
Stjórnarfundur 18.08.12  

 

Staðsetning: Teams - netfundur 

Fundur settur: kl. 19.00 

Fundi slitið: kl. 20.26 

 

Til staðar á fundi: Jónína – formaður, Katla – varaformaður, Ingvar – gjaldkeri, Björn – ritari, Elín 

Soffía – meðstjórnandi, Inga – prestur,  Berglind – starfsmaður, Rebekka – 

æskulýðsfulltrúi og Pálína – menningarfulltrúi. 

 

 

 

Dagskrá 

1. Staðan á dagskrá framundan vegna covid 19 

2. Fermingarmessa 6.sept og aðrir viðburðir 

2. Meðlimaskrá safnaðarins  

3. Önnur mál 

• Kirkjuskipti í Kristianssand  

• Pálína – íslenskukennsla 

• Starf út á land – námskeið og fleira 

• Þrif 

• Heimasíða 

• Vatnsleki 

 

 

 



 

Umræða 

1. Staðan á dagskrá framundan vegna covid-19. 

Það er ósk fyrirlesara, sem ætluðu að koma á námskeiðahelgi norrænu safnaðanna 29.-30. ágúst 

2020, að fresta frekar helginni frekar en að halda netnámskeið. Þau eru tilbúin til að koma um leið 

og það opnast fyrir möguleikan á námskeiði. 

Allir samþykkir því að fresta námskeiðahelginni, enda ættu flestir að geta komið með skömmu 

fyrirvara. 

 

2. Fermingarmessa 6.sept og aðrir viðburðir 

Stefnan var að bjóða væntanlegum fermingarbörnum í messuna en við föllum frá því vegna 

fjöldatakmarkana. 

Það væri hægt að fara út á land til þeirra fermingarbarna sem þar búa og tengja það við messu í 

haust eða næsta vor. Vera sveigjanleg og bregðast við aðstæðum og tilmælum sem eru í gildi hverju 

sinni. 

Höldum fermingarhelginni inni ennþá. 

Svíþjóð vill endilega halda samstarfinu með fermingarfræðslu áfram, það væri hægt að bjóða þeim 

hingað í staðinn fyrir að allir fari til Svíþjóðar. 

Kanna möguleikann á Norsk Misjon Senter. 

Skipuleggja eins og allir séu væntanlegir en vera tilbúin að bregðast við því að allt geti lokast.  

Senda bréf á öll væntanleg fermingarbörn og ræða covid í því bréfi. (Inga og Berglind ) 

 

Menningarviðburðir - Pálína 

Allir viðburðir hafa verið skipulagðir með smitvarnir og fjöldatakmarkanir í huga. 

Gönguferðir eru utandyra, án sameiginlegra snertiflata og veitinga. 



Námskeiðaröð, t.d. – ljósmyndanámskeið, útieldunarnámskeið, upplifunarnámskeið. 

Hægt að halda fjölda í lágmarki og skrá alla þáttakendur vegna hugsanlegrar rakningar. 

 

Pálína, Inga og Berglind fóru á fund með umboðsmanni Daða og þeir tóku vel í okkar hugmyndir um 

að hann taki 2-3 lög á aðventuhátíð og verði svo með fjölskyldutónleika seinnipartinn. 

 

 

Ungmennin -Rebekka 

Ungmennahelgin er á dagskrá í lok september, byrja fljótlega að auglýsa en skrifa með fyrirvara, eins 

og með alla aðra viðburði. Þurfum kannski að setja fjöldatakmörkun vegna svefnaðstöðu. 

 

Rebekka fer af fundi kl. 19.28. 

 

Skipuleggjum Ólafíuhátíð sem streymisviðburð og fáum kórana með okkur í samstarf og að jafnvel  

fyrir aðventuhátíðina líka.  

 

Við þurfum að hafa í huga að húsnæðið þarf að vera stærra en venjulega til að bregðast við 1 metra 

reglunni. 

 

Ólafíustofa - Berglind  

Kórarnir og aðrir hópar verða að skilja eftir sig upplýsingar um hverjir voru til staðar í Ólafíustofu eða 

eiga skrá yfir það sjálfir. 

 

AA hefur sent inn formlega uppsögn og munu ekki nýta Ólafíustofu framvegis. Þakka fyrir gott 

samstarf. Berglind hefur samband við Ómar Diðriksson um það hvort megi vísa á hann þegar við 

fáum fyrirspurnir um AA fundi.  



 

Umræður vegna covid-19 stöðu á hverjum fundi sem framundan er. 

 

 

3. Meðlimaskrá safnaðarins 

 

Sérstakar kröfur/ óskir sem við viljum að hægt sé að sía í nýju forriti 

• Staðsetning/búseta 

• Aldur 

• Fjölskyldutengsl 

• Leita eftir nafni og bara fornafni 

• Geta sent SMS á alla í t.d. Haugesund  

• Fólk geti valið hvort það sé á SMS lista 

Ingvar skoðar kerfi 

  

Annað með meðlimaskrá 

Inga búin að skrifa bréf sem þarf að senda út á alla, Ingvar bíður eftir lista yfir heimilisföng frá 

Evry. 

Sendum bréfið fyrst og reynum að fækka á listanum áður en farið verður í að hringja í fólk. 

Notum Consort til að hringja þegar fjöldinn er svona mikill. 

Við höfum aðeins heimild vegna persónuverndar til að senda fólki upplýsingar um það hvort það 

er skráð í söfnuðinn með digipóst eða með bréfi á skráð lögheimili. 

 

4. Önnur mál 

 

Kirkjuskipti í Kristiansand -Katla 

Íslendingafélagið er mótfallið því að skipta um kirkju vegna  þess hve vel hún hentar fyrir 

jólamessu. 

 



Sama staða í Sandefjord, þar er ósátt við að að skipta en samþykkt að prófa Bugården kirkju 

fram að jólum. 

Þar er kirkjan sem hefur verið notuð mjög fín og með barnaherbergi en passar illa fyrir 

jólahátíðina og aðra stærri viðburði. 

Æskilegt að hafa stærri kirkju á covid tímum. 

 

Tónleikar með Jónínu Ara í Sandefjord, komið bökunarteymi. Vantar bassaleikara og 

hljómborðsleikari sem væri til í að spila með.  

Bugården kirkja passar vel fyrir tónleikana. Berglind sendir þeim fyrirspurn. 

 

Íslenskukennsla 

Fengum kennara á fund sem langar að kenna börnum íslensku sem er mjög jákvætt. 

Umræða um það hún ætti að fá laun frá okkur eða hvort hún myndi leigja Ólafíustofu og rukka 

sjálf inn fyrir hvert barn. 

Niðurstaðan að það sé eðlilegra að hún sjái um sig og vinni sjálfstætt, en þá væri hægt að semja 

um leiguverðið þegar hún leigir í mörg skipti, okkur finnst jákvætt að það sé íslenskukennsla í 

boði.  

 

Við þurfum að fara með starfið út á land sjálf í stað þess að biðja fólk um að gera eitthvað fyrir 

okkur. Væri hægt að tengja við messur og setja upp námskeið og viðburði. Ekki dýrt að lengja 

ferðina en dýrt að fara á staðinn og því gott að nýta ferðina. 

 

Það væri t.d. hægt að hafa námskeiða helgi og keyra á fleiri námskeið ásamt helgistund, sálgæslu 

og jafvel athöfnum. 

 

Björn nefnir að fimmtudagar geti verið námskeiðadagar þegar AA er dottið út. 

 

Búa til skema yfir þrif, fyrir þá sem koma, hvað eigi að þrifa eftir sig og hvað Elísabet þrífi. 

Berglind skoðar þetta. 

 

Staðan á heimasíðu, ennþá sami galli í henni svo Ingvar þarf að hafa samband við 

þjónustuaðilann aftur. Þeir áttu eftir að laga logoið líka. 



 

 

Nýtt plan í stað námskeiðahelgarinnar:  Áætla eitthvað annað eingöngu fyrir stjórn og starfsfólk. 

Björn nefnir vatnsleka á fjórðu hæð í sameign Pilestredet Park þar sem það lak niður á þriðju og 

aðra hæð en svo hverfur vatnið og því þarf að skoða Ólafíustofu. Tryggingarfólkið kemur á 

fimmtudagsmorgun og mælir rakann í veggjunum. 

Starfsfólk fylgist með hvort það verði vart við einhvern leka/ raka. 

 

 

Næsti fundur verður  31. ágúst  kl.17.30 -netfundur  

 

 

 

Samþykktir 

Allir samþykkir því að fresta námskeiðahelginni  
Skipuleggja Ólafíuhátíð sem streymisviðburð 

Íslensku kennari getur fengið að leigja Ólafíustofu á hagstæðu verði. 

 

Verkefni 

Ingvar – skoða kerfi fyrir nýja meðlimaskrá 

Berglind – skoða skipulag á þrifum í Ólafíustofu vegna covid-19 

Pálína - Skoða pop up námskeiðahelgi út á land 


