykjavík, 528-4000
Formaður: Gísli Baldur Garðarsson, hrl.
Höfðatúni 2, 105 Reykjavík, 595-4545
gbg@cato.is

Kristniboðs- og hjálparstarfsnefnd
Formaður: Sr. Ragnar Gunnarsson
Aflagranda 1, 107 Reykjavík
533-4900/892-3504, 
ragnar@sik.is
 
Leikmannaráð
Formaður: Marinó Þorsteinsson 
Vesturgötu 19, 101 Reykjavík 
552-0553/516-6346/617-6346,
marinothorsteinsson@gmail.com

Löngumýrarnefnd
Formaður: Sr. Gísli Gunnarsson
Glaumbæ, 560 Varmahlíð
453-8146/893-7838 gisligunn@simnet.is

Námsleyfanefnd
Formaður: Sr. Þorvaldur Karl Helgason, 
Biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 
Reykjavík, 528-4000/856-1501 
thorvaldur.karl.helgason@kirkjan.is 

Stjórnir og starfsnefndir
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Orgelnefnd þjóðkirkjunnar
Formaður: Hörður Áskelsson, 
Hallgrímskirkju, 101 Reykjavík, 
510-1000/856-1596
hask@hallgrimskirkja.is 

Samkirkjunefnd
Formaður: Sr. Halldór Reynisson
Biskupsstofu, Laugavegi 31, 
150 Reykjavík, 528-4000/856-1571, 
halldor.reynisson@kirkjan.is 

Samstarfsnefnd kristinna trúfélaga
Formaður: Sr. María Ágústsdóttir
Fannafold 87, 112 Reykjavík
510-1000/867-0647, 
maria@hallgrimskirkja.is 

Siðanefnd Prestafélags Íslands
Formaður: Sr. Guðni Þór Ólafsson
Melstað, 531 Hvammstangi, 
451-2944/451-2955/694-4136,
srgudni@mmedia.is 

Skólaráð Skálholtsskóla
Formaður: Sr. Halldór Reynisson
Biskupsstofu, Laugavegi 31, 
150 Reykjavík, 528-4000/856-1571, 
halldor.reynisson@kirkjan.is 

Strandarkirkjunefnd
Formaður: Ragnhildur Benediktsdóttir 
skrifstofustjóri Biskupsstofu, 
Laugavegi 31, 150 Reykjavík
528-4000/856-1516, 
ragnhildur.benediktsdottir@kirkjan.is 

Úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar
Formaður: Dögg Pálsdóttir lög fræð ing ur 
Hátúni 6, 105 Reykjavík
561-7755, dogg@dp.is 

Yfirkjörstjórn til kirkjuþingskjörs
Biskupsstofu, Laugavegi 31, 
101 Reykjavík, 528-4000
Formaður: Pétur Guðmundarson lög-
fræðingur, Logos, lögmanns þjónusta, 
Efstaleiti 5, 103 Reykjavík, 540-0300, 
petur@logos.is

Þóknananefnd kirkjunnar
Formaður: Jóhannes Pálmason 
lögfræðingur, Snorrabraut 79, 
105 Reykjavík 561-4918/560-2961, 
palmason@simnet.is

Þjóðmálanefnd
Formaður: Sr. Baldur Kristjánsson
Háaleiti, 815 Þorlákshöfn, 483-3771/
898-0971, bk@baldur.is 
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Laugavegi 31, 150 Reykjavík, 
528 -4000, fax 528-4098 

kirkjan@kirkjan.is

Biskup Íslands
Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, agnes.m.sigurdardottir@kirkjan.is 
Auður Aradóttir, símavörður, audur.aradottir@kirkjan.is 
Árni Svanur Daníelsson, verkefnisstjóri, 856-1509, arni.svanur.danielsson@kirkjan.is 
Elín Elísabet Jóhannsdóttir, fræðslufulltrúi, 856-1522, elin.johannsdottir@kirkjan.is 
Halldór Reynisson, verkefnisstjóri fræðslumála, 856-1571, 

halldor.reynisson@kirkjan.is 
Hanna Sampsted, fulltrúi, 856-1507, hanna.sampsted@kirkjan.is 
Hildur Gunnarsdóttir, féhirðir, 856-1595, hildur.gunnarsdottir@kirkjan.is 
Irma Sjöfn Óskarsdóttir, verkefnisstjóri Starfs- og leikmannaskólans, 856-1506, 

irma.sjofn.oskarsdottir@kirkjan.is 
Ísabella Þórðardóttir, húsmóðir
Kristín Arnardóttir, fulltrúi, kristin.arnardottir@kirkjan.is 
Magnhildur Sigurbjörnsdóttir, verkefnisstjóri 

magnhildur.sigurbjornsdottir@kirkjan.is 
Ólína Hulda Guðmundsdóttir, bókari, olina.hulda.gudmundsdottir@kirkjan.is
Ólöf Kristjánsdóttir, aðalbókari, olof.kristjansdottir@kirkjan.is
Ragnheiður Sverrisdóttir, verkefnisstjóri kærleiksþjónustu, 856-1566, 

ragnheidur.sverrisdottir@kirkjan.is 
Ragnhildur Benediktsdóttir, skrifstofustjóri, 856-1516, 

ragnhildur.benediktsdottir@kirkjan.is 
Ragnhildur Bragadóttir, bókasafns- og skjalavörður, 

ragnhildur.bragadottir@kirkjan.is 
Sigríður Dögg Geirsdóttir, fjármálastjóri, 856-1502, 

sigridur.dogg.geirsdottir@kirkjan.is 
Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir, verkefnisstjóri samkirkju- 

og upp lýs inga mála, 856-1570, steinunn.bjornsdottir@kirkjan.is 
Torfhildur Rúna Gunnarsdóttir, símavörður, runa.gunnarsdottir@kirkjan.is 
Vigdís Helga Eyjólfsdóttir, bókari vigdis.helga.eyjolfsdottir@kirkjan.is 
Þorvaldur Karl Helgason, sviðsstjóri þjónustusviðs, 856-1501, 

thorvaldur.karl.helgason@kirkjan.is 
Þorvaldur Víðisson, biskupsritari, 856-1505, thorvaldur.vidisson@kirkjan.is

Biskupsstofa
og aðrar stofnanir
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Kirkjuþing
Kirkjuþingsfulltrúar20102014
Magnús E. Kristjánsson, forseti kirkjuþings, Kópavogi
Baldur Kristjánsson, Þorlákshöfn
Birgir Rafn Styrmisson, Akureyri
Birna Guðrún Konráðsdóttir, Borgarfirði
Bjarni Kr. Grímsson, Reykjavík
Dagný Halla Tómasdóttir, Reykjavík
Egill H. Gíslason, Reykjavík
Elínborg Gísladóttir, Grindavík
Georg Fr. K. Halldórsson, Eskifirði
Gísli Gunnarsson, Glaumbæ
Gunnlaugur Stefánsson, Reykjavík
Inga Rún Ólafsdóttir, Reykjavík
Ingileif Malmberg, Hafnarfirði
Katrín Ásgrímsdóttir, Akureyri
Leifur Ragnar Jónsson, Patreksfirði
Magnús Björn Björnsson, Kópavogi
Margrét Björnsdóttir, Kópavogi
Margrét Jónsdóttir, Syðra-Velli
Marinó Bjarnason, Tálknafirði
Óskar Ingi Ingason, Búðardal
Pétur Björgvin Þorsteinsson, Akureyri
Ragnheiður Magnúsdóttir, Keflavík
Sigurður Árni Þórðarson, Reykjavík
Skúli Sigurður Ólafsson, Keflavík
Stefán Magnússon, Fagraskógi
Steindór R. Haraldsson, Skagaströnd
Svana Helen Björnsdóttir, Reykjavík
Svavar Stefánsson, Reykjavík
Þórunn Júlíusdóttir, Seglbúðum

Kirkjuráð
Forseti Kirkjuráðs: Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, 
agnes.m.sigurdardottir@kirkjan.is
Ásbjörn Jónsson, Garði, 893-4041, asbjornjons@simnet.is
Katrín Ásgrímsdóttir, Egilsstöðum, 862-3432, solskogar@simnet.is
Sr. Gísli Gunnarsson, Glaumbæ, 893-7838, gisligunn@simnet.is
Sr. Gunnlaugur Stefánsson, Heydölum, 892-7635, heydalir@simnet.is

Framkvæmdastjóri: Guðmundur Þór Guðmundsson, 856-1530, 
gudmundur.thor.gudmundsson@kirkjan.is 
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Kristín Björg Albertsdóttir, lögfræðingur, sviðsstjóri fasteignasviðs, 856-1504, 
kristin.bjorg.albertsdottir@kirkjan.is 

Guðrún Finnbjarnardóttir, fulltrúi, 856-1542, gudrun.finnbjarnardottir@kirkjan.is
Kristín Mjöll Kristinsdóttir, innanhússarkitekt, 856-1510, 

kristin.mjoll.kristinsdottir@kirkjan.is
Magnhildur Sigurbjörnsdóttir, verkefnisstjóri Jöfnunarsjóðs, 

magnhildur.sigurbjornsdottir@kirkjan.is
Örvar Hafsteinn Kárason, verkefnisstjóri upplýsingatæknisviðs, 856-1549, 

orvar.karason@kirkjan.is

Kirkjugarðaráð
Formaður: Ragnhildur Benediktsdóttir skrifstofustjóri, 856-1516, 

ragnhildur.benediktsdottir@kirkjan.is 
Framkvæmdastjóri: Guðmundur Rafn Sigurðsson, 898-4398, 

gudmundur.rafn.sigurdsson@kirkjan.is 
Verkefnisstjóri: Sigurgeir Skúlason, 856-1544, sigurgeir.skulason@kirkjan.is 

Kirkjuhúsið – Skálholtsútgáfan
Formaður: Sr. Bernharður Guðmundsson bernhardurg@simnet.is
Framkvæmdastjóri: Edda Möller, edda@skalholtsutgafan.is 
Guðbjörg Ingólfsdóttir, gudbjorg@skalholtsutgafan.is
Lára Árnadóttir, lara@skalholtsutgafan.is
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