Leikmannastefna þjóðkirkjunnar Háteigskirkju
14. september 2019
Fundargerð
Þann 14. ágúst 2019, sendi biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir út
bréf/tölvupóst þar sem boðað var til Leikmannastefnu þjóðkirkjunnar
14. september í Háteigskirkju Reykjavíkurprófastsdæmi vestra og
dagskrá stefnunnar fylgdi.
33. Leikmannastefna Þjóðkirkjunnar
haldin í Háteigskirkju

Laugardagur 14. september 2019
Háteigskirkja,
09.30 Setning Leikmannastefnunnar
Biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir
10.00 Kosning fundarstjóra og skipun ritara
Skýrsla leikmannaráðs og reikningar
Formaður leikmannaráðs, Marinó Þorsteinsson
Umræður
10.15 Kynning á þjónustumiðstöð Þjóðkirkjunnar og fl.
Sigfús Kristjánsson – Þjónustumiðstöð Biskupsstofu
Brynja Dögg Guðmundsdóttir – persónuverndarlöggjöf
Magnea Sverrisdóttir – framtíðarsýn fræðslustarfs kirkjunnar
Hreinn Hákonarson – heimasíða kirkjunnar, kirkjan.is
Umræður
12.00 Léttur hádegisverður – safnaðarheimili Háteigskirkju
13.00 Kynning á Háteigskirkju og Reykjavíkurprófastsdæmi vestra
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Helga Soffía Konráðsdóttir prófastur
13.15 Þjóðkirkjan – Framtíðarsýn
Pétur Markan - samskiptastjóri
Vigfús Bjarni Albertsson - sjúkrahúsprestur
Hjörleifur Þórarinsson lyfjafræðingur - formaður sóknarnefndar
Víðistaðarsóknar
Diljá Mist Einarsdóttir lögfræðingur - aðstoðarmaður
utanríkisráðherra
Halla Signý Kristjánsdóttir - alþingismaður
Almennar umræður
15.00 Kosningar kosið verður um 2 aðalmenn einn til 2ja ára og
annan til 4ra ára og um 2 varamenn til 4ra ára í Leikmannaráð.
15.30 Ályktanir og önnur mál
16.00 Biskupsgarður, Bergstaðastræti 75 slit

1. Setning Leikmannastefnunnar
Biskup setti Leikmannastefnu 2019 með helgistund í kirkjunni. Flutti
stutta ræðu( sjá fylgiskjal 1.) Þakkaði leikmönnum fyrir framlag þeirra
til Guðs kristni í landinu og bað Guð að blessa þau og
Leikmannastefnuna.
2. Kosning fundarstjóra og skipun ritara
Marinó Þorsteinsson formaður leikmannaráðs bauð alla velkomna og
þakkaði biskupi hlý orð í garð leikmannastefnufulltrúa. Fundarstjóri var
kosinn Reynir Sveinsson, Kjalarnesprófastsdæmi. Fundarritarar voru
kosnir Elfa Björk Bragadóttir, Vesturlandsprófastsdæmi og Magnhildur
Sigurbjörnsdóttir, framkvæmdarstjóri leikmannaráðs.
Reynir
Sveinsson bauð alla velkomna og fulltrúar kynntu sig.
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Á þessari Leikmannstefnu sátu um 43 fulltrúar og gestir (sjá fylgiskjal
1).
3. Skýrsla Leikmannaráðs og reikningsuppgjör
Marinó Þorsteinsson, formaður leikmannaráðs, flutti skýrslu
leikmannaráðs og greindi frá reikningsuppgjöri 2018 (sjá fylgiskjal 2).
Engar umræður urðu og var skýrslan og reikningsuppgjör vegna 2018,
borin upp og samþykkt samhljóða.
4. Þjónustumiðstöð Biskupsstofu
a. Sr. Sigfús Kristjánsson sviðstjóri Fræðslu og Kærleiksþjónustumála
sagði frá Þjónustumiðstöðinni og starfsfólki hennar. Einnig talaði hann
um að sjálfboðaliðar í kirkjunni ættu að vera duglegir að koma með nýja
hugmyndir í starfi kirkjunnar og prufa þær þó einhverjar kunni að
mistakast. Þjónustumiðstöð er til húsa í Háteigskirkju, en er að flytjast
í Katrínatún 4 þar sem starfsemi Biskupsstofu er að flytjast.( sjá
fylgiskjal 3)
b.
Brynja
Dögg
Guðmundsdóttir
lögfræðingur
og
persónuverndarfulltrúi Biskupsstofu sagði frá starfi sínu og einnig frá
nýrri löggjöf um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (sjá
fylgiskjal 4)
c.
Magnea Sverrisdóttir verkefnastjóri á fræðslusviði sem sér um
barna og æskulýðsstarfs. Hún sagði að börn eru ekki lengur að læra
kristnifræði og það er ekki lengur í námsskrá skólanna. Kennd er
trúbragðafræði. Barnastarf í kirkjunum er fyrir alla fjölskylduna.
Verðum að vera með lifandi fólk í starfi. Framtíðin byrjar alltaf núna
það koma alltaf nýjir árgangar inn. Heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna nota og tengja fræðslu.( sjá fylgiskjal 5)
d.
Hreinn Hákonarson sérþjónustuprestur á sviði fræðslu og
samskiptamála talaði um heimasíðuna og sýndi. Ritstjórnin hefði það
markmið að uppfæra vefinn með nýjustu fréttum úr kirkjunni, þetta
væri hennar málgagn, eins og bréf postulanna . Vefsíðan á að sýna fólkið
í kirkjunni. Hreinn kvatti fólk að senda inn fréttir allskonar fréttir af
starfi í kirkjunni.
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Nokkrar umræður urðu eftir þessi erindi. Þar kom fram að fólk var mjög
ánægt með erindin og að Þjónustumiðstöðin væru að byggja upp
metnaðarfullt starf. Kirkjan verður að sporna við fótunum því trúlausir
eru vaða yfir okkur trúaða. Þetta væri ennþá lítill hópur sem hefði samt
hátt.
Hádegisverður
5. Háteigskirkja og Reykjavíkurprófastsdæmi vestra
Sr. Helga Soffía Konráðsdóttir prófastur og sóknarprestur, sagði okkur
frá kirkjunni og starfinu þar. Einnig var hún með kynningu á
Reykjavíkurprófastsdæmi vestra.
6. Þjóðkirkjan – Framtíðarsýn
Pétur Markan nýr samskiptastjóri Biskupsstofu var í forsvari um
umræðu um framtíðarsýn Þjóðkirkjunnar með honum voru Hjörleifur
Þórarinsson formaður sóknarnefndar Víðistaðasóknar, Diljá Mist
Einarsdóttir aðstoðarmaður utanríkisráðherra og Halla Signý
Kristjánsdóttir
alþingismaður.
Vigfús
Bjarni
Albertsson
sjúkrahúsprestur boðaði forföll. Í hans stað kom Þorvaldur Víðisson
biskupsritari.
Pétur Markan sagði að í þjóðkirkjunni eru 237 þúsund manns. Við
megum ekki gleyma því og segja frá því. Ekki er hægt að afmarka
hópinn, því að þjóðkirkjan þjónar ekki bara skráðum meðlimum. Við
verðum að byggja brú milli tveggja heima og það þarf að vera vel gert.
Er ímyndunarvandi í kirkjunni ? Hvernig er hægt að vinna sér upp góð
ímynd ? ( sjá fylgiskjal 6)
Hjörlefur Þórarinsson sagði frá stefnumörkum Þjóðkirkjunnar 20042010 og einnig starfi í Víðistaðasókn. Þjóðkirkjan er lifandi og kröftug
hreyfing og kirkjan á að vera sýnileg. Kirkjusóknin er grunneining í
starfi kirkjunnar.
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Náttúruleg safnaðaruppbygging(NSU) í Víðistaðakirkju.
Á
haustmánuðum 2015 var ákveðið að styðjast við aðferðarfræði
náttúrulegrar safnaðaruppbyggingar. Markmiðið er að upp frá
grasrótinni fái söfnuðurinn vöxt og dafni af sjálfum sér. Lykillinn að
velgengni innan safnaða NSU er byggður á átta gæðamörkum.(sjá
fylgiskjal 7)
Dagný Mist Einarsdóttir: Hver er framtíð þjóðkirkjunnar á tímum þar
sem allir eru annað hvort ketó eða vegan ? Svo lengi sem hægt er að
kolefnisjafna auðvitað. Á tímum þar sem þú getur valið milli þess að
taka þátt í járnkarlinum eða klífa fjarlæga tinda, nema ef vera skyldi
hvoru tveggja.Á tímum þar sem yfirkeyrt fólk greiðir háar fjárhæðir til
að fá svo lítið sem andartaks frið frá öllu áreitinu; til að öðlast
hugarró; til að beina athyglinni að líðandi stundu; til að upplifa
núvitund.
Á slíkum tímum er mikið sóknarfæri fyrir þjóðkirkjuna okkar.
Þjóðkirkju sem hefur þróast með samfélaginu okkar sem er frjálslynt og
opin. Kirkja sem tekur á móti öllum opnum örmum. ( sjá fylgiskjal 8)
Halla Signý Kristjánsdóttir: Er ekki óþarfi að tala um framtíðarsýn? Er
þjóðkirkjan ekki jafngömul fjöllunum. Og eru fjöllin eitthvað að
breytast eða fara?. En það er með kirkjuna eins og fjöllin, fjallið er
nefnilega ekki alltaf eins. (sjá fylgiskjal 9)
Þorvaldur Víðisson: Í hádeginu var ég beðinn um að taka sæti vinar
míns séra Vigfúsar Bjarna í pallborðinu núna eftir hádegi. Hann er
fjarverandi vegna veikinda. Jafnframt var það orðað við mig að
hugsanlega vildu fulltrúar á Leikmannastefnu fá til umræðu
viðbótarsamning ríkis og kirkju, sem undirritaður var 4. september sl.,
og biskup Íslands kom inn á í setningarræðu sinni.
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Tvö orð, hugtök, komu upp í huga minn þegar ég var beðinn um þetta
það eru tengsl og saga.( sjá fylgiskjal 10)
Kaffihlé
7. Kosningar
Kosið var um 2 aðalmenn einn til tveggja ára og annan til 4 ára og 2
varamenn til fjögurra ára. Þau Marinó Þorsteinsson og Elfa Björk
Bragadóttir aðalmenn, gáfu ekki kost á sér áfram í Leikmannaráð en
varamennirnir þau Jón Oddgeir Guðmundsson og Guðný Guðnadóttir
gáfu kost á sér aftur.
Ágúst Victorsson sem er varamaður í
Leikmannaráði og Sigríður Klara Árnadóttir leikmaður í
Kjalarnesprófastsdæmi buðu sig fram sem aðalmenn, þau voru kosin
samhljóða. Guðný Guðnadóttir og Jón Oddeir voru endurkjörin þar
sem enginn bauð sig fram. Ágúst Victorsson var varamaður og færðist
upp í aðalmann. Í hans stað sem varamaður var kosinn Jónas Þór
Jóhannsson Austurlandsprófastsdæmi
Leikmannaráð er því þannig skipað
Aðalmenn:
Ágúst Victorsson Reykjavíkurprófastsdæmi eystra til 2 ára
Reynir Sveinsson Kjalarnesprófastsdæmi 2 ár
Sigríður Klara Árnadóttir Kjalarnesprófastsdæmi til 4 ára
Varamenn
Guðný Guðnadóttir Suðurprófasdæmi til 4 ára
Jón Oddgeir Guðmundsson, Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi til
4 ára
Jónas Þór Jóhannsson Austurlandsprófastsdæmi til 2 ára
8. Ályktanir og önnur mál
Lögð var fram eftirfarandi ályktun um sóknargjöld :
„Leikmannastefna þjóðkirkjunnar 2019, haldin í Háteigskirkju 14.
september, skorar á Alþingi að hækka nú þegar sóknargjöld safnaða
þjóðkirkjunnar til samræmis við tillögur starfshóps um fjárhagsleg
tengsl þjóðkirkjunnar og safnaða hennar frá maí 2014 og
ríkistjórnarsamþykktar þar um sem samþykkt var á sínum tíma.“
6

Ályktun var samþykkt samhljóða.
Marinó þorsteinsson þakkaði fyrir góða Leikmannastefnu og kvaddi
Leikmannastefnufulltrúa, hann hefur setið á 29 stefnum.
Leikmannastefnu gestir klöppuð mikið fyrir honum.
Biskup Íslands tók á móti Leikmannastefnufulltrúum í Biskupsgarði og
sleit 33. Leikmannastefnu. Hún þakkaði Marinó Þorsteinssyni og Elfu
Björk Bragadóttur fyrir þeirra framlag til leikmanna í kirkjunni og
færðiþeim gjafir.
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