
Frá leikmannastefnu 14. september 2019 í Háteigskirkju. 

Biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir, setti 33. leikmannastefnu með helgistund í Háteigskirkju og 

þakkaði leikmönnum fyrir framlag þeirra til kirkjustarfs í landinu. Að því loknu hófust venjuleg 

fundarstörf og farið var yfir skýrslur leikmannaráðs og reikninga vegna ársins 2018.  

Sr. Sigfús Kristjánsson, sviðstjóri fræðslu- og kærleiksþjónustumála sagði frá þjónustumiðstöð 

Biskupsstofu og starfsfólkinu þar, og að þjónustumiðstöðin væri að flytja í Katrínartún 4. Benti hann á 

að sjálfboðaliðar í kirkjunni ættu að vera duglegri að benda á nýjar hugmyndir í kirkjustarfinu.  

Brynja Dögg Guðmundsdóttir lögfræðingur og persónuverndarfulltrúi sagði frá sínu starfi og löggjöf 

um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.  

Magnea Sverrisdóttir verkefnisstjóri á fræðslusviði fór yfir barna- og æskulýðsstarf og benti hún á að 

kristinfræði er ekki lengur á námsskrá skólanna en kennd er trúarbragðafræði. Einnig var rætt um að 

barnastarfið í kirkjunni er fyrir alla fjölskylduna og að við þyrftum að vera með lifandi fólk í starfi – 

framtíðin byrjar núna því það eru alltaf að koma nýir árgangar inn.  

Hreinn Hákonarson, sérþjónustuprestur, kynnti heimasíðu Þjóðkirkjunnar. Markmiðið er að uppfæra 

vefinn með nýjustu fréttum úr kirkjunni og hann hvatti fólk til að senda fréttir af kirkjustarfinu. 

Ánægja var með öll þessi erindi og það væri verið að byggja upp metnaðarfullt starf og ekki mætti 

láta trúlausa valtra yfir okkur trúaða, þetta væri ennþá lítill en hávær hópur. 

Að loknu hádegishléi sagði séra Helga Soffía Konráðsdóttir frá Háteigskirkju og starfinu þar, og einnig 

frá Reykjavíkurprófastsdæmi vestra.  

Pétur Markan, Þorvaldur Víðisson, Hjörleifur Þórarinsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Halla Signý 

Kristjánsdóttir ræddi öll framtíðarsýn Þjóðkirkjunnar. Pétur ræddi hvernig hægt væri að vinna sér upp 

góða ímynd. Hjörleifur sagði frá stefnumörkun Þjóðkirkjunnar og starfinu í Víðisstaðasókn, og að 

kirkjan þyrfti að vera lifandi, kröftug og sýnileg. Diljá Mist talaði á að það væri sóknarfæri fyrir 

kirkjuna í fjölbreytilegu samfélagi nútímans, þar sem kirkjan tæki öllum opnum örmum. Halla Signý 

spurði hvor framtíðarsýn væri nauðsynleg en minntist á að kirkjan, eins og fjöll, taki breytingum – 

fjöllin væru ekki alltaf eins. Þorvaldur Víðisson mætti fyrir hönd Vigfúsar Bjarna sem forfallaðist. Hann 

spurði hvort fulltrúar vilji fá samning milli ríkis og kirkju. 

Að loknum erindum var kosning fulltrúa í stjórn og lögð fram var ályktun um sóknargjöld  frá 

leikmannastefnu: „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.“ 

Ályktun var samþykkt samhljóða. 

Leikmannastefnu var slitið í Biskupsgarði. 
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