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Inngangur  

Nú á dögunum kom upp alvarlegt mál innan kirkjunnar og hefur eftirfarandi tilkynning hvað það varðar verið sett á heimasíðu 
kirkjunnar. 

 ,,Gjaldkeri Íslensku kirkjunnar í Noregi hefur látið af störfum fyrir söfnuðinn og vikið úr stjórn. 
	 Rökstuddur	grunur	liggur	fyrir	um	að	hann	hafi	misnotað	fé	safnaðarins.	

 Málið hefur verið kært til lögreglu sem fer með rannsókn málsins. 

	 Stjórn,	starfsfólk	og	prestur	safnaðarins	eru	í	góðu	samstarfi	við	lögreglu,	bókhaldsfyrirtæki	og	endurskoðanda.	
 Allt kapp er lagt á að upplýsa málið hratt og vel. 

	 Þrátt	fyrir	þetta	áfall	ætlar	Íslenska	kirkjan	í	Noregi	að	halda	ótrauð	áfram	að	byggja	upp	lifandi	og	kærleiksríkt	
	 samfélag	Íslendinga	í	Noregi	með	fjölbreyttu	helgihaldi,	hlýrri	þjónustu	og	endurnærandi	samverustundum.”	

 

Eins og hér kemur fram lítum við málið mjög alvarlegum augum og hafa gjörðir okkar einkennst af því. Við erum að ráðfæra okkur við 
og höfum fengið okkur til aðstoðar stóran og góðan hóp af aðilum sem veita okkur stuðning í gegnum þetta mál. 

Frekar upplýsingar um málið verður ekki að finna í þessari skýrslu og  rétt er að taka það fram að hún telur það sem gerst hefur árið 
2021 og er skrifuð út frá þeim upplýsingum sem við höfðum og töldum vera réttar á þeim tíma. 

 



Skýrsla stjórnar Íslensku kirkjunnar í Noregi 

 
Síðastliðið ár skipuðu eftirfarandi aðilar stjórn Íslenska safnaðarins í Noregi. 

Elín Soffía Pilkington, formaður 

Katla Sveinbjörnsdóttir, varaformaður 

Ingvar Örn Ingólfsson, gjaldkeri 

Björn Hallbeck, ritari 

Hjörleifur Valsson, meðstjórnandi 

 
Á aðalfundi Íslenska safnaðarins í Noregi árið 2021 kláraði Jónína Margrét Arnórsdóttir, formaður sitt kjörtímabil eftir 4 ár í stjórninni og 
gaf ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Á sama fundi var Hjörleifur Valsson kjörinn inn í aðalstjórn og Þuríður Drífa Sigurðar-
dóttir inn í varastjórn. Aðrir sem sitja í varastjórn eru Guðrún Elín Svansdóttir, Eyjólfur Magnússon, Guðjón Andri Rabbevåg Reynisson 
og Kolbrún Rut Kristjánsdóttir. 

Núverandi starfsfólk í fastri stöðu eru Inga Harðadóttir sóknarprestur, Berglind Gunnarsdóttir skrifstofustýra, Pálína Ósk Hraundal 
menningarfulltrúi, Rebekka Ingibjartsdóttir æskulýðsfulltrúi og Elísabet Steingrímsdóttir ræstitæknir.  

Heimsfaraldurinn setti mark sitt á árið 2021. Þar sem ekkert lát var á faraldrinum fóru flestir fundir stjórnarinnar fram á netinu árið 
2021. Stjórnin náði að hittast tvisvar í Osló, þann 10. september og helgina 27.-28. nóvember, og tók þá þátt í Aðventuhátíðinni í Osló. 

Stjórnin lagði áherslu á að hlúa að safnaðarstarfi á erfiðum tímum heimsfaraldurins og styðja við starfsfólk og annað samstarfsfólk 
eftir bestu getu. 

Þrátt fyrir erfiða tíma var ýmsu áorkað, m.a.: 

• Meðlimaskráin var færð yfir til Cornerstone þar sem við höfum loksins gott yfirlit yfir okkar meðlimi og getum nú bætt við og tekið 
meðlimi af skrá. Einnig höfum við þá fengið aðgang að nýju heimasíðukerfi svo að vinna fór í að færa allt af heimasíðunni okkar sem 
var ný komin upp  yfir í nýtt kerfi. Hún verður komin í loftið fyrir aðalfund. 

• Stefnumál norrænu kirknanna gegn norska ríkinu, sem átti að fara fyrir dóm í 26. og 27. október hefur verið frestað til maí á þessu 
ári vegna veikinda lögfræðingsins sem fer með málið. 

• Farið var í gegnum launataxta leiðtoga og tónlistarmanna. Einhugur um að greiða sanngjörn laun og miða við taxta. 



• Námskeiðið Verndum þau var haldið yfir netið í ágúst og í framhaldi af því gerð viðbragðsáætlun. 

• Langþráð nafnabreyting gekk loks í gegn á haustdögum og nú heitum við Íslenska kirkjan í Noregi. 

• Haldinn var kynningarfundur með Íslendingafélögum í Noregi til að koma á frekara samstarfi við Íslendingafélögin og aðra sem vilja 
starfa með kirkjunni. Þar sem við viljum efla og styðja við starfsemi um allt land. 

• Samstarfsfundur með íslensku kirkjunum í Svíþjóð og Danmörku féll niður vegna Covid ferðatakmarkana. 

• Starfsreglur stjórnar voru yfirfarnar og samþykktar. 

• Kirkjan fékk inngöngu inn í Norges Kristne Råd í september í fyrra og höfum þá atkvæðarétt, aðgengi að allskonar upplýsingum 
    og góðan stuðning frá þeim ef þörf er á. Einnig tökum við þátt í mörgum samvinnuverkefnum sem NKR heldur utan um. 

• Unnið hafði verið að því að gera Ólafíusjóðinn að sjálfstæðri einingu en það mál lognaðist út af og hefja þarf það að nýju. 

• Bakland kirkjunnar, hópur velunnara og sjálfboðaliða var stofnaður í janúar. 

• Búið var að skipuleggja mikið af viðburðum í kringum jólin sem varð að hætta við en stjórn ákvað engu að síður að greiða öllum 
    tónlistarmönnum þau laun sem þau voru búin að gera ráð fyrir og svo var jólasveinanammi sent á Íslendingafélögin sem sáu um að 
    dreifa því eftir bestu getu. 

Lokaorð 

Stjórn er þakklát fyrir allt það góða fólk sem vill kirkjunni vel, fólkið sem vinnur fyrir okkur og með okkur,  fólkið sem mætir á viðburði hjá 
okkur og fólkið sem leitar til okkar og finnur hjá okkur skjól.  

Sérstaklega er stjórn þakklát fyrir hvað starfsfólk hefur verið úrræðagott og hugmyndaríkt og náð að halda upp góðu og lifandi starfi, 
þrátt fyrir að þetta ár hafi jafvnel verið enn erfiðara hvað skyndilegar lokanir vegna heimsfaraldur varðar. 
Starfið var jafnvel enn ófyrirsjáanlegra en árið áður og ekki verið auðvelt að skipuleggja starfið fram í tímann sem er þó einmitt það sem 
viðburðir krefjast. 
Starfsfólk hefur með samheldni bæði sín á milli og við stjórn náð að halda í jákvæðni og bjartsýni og mætti um margt taka sér til 
fyrirmyndar á þeim sviðum. 
Það er von stjórnar að þessir góðu eiginleikar nái að skína í gegnum starfið til meðlima og annarra sem taka þátt í starfinu og þeirra 
sem langar að taka þátt. Við hlökkum til að takast á við framhaldið með heiðarleika, og kærleikann að leiðarljósi.

F.h. stjórnar Íslensku kirkjunnar 
Elín Soffía Pilkington, Þrándheimi 3. mars 2021



Skýrsla sóknarprests

Íslenski söfnuðurinn í Noregi 2021

Árið 2021 bauð upp á mörg krefjandi verkefni, óvæntar áskoranir og nóg af gleðiríkum hamingjustundum. Heimsfaraldurinn setti mark 
sitt á starfsemina en með samhentu teymi og góðri samvinnu starfsfólks og stjórnar var hægt að halda úti fjölmörgum viðburðum 
á netinu og nýta alla glugga sem opnuðust til að ferma, skíra og gifta og kalla fólk saman til samverustunda innahúss og utan. 
 
Guðsþjónustur og helgihald, fermingar, skírnir og hjónavígslur

Messur og guðsþjónustur voru stopular árið 2021. Heimahelgistundir voru sendar út á netinu þegar ekki var hægt að halda 
guðsþjónustur, og voru bæði páska- og jólahelgistundir teknar upp og settar á netið. Þegar sumarið nálgaðist var hægt að halda 
fámennar athafnir og var þá bæði fermt, skírt og gift í persónulegum og yndislegum athöfnum víða um land. 
Fermingarmessa var í Osló, guðsþjónustur fóru fram í september og október, aðventuhátíð í nóvember og jólaguðsþjónustur í Bergen 
og Stavanger í desember en þá var samfélaginu lokað enn á ný svo ekki varð af fleiri jólaguðsþjónustum að þessu sinni.

Margrét Ólöf Magnúsdóttir djákni á skilið mikið hrós og þakklæti fyrir að hafa haldið úti mánaðarlegum guðsþjónustum í Sandefjord 
og Kristiansand um árabil, og þar fóru fram guðsþjónustur og fjölskyldustundir þegar samkomutakmarkanir leyfðu.

Við skipulögðum jólahátíðir um allt land á aðventunni en því miður setti covid-19 strik í reikninginn. Við náðum sem betur fer að halda 
Aðventuhátíðina í Osló, og jólahátíð í Bergen og Stavanger en eftir það reið enn ein smitbylgjan yfir landið og ekki hægt að bjóða upp á 
jólastundir í Sandefjord, Kristiansand og Þrándheimi, eins og ráðgert var.  Jólanammið var samt sent út um landið og tóku jólasveinar 
og fleira gott fólk að sér að koma því til íslenskra barna á hverju svæði fyrir sig. 

Jólamessan í Osló féll einnig niður en jólahelgistund var tekin upp í Sænsku kirkjunni og send út á facebook. 

Fermingarnar fóru fram með fjölbreyttari hætti en venjulega því það var forgangsatriði að koma til móts við fermingarbörnin 
og fjölskyldur þeirra til að verða mætti af þessum gleðidegi í lífi unglinganna. Fermt var í heimahúsum, úti í garði, í kapellum, kirkjum, 
í Noregi og á Íslandi. 

20 börn voru skráð í fermingarfræðsluna, og voru fermd í 10 athöfnum á okkar vegum í Osló, Reykjavík, Høvik, Tønsberg, Sætre 
og Eidsvoll, auk þess sem nokkur fermdust í athöfnum hjá öðrum kirkjum á Íslandi.

Sjö börn voru skírð í heimaskírnum í Fredrikstad, Mysen, Blommenholm, Molde, Jessheim og Stavanger.

Fjórar hjónavígslur fóru fram í Norefjell, Osló, Ólafíustofu og Reykjavík.

Ein útför fór fram frá Rokosjøen.



Sálgæsla og kærleiksþjónusta var veitt á skrifstofu safnaðarins þegar það mátti en var mestmegnis sinnt með símtölum og skjáfundum. 

Hjónabandsráðgjöf, sorgarúrvinnsla, einmanaleiki,  skilnaður og áföll eru helstu ástæður sálgæslusamtalanna sem bjóðast öllum 
Íslendingum óháð trúarafstöðu.

Safnaðarstarfið

Sunnudagaskóli, Krakkaklúbbur, Ungmennahittingar, Unglingahelgi í Norefjell og margt fleira hefur farið fram þrátt fyrir allt og er það 
Rebekku Ingibjartsdóttur, æskulýðsfulltrúa, að þakka sem hefur leitt það starf, á netinu, inni og úti eða bara eftir því sem aðstæður 
leyfa. (Sjá skýrslu æskulýðsfulltrúa)
Stefnt er að því að koma af stað fjölskyldustundum, reglubundnu safnaðarstarfi og/eða viðburðum fyrir fjölskyldur víða um land og 
í Molde og Þrándheimi er búið að fá gott fólk í lið með okkur, en lítið varð af uppbyggingarstarfsemi í kófinu. Við náðum einni ferð til 
Stavanger þar sem boðið var upp á ungmennahitting á skemmtilegu útivistarsvæði, fundað var með formanni Íslendingafélagsins og 
boðið var upp á sálgæslu á svæðinu. Fámennt var á ungmennahittinginn en ferðin var mikilvægur liður í að mynda góð tengsl við 
tengiliði á staðnum enda er nú á vorönn 2022 komið af stað reglubundið og vel sótt starf í Stavanger.

Krílakaffi féll að mestu leyti niður árið 2021.

Gæðastundir (áður 60+) er hópur fólks á besta aldri og hittist venjulega einu sinni í mánuði í Osló, þar sem boðið er upp á hádegismat 
og góða samveru. Gæðastundahópur er einnig farinn af stað í Sandefjord. Hóparnir náðu nokkrum samverustundum þegar hægt var á 
milli samkomutakmarkana, og einnig var boðið upp á gönguferðir í Osló, m.a. meðfram Akerselva sem mæltist vel fyrir.

Fermingarfræðslan 2021 fór fram á netinu með mánaðarlegum fundum á teams. Fermingarhópnum ´20-21 var boðið í fermingarferð 
í Norefjell í september sem var skemmtileg og fjörug með yndislegum hópi hugrakkra fermingarbarna. Fermingarhópnum ´21-´22 var 
svo boðið í fermingarferð í Knattholmen í nóvember sem var gríðarlega skemmtileg og velheppnuð ferð. Í vor verður svo loksins hægt að 
hefja að nýju sameiginlegt fermingarmót íslenskra barna á Norðurlöndunum sem haldið er í Åh stiftgård í Svíþjóð.

Samráðsfundur íslensku safnaðanna á Norðurlöndunum sem fyrirhugaður var í febrúar féll niður.

Menningarstarf

Menningarfulltrúi, Pálína Ósk Hraundal, tók til starfa í júní 2020 og kom sterk inn með mikla reynslu af skipulagningu viðburða. Hún 
hefur sinnt íslenskri menningu og samfélagi af einstakri alúð og hugmyndauðgi, og fundið leiðir fram hjá covid hindrunum með áræðni 
og jákvæðni. Viðburðir voru hugsaðir upp á nýtt og færðir út undir bert loft eða á netið. Fjöldi ólíkra viðburða voru settir af stað á netinu 
og þá notast við Zoom. Markmiðið er að mynda tengsl og rjúfa einangrun, og allt sem er uppbyggilegt og mannbætandi á heima í 
kirkjustarfi. 



Sem betur fer fengum við að upplifa bæði Ólafíuhátíð og Aðventuhátíð með tónlist og samveru í Sænsku kirkjunni í Osló en árið áður 
höfðu báðir viðburðirnir fallið niður. (sjá skýrslu menningarfulltrúa)

Ólafíusjóður Íslenska safnaðarins í Noregi var stofnsettur 1. nóvember 2009. Í sjóðsstjórn sitja Rannveig María Gísladóttir, Ágústa María 
Figved, Steinunn Þórðardóttir, Guðbjörg Magnúsdóttir og Guðrún Elín Svansdóttir. Undirrituð situr fundi og fylgir eftir umsóknum sem 
þangað berast. Unnið er að því að Ólafíusjóður verði sjálfseignarstofnun rekin af Íslenska söfnuðinum sem jafnframt er aðalstyrktaraðili 
sjóðsins. Stefnt var að því að ljúka því fyrir aðalfundinn 2021 en það ferlið féll því miður niður en verður sett af stað að fullum krafti í ár.

Samstarfsaðilar

Prestur, starfsfólk og stjórn safnaðarins hefur lagt sig eftir samstarfi á flestum þeim sviðum er varða málefni Íslendinga og taka 
fagnandi á móti þeim sem vilja eiga samstarf við söfnuðinn.
Biskupsstofa og sr Helga Soffía Konráðsdóttir, prófastur, eru bakhjarlar okkar á Íslandi. Þangað getum við leitað eftir samstarfi og 
stuðningi, handleiðslu og leitað ráða þegar á þarf að halda. Rætur Íslenska safnaðarins liggja hjá þjóðkirkju Íslands þó okkar sérstaða 
sé að vera kirkja meðal Íslendinga erlendis.
Við eigum dýrmætt samstarf við Íslendinga og Íslendingafélögin um landið allt sem eiga hrós skilið fyrir óeigingjarnt framlag við skipulag 
á viðburðum, aðstoð við auglýsingar og að gera græja, baka og hita kaffi, eða hvað sem fellur til þegar eitthvað skemmtilegt stendur til. 

Það er ómetanlegt að eiga íslensku kórana og stjórnendur þeirra að við helgihald sem venjulega fer fram víða um land. Ískórinn, söng-
hópurinn Laffí, Kór Kjartans í Þrándheimi og Sönghópurinn Björgvin í Bergen hafa sýnt ástandinu góðan skilning og söfnuðurinn hefur 
leitast við að standa við samninga um styrki þrátt fyrir ófyrirsjánlegar aðstæður og að viðburðir og samstarf hafi ekki getað farið fram 
með eðlilegum hætti. Samstarfið við kórana alla er söfnuðinum mjög dýrmætt.

Prestur hefur getað leitað til sendiherra og starfsfólksins á sendiráðsskrifstofunni með hvaðeina sem kemur upp á.  Sú samvinna og 
stuðningur sem þaðan kemur er okkur mjög mikill styrkur.

Samstarf við Íslensku söfnuðina í Svíþjóð og Danmörku hefur verið endurvakið. Það er gott að eiga svo góða samstarfsfélaga að í 
nágrannalöndunum. Prestarnir eiga nú fasta fundi einu sinni í mánuði á skjánum, auk þess sem tækifæri til að hittast gafst þegar 
sr Sigfús var settur í embætti í Kaupmannahöfn í lok október 2021. 

Íslenski söfnuðurinn sótti um að gerast fullgildur meðlimur í Norges Kristne Råd og umsóknin var tekin fyrir á aðalfundi safnaðarins í 
september. Formaður og prestur kirkjunnar sátu fundinn og fengu hlýjar móttökur þegar umsóknin var samþykkt. NKR eru samtök sem 
hafa stutt dyggilega við dómsmálið sem íslenski söfnuðurinn, sænska kirkjan og finnska kirkjan standa saman að um þessar mundir 
gegn norska ríkinu. Þar er mikilvægt samfélag kristinnar trúfélaga sem eru margt ósammála í túlkun sinni á fagnaðarerindinu en eiga í 
skjóli samtakanna dýrmætt samtal um bæði það sem sameinar og er ólíkt á milli trúfélaganna.



Lokaorð

2021 var ár úthalds, þolinmæði og seiglu. Með samstöðu og samvinnu hefur teyminu sem stendur á bakvið Íslenska söfnuðinn í Noregi 
tekist að halda úti öflugu starfi, myndað ný tengsl við fjölda fólks, notast við nýja tækni, kynnst nýjum tækifærum og sýnt fram á að með 
jákvæðu hugarfari og vilja til að prófa nýja nálgun er ýmislegt hægt.

Ég er þakklát fyrir svo ótalmargt árið 2021 þó það hafi oft reynt á og stundum verið stutt milli bjartsýni og bugunar. Ég er þakklát fyrir 
einlægar stundir í fámenni og skemmtileg fermingarbörn á teams, fyrir hjónavígslur í kyrrð og fyrir skírnarveislur með gestina á Zoom. 

Ég er þakklát fyrir Ólafíusjóðinn, Aðventuhátíðina og Ólafíuvikuna, fermingar heima í stofu, gönguferðir, fermingarferðalög og fyrirlestra á 
netinu.

Fyrst og fremst er ég samt þakklát fyrir samstarfsfólkið mitt því án þeirra hefði árið 2021 verið óbærilegt. Mér finnst ég vinna með besta 
teymi í heimi. Berglind Gunnarsdóttir, Pálína Ósk Hraundal og Rebekka Ingibjartsdóttir fá mínar dýpstu og hlýjustu þakkir fyrir 
samstarfið, jákvæðnina, hrósin, hlýjuna, hláturinn og væntumþykjuna sem einkennir samstarfsandann. Stjórnin fær líka hjartans þakkir 
fyrir allt sitt óeigingjarna framlag í þágu safnaðarins og stuðning við hugmyndirnar okkar.

Í fyrra sagðist ég vona að söfnuðurinn okkar myndi halda áfram að byggjast upp sem opin og frjálslynd kirkja, umburðarlynd og 
framsækin, með rætur í hefðinni en óhrædd að vaxa mót nýjum tímum – og nú er ég sannfærð um að svo mun vera. 

Ég bið Guð að blessa Íslenska söfnuðinn í Noregi, blessa þau sem starfa í nafni hans, þau sem þiggja þjónustu hans og þau sem taka 
þátt í því lifandi samfélagi sem söfnuðurinn leitast við að skapa.
 

Inga Harðardóttir, Osló 27. febrúar 2021



Skýrsla Æskulýðsfulltrúa

Í byrjun árs 2021 fór allt æskulýðsstarf kirkjunnar fram á netinu eða utandyra. 
Ungmennin í Osló gátu hist úti og grillað á báli, og yngri hóparnir gátu annað hvort hist á Zoom eða fylgst með myndbandsefni sem sett var á facebook-síðu kirkjunnar. 
Sunnudagaskóli og krakkaklúbb ur voru á netinu einu sinni í mánuði fram á sumar.

Eftir páska fór fram leiðtogafræðsla á netinu í umsjón Rebekku og Guðjóns Andra þar sem farið var yfir grundvallaratriði í hópastarfi með börnum og ungmennum, siðareglur, 
skipulagningu á æskulýðsstarfi, leiki og aðrar starfsreglur og skyldur leiðtoga. 

Í maí var loksins hægt að skipuleggja starf með stærri hópum og fóru ungmennin í Osló með ferju til Hovedøya í Oslóarfirðinum, þar sem þau grilluðu pylsur og fóru í leiki.  Í júní voru 
hinsegin dagar í Osló og nýttu ungmennin þar tækifærið til að hittast og fagna fjölbreytileikanum. 

Um verslunarmanahelgina var komið að hinni (núna) árlegu útilegu kirkjunnar við Rokosjøen, þar sem íslensk fjölskylda rekur tjaldstæði og hefur tekið einstaklega vel á móti 
okkur. Dagskráin var stútfull af fjöri fyrir börn og fullorðna með tónlist, 
leikjum, kvöldvökum, keppnum og ýmsum uppátækjum. Starfsfólk og leiðtogar í kirkjunni lögðu fram krafta sína, hvert á sínu sviði og héldu uppi stuðinu alla helgina. 

Krakkar um allan Noreg spila ,,Among us"-leikinn saman. Orða og teiknileikur á netinu Ungmenni í skóginum Upptaka á sunnudagaskólanum Ungmenni á Hovedøya í Óslóarfirðinum

Gauji virkjar ungmennin í æsispennandi leik Vera með yngstu kynslóðina í útileikjum Rebekka og Jónína Ara sáu um ,,brekkusönginn” Ungmennin fagna fjölbreytileikanum



Í ágúst fóru Rebekka og Inga til Stavanger og lögðu grunn að æskulýðsstarfi þar og verður nú í boði sunnudagaskóli og ungmennahittingar í Stavanger annan hvern mánuð. Æskulýðsstar-
fið í Sandefjord hefur líka verið í blóma þar sem Margrét Ólöf djákni og Sara Ólafsdóttir ásamt ungleiðtogunum Róberti og Írisi, sjá um öflugt barna- og ungmennastarf einu sinni í mánuði. 

Í lok ágúst var haldin fjölskyldudagur við Sognsvann með sunnudagaskóla,  skapandi föndri, pylsum og góðri stemmningu. Margar fjölskyldur mættu til leiks og tóku þátt í gleðinni.

    

Í september sóttu starfsmenn og leiðtogar kirkjunnar námskeið í fyrstuhjálp á vegum Rauða krossins í Noregi og námskeiðið „Verndum þau“ sem er á vegum Æskulýðsvettvangsins. 
Í kirkjunni störfum við eftir þeirri reglu og  förum fram á að allir sem koma að starfinu og sérstaklega þeir sem starfa með börnum og ungmennum fari á þessi námskeið með tveggja ára 
millibili.

Sunnudagaskólinn í Ólafíustofu fór sívaxandi með haustinu og var stundum þétt setið. Það eru þær Rebekka, Natalía Rán og Agnes Líf sem sjá um sunnudagaskólann í Osló. 
Hér heyra börnin sögur um Jesú, syngja og leika.

    



Í október tóku ungmennin þátt í Ólafíuvikunni með því að hittast og baka fyrir kökuhlaðborð Ólafíusjóðs. Sunnudagaskólinn fjallaði um miskunnsama Samverjann og nágungakærleik í 
anda Ólafíu.  

Í nóvember fóru fermingarbörnin í Knattholmen og áttu góðar stundir í skapandi og liðseflandi hópastarfi með frábærum leiðtogum og starfsfólki kirkjunnar. 

Í lok nóvember var aðventuhátíð í Osló og fengu börnin að kynnast jólunum í gamla daga gegnum söguna „Jólin hans Hallgríms“ sem fjallar um Hallgrím Pétursson þegar hann var lítill 
drengur. 

Jólaböll voru haldin í Bergen og Stavanger, en veiran skæða stoppaði allt gaman eftir fyrstu helgina í desember.

Alls voru á árinu 16 ungmennafundir í Osló, 4 í Sandefjord og 1 í Stavanger. 6 sunnudagaskólar í Osló, 4 í Sandefjord og 3 í Kristiansand. 

Krílakaffi er opið hús fyrir ungabörn og foreldra og voru alls 3 skipti haustið 2021. 

Tveir fermingarhópar fóru í helgarferðir haustið 2021. Annarsvegar fermingarbörn ársins 2021 til Norefjell og hinsvegar fermingarbörn ársins 2022 í Knattholmen. 

Árið 2022 verður starfið á landsbyggðinni virkjað enn betur. Það verða meðal annars barna- og unglingahittingar í Stavanger og  Fredrikstad annan hver mánuð til að byrja með. 
Boðið verður upp á ungmennahelgi 13-15.maí og sumarbúðir kirkjunnar í Íslendingahúsinu í Norefjell 20.-23.júní með frábærum leiðtogum og skemmtilegri dagskrá. 
Útilegan verður á sínum stað 29.-31.júlí og haustið verður stútfullt af fjöri.  



Skýrsla menningarfulltrúa vorið 2022

Menningarstarf Íslensku kirkjunnar í Noregi er fjölbreytt, áræðið og skapandi með djúpar rætur í þjóðmenningu, sögu og list.

Áherslur menningarstarfsins er að auðga og rækta íslenskt samfélag í Noregi með fjölbreyttu framboði menningarviðburða. 
Við leggjum áherslu á það að vera með sterka samfélagslega tengingu við Íslendinga um allan Noreg og með þeim hætti fóstra 
og næra menningarstarf kirkjunnar. 

Íslenska kirkjan gegnir því hlutverki í Noregi að vera þungamiðja menningarstarfs Íslendinga í landinu og því ábyrgð okkar mikil sem 
við tökum alvarlega. 

Við hvetjum grasrótina til dáða og reynum eftir bestu getu að vekja athygli á ungum listamönnnum sem eru nýfluttir til Noregs. 

Fyrri hluti ársins 2021 var litaður af heimsfaraldri og samkomubönn og lokanir tíðar fréttir frá janúar og fram í maí. Teymið þurfti 
að bregðast við og klæðskerasníða dagskrá hverju sinni eftir aðstæðum í þjóðfélaginu. 

Fyrirlestrar á Zoom, tónleikar og handavinnuhittingar voru áberandi í starfinu á þessu tímabili. 

Fjöldatakmarkanir voru nokkuð rokkandi seinni hluta ársins og þurftum við að sníða stakk eftir vexti hverju sinni. Þegar heildarmynd 
ársins er skoðuð er einkennandi hvernig síendurtekið stöðumat og fundir hjálpuðu okkur að vinna hugmyndavinnu sem hentuðu 
starfinu best hverju sinni. 

Þrátt fyrir takmarkanir þá var skipulögð, frumleg og heillandi dagskrá í boði allt árið. 

Landsbyggðin sýndi mikinn áhuga árið 2020 á netviðburðum kirkjunnar. Það var áberandi árið 2021 að sú þróun hélt áfram og hóp-
urinn okkar stækkaði um allt land. Nokkuð áberandi var líka að fleiri og fleiri komu aftur á viðburði hjá okkur. Sú þróun hjálpaði okkur 
að byggja upp starfið um allt land þrátt fyrir Covid. 

Þjóðmenning, íslenskukennsla, tónlist, bókmenntir, handavinna, gönguferðir og fjöldinn allur af ólíkum fyrirlestrum hafa verið áberandi í 
starfi árið 2021-2022. Við höfum upplifað mjög góða mætingu á viðburðina allt frá 8-100 manns á hverjum viðburði. 

Áberandi áfangastaðir sem sækja netviðburði hjá okkur eru etirfarandi: Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Molde, Sandefjord, Ski, 
Tromsø og Þrándheimur og nágrenni.

Stefna okkar eru að halda ótrauð áfram þeirri vinnu að ná til sem flestra áfangastaða með góðum kynningum, jákvæðri ímynd 
safnaðarins og fjölbreyttu úrvali af menningarviðburðum. 



Stórir menningarviðburðir eins og Ólafíuhátíðin og Aðventuhátíðin voru haldnir í sænsku kirkjunni í ár og afar ánægjulegt að við höfum 
getað haldið þessa viðburði í ár inn á milli takmarkanna en reglurnar breyttust fljótlega eftir viðburðina og takmarkanir settar á ný.  

Yfirlit viðburða árið 2021. 

Covid viðburðir fyrri hluta árs (janúar-maí). - Viðburðir haldnir utandyra eða á Zoom. 

Fyrirlestur - Fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir fjöruga krakka (fullorðinsfræðsla) 
-Þetta tengir mig við uppruna minn, Hlín Magnúsdóttir

Tónleikar sem voru sýndir á YouTube. 
Að heiman - stofutónleikar með Tótu og Gumma 

Handavinnukvöld mánaðarlega á Zoom 

Morgunkaffið á Zoom 
Í Covid hittumst við alla föstudaga. Við fengum Forseta Íslands til að senda okkur kveðju og opna fyrir þessa hefð. 
Í dag er morgunbollinn einu sinni í mánuði þar sem allt landið getur komið inn og spjallið um íslensk þjóðmál yfir morgunbollanum. 

Fyrirlestur - Margt býr í myrkrinu - Íslenskar draugasögur
Dagrún Ósk Jónsdóttir

Fyrirlestur - Uppeldi, áföll og úrvinnsla 
Guðni Már Harðarson

Fyrirlestrarröð - Betri samskipti – Betra samband
Herdís Pálmadóttir

Tónleikar - í beinni útsendingu á Zoom 
Að heiman - stofutónleikar með Svavari Knúti 

Teiknisamkeppni á netinu í kringum páskana
Verkefni til þess að auka sýnileika á netinu

Fyrirlestur - Brauð með kæfu  
Steinunn Jósteinsdóttir Næringarfræðingur



Fyrirlestur - Fullkomlega ófullkominn, Tveir fyrirlestrar um jákvæða líkamsímynd 
Erna Kristín / Ernuland

Fyrirlestur - Hvernig get ég hjálpað barninu mínu ? 
Aðalheiður Sigurðardóttir

Fyrirlestur - Aukin skynjun og hreyfifærni barna með aðstoð náttúrunnar
Sabína Steinunn Halldórsdóttir

Fyrirlestur - Meðvirki og hlutverk í vanvirkum fjölskylduaðstæðum
Valdimar Svavarsson

Seinni hluti árs (maí – desember) þegar samkomutakmörkunum létti. 

Reglulegar gönguferðir

Gönguferð með Gæðastundum niður Akerselva

Núvitundarganga um Maridalen

Gönguferð frá Sognsvann til Ullevålseter og tilbaka

Útilega í Rokosjøen um verslunarmannahelgina. Útilegan var samstarf milli menningar- og æskulýðsstarfsins árið 2021. 

Ólafíuloppan- Loppumarkaður í Ólafíuvikunni

Nokkur vel valin íslensk barnalög voru tekin upp og sett á netið til að vekja athygli á þessum dýrmæta þjóðararfi okkar sem barnalögin 
eru. 

Fyrirlestur – Böðum börnin í íslensku málumhverfi
Hlín Magnúsdóttir

Kynningarfundur fyrir Íslendingafélögin 

Ólafíuvikan – Lifandi viðburðir alla Ólafíuvikuna

Söngnámskeið fyrir börn - Fjáröflun fyrir Ólafíusjóð



Ólafíuhátíð - Tónleikar og fjáröflun í Sænsku kirkjunni
Samstarf með Laffí og Litla Laffí sem fluttu Requiem eftir Fauré fyrir fullum sal.
Fjáröflunarkaffi á eftir til styrktar Ólafíusjóð

Ólafíumessa – Guðbjörg og Ómar sungu

Styrktarverkefni
Oddrún Lilja með tónleika í Hasle kirkju (styrkur)
Barnakór Litla Laffí 
Karlarnir í skúrnum – Nýtt frumkvöðlaverkefni í Sandefjord

Bálkvöld á Sognsvann 

Fyrirlestur - Draumur, spegill sálarinnar 
Arna Ýrr Sigurðardóttir

Aðventuhátíð í Osló í sænsku kirkjunni 
Hátíðin var einnig í streymi á netinu

Fyrirlestur á Zoom - Handavinnuhittingur
Fróðleikur frá Kví kví - Anna Dröfn og Berglind Inga

Aðventukransagerð í Ólafíustofu

Jólahátíð í Bergen og Stavanger þar sem starfsmenn kirkjunnar komu á áfangastaðina. 
Verkefni sem var hluti af uppbyggingu áfangastaða kirkjunnar. 
Stefnan var sett á fleiri áfangastaði en fjöldatakmarkanir settar á nokkrum dögum eftir heimsókn okkar til Stavanger. 

Fyrirlestur - Jákvæð sálfræði
Bergsveinn Ólafsson



FJÁRHAGSÁÆTLUN 

TEKJUR: 

STYRKUR FRÁ RÍKINU                         7.700.000,- 

LEIGA                                                       150.000,- 

VIRÐISAUKASKATTUR     250.000,- 

STYRKUR FRÁ ÞJÓÐKIRKJUNNI       100.000,- 

VEXTIR                                                            705,- 

____________________________________________ 

SAMTALS                                             8.200.705,- 

 

 

KOSTNAÐUR: 

ÆSKULÝÐSSTARF     800.000,- 

GÆÐASTUNDIR     200.000,- 

FERMINGARBÖRN     350.000.- 

ÓLAFÍUSJÓÐUR     160.000.- 

STJÓRNUN          3.100.000,- 

MENNING                                              500.000,- 

PRESTÞJÓNUSTA                               1.000.000,-

ÓLAFIUSTOFA                                        250.000,- 
   
PRESTBÚSTAÐUR                                350.000,- 

____________________________________________ 

SAMTALS         6.710.000,-  

____________________________________________
____________________________________________                                      

REKSTRARAFGANGUR                       1.490.705,- 
 

SKÝRINGAR - HVAÐ ER UNDIR HVERJUM KOSTNAÐARLIÐ

ÆSKULÝÐSSTARF
Sunnudagaskólinn, krakkafjör, sumarbúðir barna, jólaböll, 
Krílakaffi, ungmennahittingar, leiðtoganámskeið, ungmennabúðir, 
æskulýðsmót,  

GÆÐASTUNDIR
Vorferð, haustfagnaður, samkomur/mót, Gæðastundir utan Oslóar. 

FERMINGARBÖRN
Fermingarfræðsla, fermingarbúðir, efniskostnaður, ferðakosnaður, 
gjafir. 

ÓLAFÍUSJÓÐUR 
Styrkur og laun stjórnar. 

STJÓRNUN
Laun starfsmanna, rekstrarkostnaður, ferðakostnaður, fundar- 
kostnaður, allur sameiginlegur kostnaður, meðlimatal. 

MENNING
Aðventuhátíð, Ólafíuhátíð, aðrir menningarviðburðir, fyrirlestrar, 
tónleikar og námskeið. 

PRESTÞJÓNUSTA 
Leiga á kirkjum, tónlist í kirkjum, kórsöngur, kirkjukaffi, allt sem 
tengist helgihaldi, ferðakostnaður. 

ÓLAFÍUSTOFA
Rekstur Ólafíustofu, viðhald. 

PRESTBÚSTAÐUR 
Rekstur, afborganir, viðhald. 

 
Áætluð er Útilega á þessu ári, eins og í fyrra en hún var virkilega 
vel heppnuð og hefur verið sett sem fastur liður. 

 



 

 

 


